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صی خطی ثِ غَزت کلی پسداختین. دز ایني ثشنص ثنِ ثسزسنی اًنَا       زی ثسًبهِتب کٌَى ثِ ثسزسی هسئلِ 

صی خطی خَاّین پسداخت. دز ایي ثشص اثتدا ثِ ثسزسی هدل عوَهی جسیبى دز ضجکِ زی ثسًبهِخبظ هسئلِ 

، هسیس ثحساًی، هسئلِ ًٍمل حولپسداختین ٍ سپس ثِ ثسزسی هدل ّبی خبظ جسیبى دز ضجکِ هبًٌد هسئلِ 

 جسیبى ثیطیي ٍ هسئلِ کَتبّتسیي هسیس خَاّین پسداخت.

 مسئله عمًمی جریبن در شبکه

ضجکِ، ثِ دًجبل تَشیع هحػَل ّوگي اش کبزخبًِ )هجبدی( ثِ ثبشاز فسٍش )همبغند(   دز هسئلِ جسیبى دز

ّستین. فسؼ کٌید تعداد کل ٍاحدّبی هحػَل تَلید ضدُ دز ّس کبزخبًِ ٍ تعداد کل هحػَل هنَزد ًینبش   

هعلَم است. ّوچٌیي الشم ًیست کِ هحػَل هستمیوب ثِ همبغد ازسبل ضَد ثلکِ اهکبى دازد کنِ اش رسینك   

زا هحندٍد   ًٍمنل  حونل ظسفینت ثعینی اش خطنَط     دّبیبیس ًمبط ثِ هساکص تَشیع ازسبل ضَد. ثِ عالٍُ، لیس

 است.ّب  . ّدف دز ایي هسئلِ کویٌِ کسدى ّصیٌِ حول هحػَلکٌد هی

ثب دایسُ ّنبی ضنوبزُ داز ٍ   ّب  هثبل عددی اش هسئلِ جسیبى دز ضجکِ دز ضکل شیس زا دز ًظس ثگیسید. گسُ

 2ثنِ گنسُ    1اًٌند اش گنسُ   تَ هنی جْت داز ّستٌد. هثال هَاد ّب  ًطبى دادُ ضدُ اًد. کوبىّب  بىثب کوّب  کوبى

ًطنبى   i-jزا ثنِ غنَزت    jثِ گسُ  iایي اهکبى ٍجَد ًدازد. کوبى اش گسُ  1ثِ گسُ  2فسستبدُ ضَد ٍلی اش گسُ 

 .ّیند هی

 

َد کنِ دز  ضن  هیدز ضکل فَق، ثِ ّس کوبى یک ظسفیت ٍ ّصیٌِ ثس ٍاحد هسثَط ثِ حول دز ًظس گسفتِ 

اًد ثبضد ٍ ّصیٌنِ عجنَز   تَ هیٍاحد  4تب  0(، جسیبى اش 2-4َد. ثسای هثبل دز کوبى )ض هیکٌبز ّس کوبى دادُ 
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عٌبی کوبى ثب ظسفیت ًبهحدٍد است. ثالخسُ، اعداد داخل ثِ ه دالز است. عالهت  2ّس ٍاحد اش ایي کوبى، 

 20هجدا ٍ عسضِ دز اى ثساثس ثنب   1ّد. دز ایي ضکل گسُ د هیهیصاى عسضِ ٍ تمبضب زا ًطبى ّب  پساًتص کٌبز گسُ

 ًَد.ض هیًطبى دادُ  –ٍاحد ًیبش دازًد کِ ثب عالهت  15ٍ   5همبغد ّستٌد کِ ثِ  5ٍ  4ّب  ٍاحد است ٍ گسُ

ئلِ جسیبى دز ضجکِ، ّدف یبفتي الگَی جسیبى ثب ّصیٌِ کویٌنِ اسنت. ثنسای تجندیل هسنئلِ ثنِ       دز هس

 صی خطی، فسؼ کٌید:زی ثسًبهِغَزت 

ijx  ُتعداد ٍاحدّبی حول ضدُ اش گس :i  ُثِ گسj  ثب استفبدُ اش کوبىi-j .است 

 َد.ض هیصی خطی جسیبى دز ضجکِ ثِ غَزت شیس ازایِ زی ثسًبهِهدل 

12 13 23 24 25 34 35 45 53

12 13

12 23 24 25

13 23 34 35 53

24 34 45

25 35 45 53

12 13 23 24 25 34 35 45

4 4 2 2 6 3 2

. .

(1) 20

(2) 0

(3) 0

(4) 5

(5) 15

15; 8; ; 4; 10; 15; 5; ;

Min x x x x x x x x x

s t

x x

x x x x

x x x x x

x x x

x x x x

x x x x x x x x

       

 

    

     

    

     

          53 4.x 

  

ثنِ   1، هعبدالت تَاشى جسیبى دز ضجکِ است. ثسای هثبل هعبدلنِ جسینبى تعنبدل دز گنسُ    5تب  1هعبدالت 

 َد.ض هیغَزت شیس 

12 13 20x x   

12)1ی اش گسُکِ جسیبى خسٍج کٌد هیهعبدلِ فَق ایي ًکتِ زا ثیبى  13x x   ِثبید ثساثس ثب هینصاى عسضن ،)

 ( ثبضد.20) 1گسُ 

) 2( ثساثس جسیبى خسٍجی اش گسُ 12x) 2کِ جسیبى ٍزٍدی ثِ گسُ  کٌد هی، ثیبى 2هعبدلِ تَاشى دز گسُ 

23 24 25x x x .است ) 
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هدل جسیبى دز ضجکِ دازای سبختبز خبغی است کِ ثسای ازایِ دسنتَز حنل اش  ى هنَزد اسنتفبدُ لنساز      

. هتغیسّبی جسیبى یسدگ هی
ijx   ٌد. ثِ عالٍُ دلیمب دز کٌ هیاخر  -1+ ٍ 1، 0تَاشى فمط ضسیت دز هعبدالت

 -1یسًند ٍ  گ هنی کِ اش  ى سسچطنوِ   ای ُ هسثَط ثِ گس+ 1ًَد: یک ثبز ثب ضسیت ض هیدٍ هعبدلِ تَاشى ظبّس 

ًَد. ثب تَجِ ثِ هَازد فَق، فسم عوَهی هسئلِ کوتسیي جسیبى دز ضجکِ ض هیکِ ثِ  ى ٍازد ای ُ رِ ثِ گسَهسث

 َد.ض هیگسُ ثِ غَزت شیس ثیبى  nزا ثِ 

. .

1,...,

ij ij

i j

ij ki i

j k

ij ij ij

Min c x

s t

x x b i n

l x u

  

 



 
  

است. ثسای ضسایط خبظ، هدل فَق لبثل تجندیل  عوَهی هسئلِ جسیبى کویٌِ دز ضجکِ  هدلهدل فَق، 

 ین.کٌ هیثِ فسم ّبی سبدُ تسی است کِ دز اداهِ ثسخی اش ایي هدل ّبی خبظ زا ثیبى 

 يوقلحملمسئله 

دز  3ٍ  2ٍاسنط )هبًٌند گنسُ ّنبی      است کِ دز  ى ًمطًِمل ًَعی هدل جسیبى دز ضجکِ ٍ هسئلِ حول

 َد.ض هی، پبزاهتسّبی شیس تعسیف ًٍمل حولضکل فسم عوَهی( ٍجَد ًدازد. ثسای ثیبى فسم زیبضی هسئلِ 

ia  تعداد ٍاحدّبی هَجَد دز هٌجع :i (1,...,i m ) 

jb َزد ًیبش دز همػد : تعداد ٍاحدّبی هj (1,...,j n ) 

ijc  ٌِهٌجع  اشّس ٍاحد  ًٍمل حول: ّصیi  ثِ همػدj (1,..., ; 1,...,i m j n  ) 

 َد کِ هجوَ  کل تعداد ٍاحدّبی هَجَد دز هٌبثع ثب تعداد ٍاحدّبی هَزد ًینبش دز همبغند  ض هیفسؼ 

 ثبضٌد، یعٌی: ثساثس
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1 1

m n

i j

i j

a b
 

   

کِ ثعدا ثنِ  ى خنَاّین    کسداى فسؼ فَق زا ثسلساز تَ هیاگس فسؼ فَق ثسلساز ًجبضد، ثب اعوبل تغییساتی 

 پسداخت.

اگس 
ijx  ثساثس تعداد ٍاحدّبیی کِ اش هٌجعi  ثِ همػدj  ضَدَد دز ًظس گسفتِ ض هیحول،  ُ هسنئلِ    ًگنب

 اى ثِ غَزت شیس فسهَل ثٌدی کسد:تَ هیزا  ًٍمل حول

1 1

1

1

. .

1,...,

( ) 1,...,

0; 1,..., ; 1,..., .

m n

ij ij

i j

n

ij i

j

m

ij j

i

ij

Min c x

s t

x a i m

x b j n

x i m j n

 





 

   

  







 

َد ٍ ثِ ٍسیلِ کنبهیَى ثنِ   ض هیهثبل: هحػَالت یک ضسکت ثصزگ کٌسسٍ سبشی دز سِ کبزخبًِ تَلید 

ًَد. چَى ّصیٌِ اًتمبل هجلغ لبثل تَجْی است، لرا هدیسیت ثِ دًجنبل کویٌنِ کنسدى    ض هیچْبز اًجبز هستمس 

 است. ارالعبت هسثَط ثِ ّصیٌِ حول دز جدٍل شیس  هدُ است:ّب  ّصیٌِایي 

 

 َد.ض هیصی خطی هسئلِ فَق ثِ غَزت شیس ثیبى زی ثسًبهِهدل 
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11 12 13 14 21 22 23 24 31 32 33 34

11 12 13 14

21 22 23 24

31 32 33 34

11 21 31

12 22 32

13 23

464 513 654 867 352 416 690 791 995 682 388 685

. .

(1) 75

(2) 125

(3) 100

(4) 80

(5) 65

(6)

Min x x x x x x x x x x x x

s t

x x x x

x x x x

x x x x

x x x

x x x

x x

          

   

   

   

  

  

  33

14 24 34

70

(7) 85

0; 1,...,3; 1,..., 4.ij

x

x x x

x i j



  

  

 

 يوقل حملسیمپلکس برای مسئله ارایه دستًر حل 

اى ثنب اسنتفبدُ اش   تَ هیلرا  طی است،خصی زی ثسًبهِحبلتی خبظ اش هسئلِ  ًٍمل حولاش اًجبییکِ هسئلِ 

اى اش زٍش سنبدُ  تَ هیًمل خبظ است  ٍزٍش سیوپلکس حل کسد. ٍلی اش  ى جبییکِ سبختبز هسئلِ حول 

. ثِ جبی ایي کِ اش جدٍل سیوپلکس ثسای یبفتي جَاة ثْیٌِ استفبدُ کنسد،   ٍزد تسی جَاة ثْیٌِ زا ثدست

 استفبدُ کسد. ًٍمل حولاى اش جدٍل شیس ذخیسُ ارالعبت جدٍل سیوپلکس دز هسئلِ تَ هی

 

 َد.ض هیدز غَزتیکِ هتغیس اسبسی یب غیساسبسی ثبضد، ارالعبت ّس خبًِ ثِ غَزت شیس تعییي 
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 قذم ابتذایی: 

ی زٍش ّنبی هشتلفنی ثنسا    ًٍمل حولٍزین. دز هسئلِ   هیدز ایي لدم یک جَاة اسبسی هَجِ ثدست 

 سدد.گ هیکِ دز اداهِ دٍ زٍش هعسٍف ازایِ تَلید جَاة اٍلیِ ٍجَد دازد 

 :(north west corner ruleريش گًشه شمبل غربی )

یسین. دز اداهِ اگنس  گ هیزا اًتشبة کٌید کِ ثِ عٌَاى هتغیس اسبسی دز ًظس  11xاثتدا هتغیس 
ijx   هتغینس

توبم ًطدُ ثبضد، هتغیس  iاسبسی ثبضد، حبل چٌبًچِ عسضِ هجدا 
1ijx 

ٍ دز غیس ایي غَزت هتغینس    
1i jx 

زا  

 ین.کٌ هیثِ عٌَاى هتغیس اسبسی اًتشبة 

ثنِ غنَزت   سبسی اٍلیِ ي لبعدُ جَاة اای ِ ثسای هثبل جدٍل سیوپلکس شیس زا دز ًظس ثگیسید. ثب تَجِ ث

 َد.ض هیتَلید شیس 
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 جَاة اسبسی اٍلیِ ثِ غَزت شیس است.

 

 (Vogel’s Approximationريش تخمیه فًگل )

اًد ثنِ جنَاة   تَ هییسد گ وییسد، اهب زٍش ّبیی کِ ّصیٌِ زا دز ًظس ًگ ویزٍش لجلی ّصیٌِ زا دز ًظس ً

ّبی هٌجس ضَد کِ ّصیٌِ کل ثسیبز شیبد ضَد. زٍش تشویي فَگل ثسای زفع ایي هطکل پیطٌْبد ضدُ است 
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ینسد. زٍش  گ هنی ى جَاة ثْیٌِ تمسیجی هَزد استفبدُ لساز  ٍزد ٍ  ًمدز اثس ثشص است کِ گبّی ثسای ثدست

کِ ٌَّش تحت ثسزسی است، تفنبٍت   کِ ثِ اشای ّس سطس یب ستًَی کٌد هیي غَزت عول ای ِ تشویي فَگل ث

ثیي کَچکتسیي ٍ هب لجل کَچکتسیي ّصیٌِ ٍاحد 
ijc  ِهحبسجِ کٌید. دز سطس یب ستًَی کِ تفبٍت  ى اش ّو

 .کٌد هیثصزگتس است، هتغیس کِ ٌَّش حرف ًطدُ است ٍ ّصیٌِ ٍاحد اى اش ّوِ کوتس است زا اًتشبة 

جَاة اسبسی اٍلیِ جدٍل سیوپلکس شیس زا ثب استفبدُ اش زٍش تشویي فَگل  ثسای زٍضي ضدى هَضَ ،

 ثدست  ٍزید.

 :1تکساز

 

44َد ٍ ض هیحرف  4ستَى  30x   َِد.ض هیدز ًظس گسفت 

 :2تکساز
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45َد ٍ ض هیحرف  4سطس  20x   َِد.ض هیدز ًظس گسفت 

 :3تکساز

 

13َد ٍ ض هیحرف  1سطس  50x   َِد.ض هیدز ًظس گسفت 

 :4تکساز 
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25َد ٍ ض هیحرف  5ستَى  40x   َِد.ض هیدز ًظس گسفت 

 :5تکساز

 

23َد ٍ ض هیحرف  3ستَى  20x   َِد.ض هیدز ًظس گسفت 

 :6تکساز
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33 جدٍل ًْبیی است ٍ دازین: 32 310; 20; 30x x x    

 َد.ض هیثِ غَزت شیس  ًٍمل حولجَاة اسبسی اٍلیِ ثسای هسئلِ 

 

 دستًر تًقف

ّدف دستَز تَلف،  شهَى ثْیٌگی جَاة اسبسی هَجِ فعلی است. یک جَاة اسبسی هَجِ ثْیٌِ است 

0ijزاثطِ  ijxاگس ٍ فمط اگس ثِ  اشای کلیِ هتغیسّبی غیس اسبسی  i jc u v   .ثسلساز ثبضد 



 www.behinehyab.com                نخستین مرجع تخصصی آموزش تحقیق در عملیات

15 

 

ٍ  iuل ضسایط ثبال ثبید همداز ثسای کٌتس
jv  ِهتغیسزا هحبسجِ کسد. دز غَزتیک 

ijx اسبسی ثبضد  ُ   ًگنب

ij i jc u v   هیخَاّد ثَد کِ اش حل دستگبُ هعبدالت ثسای هتغیسّبی اسبسی  َ زا هحبسنجِ   iu  ٍjvاى تن

اى ثنسای ینبفتي جنَاة ایني     تَ هیکسد. ثِ دلیل ایي کِ تعداد هعبدالت یک ٍاحد اش تعداد هتغیسّب کوتساست 

ا هسبٍی ثب همداز دلشَاُ گسفنت ٍ ثنب تَجنِ ثنِ سنبختبز سنبدُ دسنتگبُ        دستگبُ هعبدالت، یکی اش هتغیسّب ز

 . ٍزد هعبدالت، همداز سبیس هتغیسّب زا ثدست

 31x  ،32x  ،34x  ،21x ،23x  ،13x  ،15x  ٍ45xاسبسی ى دادى ایي هَضَ ، اگس هتغیسّبی ثسای ًطب

 دازین:  ًگبُ ثبضٌد،

31 3 1 23 2 3

32 3 2 13 1 3

34 3 4 15 1 5

21 2 1 45 4 5

: 19 : 13

: 19 : 13

: 23 : 17

: 14 : 0

x u v x u v

x u v x u v

x u v x u v

x u v x u v

   

   

   

   

 

3اگس  0u   چَى( 3لساز دّینu    همبدیس سبیس هتغیسّب ثِ غنَزت شینس ،)ثیطتسیي حیَز دز هعبدالت زا دازد

 ید.  هیثدست 

1 2 4 2 3

1 5 4

19; 19; 23; 14 19 5; 13 ( 5) 18

13 18 5; 17 ( 5) 22; 22.

v v v u v

u v u

          

         
  

 اى ضسایط ثْیٌگی زا کٌتسل کسد.تَ هیثب دز اختیبز داضتي همداز هتغیسّبی ّوصاد 

 قذم تکراری

ّنین. دز زٍش سنیوپلکس   د هیدز ایي لدم، هتغیس اسبسی ٍزٍدی ٍ هتغیس اسبسی خسٍجی زا تطشیع 

ij، هتغیسی کِ هٌفی تسیي همداز ًٍمل حولهسئلِ  i jc u v         زا داضنتِ ثبضند، ثنِ عٌنَاى هتغینس اسبسنی

ثِ غَزت شیس  ًٍمل حولدٍل سیوپلکس هسئلِ یسین. ثساسبس همبدیس ٍ اش هسحلِ لجل، جگ هیٍزٍدی دز ًظس 

 َد.ض هی
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دازای کوتسیي همداز  25xدز جدٍل فَق، هتغیس 
ij i jc u v       است اسنت ٍ ثنِ عٌنَاى هتغینس ٍزٍدی

 غنَزت َد. ثسای یبفتي هتغیس اسبسی خسٍجی اش پبیِ یک سسی کبزّبی شًجیسی ًسجتب سبدُ ثِ ض هیاستفبدُ 

 َد.ض هیشیس اًجبم 

 

 ثبید افصایص یبثد کِ ّصیٌِ کوبى هٌفی ًطَد لرا خَاّین داضت:ای ُ تب اًداش دز ضکل فَق، همداز 

10 0;30 0 10          
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هتغینس اسبسنی    15xَد ٍ ضن  هنی اش جنَاة اسبسنی خنبز      15x، هتغیس 10ثِ اًداشُ  ثب افصایص همداز 

 َد.ض هیخسٍجی است. دز ایي غَزت جَاة اسبسی هَجِ جدید ثِ غَزت شیس 

 

 زا اداهِ خَاّین داضت: ًٍمل حوللجل اش حل چٌد هثبل، ثیبى زسوی زٍش سیوپلکس ثسای هسئلِ 

جَاة اسبسی هَجِ اثتدایی زا ثب استفبدُ اش یکی اش دٍ زٍش ضوبل غسثی یب زٍش تشویي  قذم ابتذایی:

 فَگل ثدست  ٍزید.

ijدستگبُ هعبدلِ  دستًر تًقف: i jc u v     زا ثسای هتغیسّبی اسبسی حل کٌید ٍ همنداز هتغیسّنبی

0ijزا ثدست  ٍزید. دز غَزتیکِ ثسای توبهی هتغیسّنبی غیساسبسنی زاثطنِ     iu  ٍjvّوصاد  i jc u v   

 .ایي غَزت ثِ لدم تکسازی ثسٍیدثسلساز ثبضد،  ًگبُ جَاة اسبسی هَجِ فعلی ثْیٌِ است، دز غیس 

 قذم تکراری:

ijکِ هٌفی تسیي همداز  ijx: هتغیس غیس اسبسی 1لسوت  i jc u v   زا ثِ عٌَاى هتغیس اسبسی ٍزٍد دز

 ظس ثگیسید.ً
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 تعییي کٌید.ای ُ : هتغیس اسبسی خسٍجی زا ثساسبس عکس العول ّبی شًجیس2لسوت 

 : جَاة اسبسی هَجِ جدید زا هطشع کٌید.3لسوت 

 ثسٍ ثِ لدم تَلف.

 عذم تعبدل عرضه ي تقبضب

 فسيوی عرضه کل از تقبضبی کل

ٍلتی همداز عسضِ کل اش تمبضبی کل ثیطتس ثبضد یعٌی
1 1

m n

i j

i j

a b
 

  ثبید یک ستَى تمبضبی هجبشی ،

ثب هیصاى تمبضبیی هعبدل 
1 1

m n

i j

i j

a b
 

     ثِ جدٍل حول ٍ ًمل اضبفِ ضَد. ّصیٌِ ّبی حول ّس ٍاحند کنبال

 ثسای ایي ستَى هجبشی، چَى ٍالعب کبالیی حول ًوی ضَد، غفس دز ًظس گسفتِ هی ضَد.

 کل هعرضکل از  تقبضبفسيوی 

ثبضد یعٌی کوتسٍلتی همداز عسضِ کل اش تمبضبی کل 
1 1

m n

i j

i j

a b
 

  هجبشی ثب هینصاى   سطس، ثبید یک

هعبدل  ظسفیت 
1 1

n m

j i

j i

b a
 

  .اش  ى جبیی کنِ چٌنیي عسضنِ ای ٍجنَد      ثِ جدٍل حول ٍ ًمل اضبفِ ضَد

  ًدازد، ّصیٌِ ازسبل  ى غفس خَاّد ثَد.

 غیراستبوذارد حمل ي وقلحل مسبیل 

دز الگَزیتن حول ٍ ًمل ضسط اسبسی تسبٍی هجوَ  هیصاى کبالی عسضِ ضدُ ٍ همداز تمبضب ثیبى ضند.  

ثسای حبلتی کِ تعبدل عسضِ ٍ تمبضب ثسلساز ًجَد، ثب اضبفِ کسدى سطس یب ستَى هجبشی هسنئلِ زا ثنِ فسهنت    

 استبًدازد تجدیل کسدین.
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، ٍ  ى impossible cellینب   خبوهه امکهبن وبیه یر   ًیص ٍجَد دازد، هبًٌد فسم ّبی غیساستبًدازد دیگسی 

ثس اثس فمداى زاُ ازتجبری ثیي  کِهمػد خبظ تمسیجب اهکبى پریس ًجبضد ثیي هجدا ٍ ازسبل کبال حبلتی است کِ 

ِ      هجدا همػد خبظ یب فبغلِ شیبد ثیي  ى دٍ پدید  ید  . دیگس فسم غیساستبًدازد ٍلتنی ثنِ ٍجنَد هنی ایند کن

ثدیي هعٌبست  bounded capacityیب  ظرفیت حذ دارظسفیت عسضِ کبال دز هجدا دازای حدی هعیي ثبضد. 

کِ هیصاى عسضِ، ثیي دٍ حد ثبال ٍ پبییي لساز داضتِ ثبضد. ثسای هثبل ٍجَد خط تَلید دٍهی کِ دز ّس شهبى 

ازای ینک حند هعنیي ًینص ثبضند.      اهکبى ثِ کبزگیسی  ى ٍجَد داضتِ ثبضد. دز ّویي زاثطِ تمبضب هی تَاًد د

هثال ٍلتی کِ هیصاى سفبزش ّبی زسیدُ ثسای تحَیل کبال اش ینک   bounded demandیب  تقبضبی حذ دار

 . ٍ ثشَاّین یک هحدٍدُ هٌبست ثسای  ى تعییي ضَد اًجبز خیلی پساکٌدُ ثبضد

 Impossible cellخبوه امکبن وبی یر یب 

ثنِ همػندی هعنیي     اهکبى ازسبل کبال اش یک هجدا خبظ اید کِگبُ دز هسبئل ٍالعی ٍضعیتی پیص هی 

ثِ خبًِ ای کِ ًطبى دٌّدُ  ى هسیس دز  Mٍجَد ًدازد. عدم استفبدُ اش یک هسیس، ثب تشػیع ّصیٌِ هعبدل 

عدد ثصزگی است کِ ثیبًگس ّصیٌِ حول یک ٍاحد کنبال   Mجدٍل هسئلِ حول ٍ ًمل است غَزت هی پریسد.

ثبضد ثِ جْت  ى کِ ّندف الگنَزیتن    Mل، ثِ خبًِ ای کِ دازای ّصیٌِ ای هعبدل است. دز زٍش حول ٍ ًم

حدالل کسدى ّصیٌِ است همدازی تشػیع ًوی یبثد ٍ هتغیس هسثَرِ ثِ اى خبًِ دز جدٍل ًْبیی غیساسبسی 

 ضد. ضَد، هتغیس هسثَط ثِ ایي خبًِ اسبسی خَاّد M–هی هبًد. لبثل ذکس است کِ اگس ّصیٌِ ایي خبًِ ثساثس 

 bounded capacityحذ دار یب  عرضه

ثب ظسفیت حد داز ثبضد. ثسای ایي هٌظَز هثنبلی   یهسئلِ حول ٍ ًملی زا دز ًظس ثگیسید کِ دازای هجدای

 هی شًین.
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فسؼ کٌید کبزخبًِ اٍل ثتَاًد ظسفیت خَد زا ثب اضبفِ کسدى ضیفت دٍم ٍ سَم ثِ دٍ تب سِ ثساثس ثسسبًد 

ٍ دز ٌّگبم لصٍم ثِ زاحتی  ى زا تعطیل کٌد. ثب اضبفِ کسدى ایي فسؼ جدیند، کبزخبًنِ اٍل دازای ظسفیتنی    

 است کِ: C1هعبدل 

1100 300C  

کسدى ضیفت دٍم ٍسَم( ثِ عٌَاى حد پبییٌی هدًظس لنساز هنی گینسد. حند      ظسفیت اغلی )ثدٍى اضبفِ

اغالح ضدُ ( 1-2ثبالیی ظسفیت دز غَزت اضبفِ ضدى یک سطس جدید، دز جدٍل شیس )ثب اضبفِ کسدى سطس 

 است.
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ّصیٌِ ّبی حول ثسای ایي سطس دلیمب ّوبى ّصیٌِ ّبی لجلی است ٍ هیصاى عسضِ  ى هعبدل تفبٍت دٍ 

ثِ  ًیبشاست(. اضبفِ ضدى هجدا جدید هَجت فصًٍی عسضِ ثس تمبضب هی ضَد ٍ  200کِ ایٌجب ثساثس حد است) 

 M، اهکبى ًبپریس اسنت ٍ ّصیٌنِ ای هعنبدل    1یک ستَى هجبشی دازد. تَجِ کٌید کِ خبًِ هجبشی دز سطس 

. اگس ایي سنلَل  ثبضد 100، دازای حدالل ظسفیتی هعبدل 1دازد. ایي اهس هَجت هی ضَد کِ کبزخبًِ ضوبزُ 

 1ثِ گسُ هجبشی غَزت گیسد ٍ دیگس هحل عسضِ  1ایي اهکبى ٍجَد دازد کِ جسیبى اش گسُ  ًجبضد، Mثساثس ثب 

هی تَاًد  1ثس ٍزدُ ًطَد. ثٌبثسایي کبزخبًِ ضوبزُ  1ثِ هحل ّبی تمبضب سسٍیس ًدّد ٍ حدالل عسضِ هحل 

( دز حبلت ثْیٌِ 1-2ّبی اضبفِ ضدُ ثعدی)سطس  ٍاحد کبال دز ضیفت 200ٍاحد کبال دز ضیفت اٍل ٍ  100

 تَلید کٌد.

 حذ دار  تقبضبی

 هبًٌد حبلت لجل یک هسئلِ حول ٍ ًمل هی تَاًد دازای تمبضبی حدداز ثبضد.

دز ًظنس   1گسفتي ضیفت ّنبی اضنبفی ثنسای کبزخبًنِ ضنوبزُ      هسئلِ لجل زا هجددا ثدٍى دز ًظس مثبل:

ثنیي   D1تغییس کٌد، یعٌی همنداز   250تب  100( ثیي دٍ حد 1)ستَى  1ثسای گسُ ثگیسید. فسؼ کٌید تمبضب 

 ثبضد. 250ٍ  100

1100 250D  

 ثِ غَزت شیس هی ضَد. 1-2جدٍل اغالح ضدُ اٍلیِ ثب اضبفِ ضدى ستَى جدید 
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حندالل  ًطبى دٌّدُ ّس هیصاى تمبضبی اضبفی عالٍُ ثس  2است. ستَى  100هعبدل  1تمبضب ثسای ستَى 

است ٍ همنداز   1ّوبى ّصیٌِ ّبی ًْبیی ستَى  1-2ى َ، است. ّصیٌِ ّبی ست100، ّوبى 1تمبضبی همػد 

است. سنطس هجنبشی دازای ظسفیتنی    )اختالف ثیي حد ثبال ٍ حد پبییي (  150=100-250تمبضبی اى هعبدل 

ثِ ایني غنَزت ثدسنت     100همداز  است کِ ثسای تعبدل عسضِ ٍ تمبضب دز ًظس گفتِ ضدُ است. 100هعبدل 

 250ثَد ثسای ثس ٍزدُ ضدى تمبضبی حد ثبال کِ ثساثس  150 هدُ است چَى دز جدٍل اٍلیِ همداز تمبضب ثساثس 

بدل ثیي عسضِ ٍ تمبضب اضبفِ گسدد تب دز غَزت افنصایص  ٍاحد ثِ عسضِ ثسای ایجبد تع 100است هی ثبیستی 

 هجبشی خبز  ضَد.، همداز تمبضبی اضبفی اش گسُ 150تمبضب ثِ ثیص اش 

دز ًظس گسفتِ ضدُ  Mٍ لرا همداز ّصیٌِ تمبضب ًوی کٌدّیچ همداز زا  ،اٍل اش هحل عسضِ هجبشی همػد

همػند   1دز ًظس گسفت؟ اگنس اش گنسُ هجنبشی ثنِ گنسُ       Mسَال ایي است کِ چسا ثبید همداز ّصیٌِ زا  است.

است دز هجوَ   1-2ٍ  1ِ ضبهل گسُ ّبی ک 1جسیبًی ثسلساز ضَد، ایي جسیبى دز ٍالع ٍجَد ًدازد ٍ همػد 

 150( ٍ 100ٍاحد جسیبى دزیبفت هی کٌٌد کِ اش حد پبییي ثیطتس اسنت ٍ همنبدیس ثنیي حند پنبییي )      150

 .خَاّد ثَد 100ثساثس  1پَضص دادُ ًوی ضَد. ثب ایي کبز تیویي هی ضَد کِ حدالل ٍزٍدی ثِ گسُ 

 تًلیذ بب هسیىه هبی متقبيت

 یس زا دز ًظس ثگیسید.هسئلِ حول ٍ ًمل ش
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فسؼ کٌید کِ ّصیٌِ تَلید سِ کبزخبًِ ثِ علت تفبٍت دز ّصیٌِ ًیسٍی اًسبًی، تجْیصات ٍ هٌبثع اٍلیِ، 

هتفبٍت ثبضد. ّدف ایي است کِ ستبدُ ّبی کبزخبًِ ّب ثِ گًَِ ای ثیي چْبز اًجبز تَشیع ضَد کنِ هجونَ    

، 50ّس ٍاحد هحػَل دز سِ کبزخبًِ ثنِ تستینت هعنبدل    ّصیٌِ تَلید ٍ حول حدالل ضَد. اگس ّصیٌِ تَلید 

ثبضد، ّصیٌِ حول ٍ تَلید ثب افصٍدى ّصیٌِ ّبی تَلید ثِ ّصیٌِ ّبی حول ّس ٍاحد خَاّد ثَد. دز  54، ٍ 62

 ضکل شیس جَاة ثْیٌِ ثسای ایي حبلت ًطبى دادُ ضدُ است.

 

 تًلیذ بب هسیىه هبی متقبيت
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دز ثسخی هَازد، هحػَل یک کبزخبًِ زا هی تَاى دز ثبشازّبی هشتلف ثب لیوت ّبی هتفنبٍتی فسٍخنت.   

 115، ٍ 110، 105، 100لیوت فسٍش ّس ٍاحد هحػَل ثِ اًجبزّبی چْبزگبًِ هسئلِ لجل ثِ تستیت هسبٍی 

وت فسٍش ثب عالهت ثب تَجِ ثِ ایي کِ دز هسئلِ حول ٍ ًمل ثِ دًجبل کویٌِ کسدى ّصیٌِ ّستین، لیاست. 

ّس کدام اش اعداد داخل هستطیل ّبی کَچک ثبالیی اش تفبضل لیوت فسٍش هٌفی دز ًظس گسفتِ هی ضَد لرا 

  ثدست هی  ید. )هثجت(ٍ تَلید ٍ ّصیٌِ حول ،)هٌفی(ّس ٍاحد

 

 ّوبى رَز کِ هطبّدُ هی ضَد، رسح ثْیٌِ تَشیع کبال دز ایي جدٍل دلیمب هطبثِ رسح ّبی ازایِ ضندُ 

دز جدٍل ّبی اٍلیِ ٍ تَلید ثب ّصیٌِ ّبی هتفبٍت هی ضَد. اضبفِ کسدى یک همنداز ثبثنت ثنِ سنتَى ّنبی      

 ّصیٌِ، تغییسی دز رسح تَشیع ایجبد ًوی کٌد.

یک ضسکت کوپَدسبشی دز سِ هحل ضیگبلَ، کلیَلٌد، ٍ ثَستَى کبزخبًِ دازد. دز ّفتِ گرضنتِ   مثبل:

ٍاحند زا ثنِ    45َاّند  خ هنی ٍاحد ثَدُ است. ضنسکت   40، ٍ 50، 35هیصاى تَلید ایي سِ کبزخبًِ ثِ تستیت 

ِ    30ٍ  ٍاحد زا ثِ سبًفساًسیسکَ 30ٍاحد اش  ى ثِ  تالًتب، ٍ  20داالس،  فیالدلفینب حونل    ٍاحند دیگنس زا ثن

ًوبید. ّصیٌِ تَلید ٍ تَشیع ّس کبزخبًِ ثِ ّس هسکص تَشیع دز جندٍل شینس  هندُ اسنت. ثْتنسیي زٍش حونل       

 چیست؟
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 حل:

 گبم یبفتي جَاة اسبسی اٍلیِ:

 زٍش گَضِ ضوبلی غسثی-1

 

1180zجَاة اسبسی اٍلیِ ثِ زٍش گَضِ ضوبلی غسثی ثب تبثع ّدف   ت شیس است.ثِ غَز 
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 زٍش تمسیت فَگل– 2

 َد.ض هیکبزثسد زٍش تمسیت فَگل ثسای یبفتي جَاة اسبسی اٍلیِ ثِ غَزت شیس 

 :1تکساز

 

34َد ٍ ض هیحرف  4ستَى  30x   َِد.ض هیدز ًظس گسفت 

 :2تکساز
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32َد ٍ ض هیحرف  3سطس  30x   َِد.ض هیدز ًظس گسفت 

 :3تکساز

 

12َد ٍ ض هیحرف  2ستَى  10x   َِد.ض هیدز ًظس گسفت 

 : 4تکساز
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21َد ٍ ض هیحرف  1ستَى  13 2345; 25; 5;x x x    َِد.ض هیدز ًظس گسفت 

 َد.ض هیلرا جَاة اسبسی اٍلیِ اش زٍش فَگل ثِ غَزت شیس 

34 32 12 21 13 2330; 10; 10; 45; 25; 5.x x x x x x      

1020Zهمداز تبثع ّدف فَق ثساثس ثب   . 

اى فْوید کِ زٍش تشویي تَ هیاش همبیسِ همداز تبثع ّدف دٍ زٍش گَضِ ضوبل غسثی ٍ تشویي فَگل 

َد. لرا جَاة اٍلیِ هَزد استفبدُ دز اداهِ الگَزیتن ثِ ض هیفَگل هٌجس ثِ جَاة اسبسی ثب تبثع ّدف ثْتسی 

 غَزت شیس است.
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1ثب فسؼ  :تًقفقذم  0u   َد.ض هی، همداز هتغیسّبی ّوصاد ثِ غَزت شیس 

1 2 3 4 1 2 36; 6; 10; 2; 0; 3; 3v v v v u u u        

دز جدٍل شیس، همداز 
ij i jc u v   َِد.ض هیثسای هتغیسّبی غیساسبسی هحبسج 

 

0ij ّیچ هتغیس غیساسبسیچَى  i jc u v        ن. هالحظنِ  یثسلساز ًیست لنرا ثنِ جنَاة ثْیٌنِ زسنید

 کِ تمسیت فَگل هٌجس ثِ جَاة ثْیٌِ زسیدُ است. دَض هی

 ثسای توسیي ثیطتس، فسؼ کٌید کِ جَاة اٍلیِ ثِ غَزت شیس دادُ ضدُ است:

 

1ثب فسؼ  :قذم تًقف 0u   َد:ض هی، همداز هتغیسّبی ّوصاد ثِ غَزت شیس 
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دز جدٍل شیس، همداز 
ij i jc u v   َِد.ض هیثسای هتغیسّبی غیساسبسی هحبسج 

 

0ijچَى ثسای دٍ هتغیس غیساسبسی قذم تکراری:  i jc u v     ِاست، لرا جَاة اسبسی هَجِ فعلی ثْیٌن

ینسین. ثنسای   گ هیزا ثِ عٌَاى هتغیس ٍزٍدی دز ًظس  13xًیست ٍ ًیبش ثِ پیدا کسدى جَاة ثْجَد یبفتِ دازین. 

 َد.ض هییبفتي هتغیس اسبسی خسٍجی ثِ غَزت شیس عول 
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 max

15 0 15
15

20 0 20

 


 

    
 

    
  

َد. لرا جَاة اسبسی فعلی ثنِ  ض هیثِ پبیِ ٍازد  13xاش پبیِ خبز  ٍ هتغیس غیساسبسی  11xلرا هتغیس اسبسی 

 َد.ض هیغَزت شیس 

 

 :تًقف دستًر

1ثب فسؼ  0u  اى همداز هتغیسّبی ّوصادی زا ثِ غَزت شیس هحبسجِ کسد.تَ هی 

1 2 3 4 1 2 36; 6; 10; 1; 0; 3; 6.v v v v u u u         

ijدز جدٍل شیس همداز  i jc u v   ضدُ است. ٍزد هتغیسّبی غیس اسبسی ُ 
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َد، ض هیَد. ثسای یبفتي ایٌکِ کدام هتغیس اسبسی خبز  ض هیٍازد پبیِ  32xهتغیس غیس اسبسی قذم تکراری: 

 ین.کٌ هیثِ غَزت شیس عول 

 

max

20 0 20
10

10 0 10

 


 

    
 

    
 

10ثب    33، هتغیس اسبسیx  32اش پبیِ خبز  ضدُ ٍ هتغیس غیس اسبسیx    لرا جَاة اسبسی ثِ غنَزت شینس

 َد. ض هی
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1ثب فسؼ قذم تًقف:  0u  هتغیسّبی ّوصادی زا ثِ غَزت شیس هحبسجِ کسد.اى همداز تَ هی 

1 2 3 4 1 2 36; 6; 10; 2; 0; 3; 3.v v v v u u u        

دز جدٍل شیس همداز 
ij i jc u v   ضدُ است. ٍزد هتغیسّبی غیس اسبسی ُ 

 

 ضسط ثْیٌگی ثسلساز است ٍ لرا جَاة اسبسی فعلی، جَاة ثْیٌِ است.

ِ ضنوبل غسثنی ٍ   ثب جدٍل ّصیٌِ شیس هفسٍؼ است. ثب استفبدُ اش زٍش لبعدُ گَض ًٍمل حولهسئلِ  تمریه:

یک جَاة اسبسی اثتدایی پیدا کٌید. تعداد تکسازّبی سیوپلکس دز ّس یک اش دٍ جَاة زٍش تشویي فَگل 

 ّبی اٍلیِ زا ثب ّن همبیسِ کٌید.
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 حل:

 زٍش گَضِ ضوبل غسثی:الف( 

 

ijاست. همداز هتغیسّبی ّوصاد غیساسبسی  48ثب  همداز تبثع ّدف جدٍل فَق ثساثس i jc u v      ثنِ غنَزت

 شیس است.
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َد. ثسای تعینیي هتغینس اسبسنی خسٍجنی ثنِ      ض هیثِ عٌَاى هتغیس اسبسی ٍزٍدی دز ًظس گسفتِ  32xهتغیس 

 ین.کٌ هیغَزت شیس عول 

 

max1 0 1       

ی دز ًظس گسفتِ ضَد کِ دز ایني غنَزت جنَاة اسبسنی     سی اش جَاة اسبثِ عٌَاى هتغیس خسٍج 22xهتغیس 

 َد.ض هیفعلی ثِ غَزت شیس 
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1ثب فسؼ  0u  :سبیس هتغیسّبی ّوصاد ثِ غَزت شیس است ، 

1 2 3 4 1 2 33; 2; 7; 4; 0; 4; 1.v v v v u u u         

ijهمداز هتغیسّبی ّوصاد غیساسبسی  است. 42ایي تکساز ثساثس ثب همداز تبثع ّدف دز  i jc u v     ثِ غنَزت

 شیس است.

 

ijیکی اش  i jc u v    13ًبهثجت ّستٌد، لرا ضسط ثْیٌگی ثسلساز ًیست. هتغینسx     ٍازد هتغیسّنبی اسبسنی

 ًَد.ض هی
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max2 0; 0 0         

0ثب    33هتغیسx  13اش جَاة اسبسی خبز  ٍ هتغیسx  َد. لرا جنَاة اسبسنی ثنِ    ض هیٍازد جَاة اسبسی

 َد.ض هیغَزت شیس 

 

ijاست. همداز هتغیسّبی ّوصاد غیساسبسی  42همداز تبثع ّدف دز ایي تکساز ثساثس  i jc u v   ثِ غَزت شیس

 است.

1 2 3 4 1 2 33; 7; 6; 9; 0; 3; 4.v v v v u u u          
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 ین.کٌ هیثسای کٌتسل ثْیٌگی اش جدٍل شیس استفبدُ 

 

ی دز ًظس گسفتِ ضَد. هتغیس خسٍجی اش پبیِ ثِ غَزت شینس  ساسب ٍزٍدی ثِ جَاةثِ عٌَاى هتغیس  14xهتغیس 

 ثدست هی  ید.

 

2ثب لساز دادى   12، هتغیسx   َد.ض هیَد ٍ جَاة اسبسی ثِ غَزت شیس ض هیاش جَاة ّبی اسبسی خبز 
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1ثب فسؼ  َد.ض هی 32همداز تبثع ّدف جَاة اسبسی فَق ثساثس ثب  0u     سبیس هتغیسّبی ّوصاد ثنِ غنَزت ،

 شیس است:

1 2 3 4 1 2 33; 2; 6; 4; 0; 3; 1.v v v v u u u         

 ین.کٌ هیثسای کٌتسل ثْیٌگی اش جدٍل شیس استفبدُ 

 

ًکِ کوبى ّبی غیساسبسی همداز ًبهٌفی دازًد، لرا ثِ جَاة ثْیٌِ زسیدین. همنداز تنبثع ّندف    ای ِ ثب تَجِ ث

 است. 3َد. تعداد تکسازّبی ثسای زسیدى ثِ جَاة ثْیٌِ ثساثس ض هی 32ثساثس 

 ة( جَاة اٍلیِ ثب استفبدُ اش زٍش تشویي فَگل ثِ غَزت شیس است.
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23 2x   

 

32 3x  
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13 0x  

 جَاة ثدست  هدُ اش تشویي فَگل ثِ غَزت شیس است.

 

 ّوصاد ثِ غَزت شیس است:همبدیس هتغیسّبی 

1 2 3 4 1 2 33; 2; 6; 4; 0; 3; 1.v v v v u u u         

ijهمداز هتغیسّبی ّوصاد غیساسبسی  i jc u v   .ثِ غَزت شیس است 
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َد، ض هیّوبى رَز کِ هطبّدُ 
ij i jc u v   ثسای توبهی هتغیسّبی غیساسبسی ًبهٌفی است ٍ لرا ثِ جَاة

 ثْیٌِ زسیدم. تعداد تکساز ثسای زسیدى ثِ جَاة ثْیٌِ ثب زٍش تشویي فَگل ثساثس یک است.
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بررآ  س یررتفت وررت بررآ   ررت       یهه   بهینهه  برری د یافت ررت بهرر آ وررتد روه  رر   رری      

www.behinehyab.com .وی جعآ کنید 

  فرت   behinehyab@gmail.comیا صهات وی  ه آ یره      ریفرا  فلیره برآ   رت        

 بت وت یا تلتس بت ید. ی   بهین  بخش تلتس بت وت  س یتفت  ی  

 بت ت کی    تهجآ  لت

 ی   بهین  روه    ی   
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