
 
 

 

1 *ارائه دهنده

مركز با در نظر گرفتن سلسله  Pمسئله مكان يابي و حل مدلسازي رياضي

 دار مراتب النه اي ظرفيت

 yaghubi.mr@gmail.comتهران، ،،دانشجوي كارشناسي ارشد صنايع، دانشگاه شاهد*يعقوبيمحمدرضا 

 bashiri@shahed.ac.ir ، تهران، ،دانشيار گروه مهندسي صنايع، دانشگاه شاهدمهدي بشيري

با در نظرگرفتن سلسله مراتب پرداخته مي  (P-Center)كز يك مسئله مكان يابي مر در اين مقاله به مدلسازي رياضيچكيده:

كه براي رسيدن به سطح دو حتما بايد از سطح يك گذر كرد و خدمات  شود. در اين مدل دو سطح در نظر گرفته شده است

مي كندكه  سطح يك و دو با هم در ارتباط بوده و سطح دو ضمن ارائه خدمات سطح يك، خدماتي باالتر از آن سطح را نيز ارائه 

ريزي رياضي عدد اين مدل به صورت مدل برنامهبراي سطوح يك و دو ارائه خدمات، ظرفيت نيز در نظر گرفته شده است. 

باشد. بمنظور ارائه كاربردي از مساله يك مثال موردي شبيه سازي شده بررسي و حل شده است، نتايج صحيح غيرخطي مي

دل باعث كاهش هزينه هاي اوليه احداث خواهد شد در حاليكه مقدار تابع هدف فرق استفاده از اين م ميدهد كهبررسي نشان 

 چنداني با مدل كالسيك ندارد.

برنامه ريزي رياضي، مكان يابي مركز، سلسله مراتبي  النه اي، ظرفيت: كلمات كليدي

 مقدمه .1

مسئله شناخته شده  يك(P-Center)زمركPمسئله مكان يابي 

 Pكه در آن به دنبال پيدا كردن  در مسائل مكان يابي است

مكان براي احداث يا قرارگيري تسهيالت هستيم به طوري كه 

حداكثر فاصله بين نقاط تقاضا و نزديكترين مكان تسهيل به 

اين نقطه كمينه گردد. اصلي ترين كاربرد اين مسئله در مكان 

يابي تسهيالت خدمات اورژانسي و اضطراري از قبيل احداث 

 .نشاني و... مي باشدايستگاه هاي اورژانس، مراكز انتظامي، آتش 

سطح تشكيل مي  kاز(hierarchical)مسائل سلسله مراتبي

شود، كه در سطح صفر نقاط تقاضا و در ساير سطوح به ترتيب 

طبقه بندي مي شود و مراكز kاولويت از سطح يك تا سطح

وقتي اين دو مسئله با هم تركيب مي شوند ما به دنبال مكان 

هايي هستيم براي قرار گيري تسهيالت سطح يك و دو به گونه 

حداكثر فاصله بين نقاط تقاضا و نزديكترين مكان اي كه 

 تسهيل سطح يك و فاصله بين سطح يك و دو  كمينه گردد.

ور ادبيات پرداخته شده، پس از آن در ادامه مقاله  ابتدا به مر

بيان مسأله  ارائه شده و تحليل حساسيت انجام مي شود. در 

 انتها نتيجه گيري ارائه مي شود.

 مرور ادبيات .2

مكان يابي مركز ابتـدا توسـط داسـكين و     مدل كالسيك مسئله 

و  [2]] ارائه گرديـد، پـس از آن الـومي و همكـاران    1همكاران [

هاي جديد حـل مسـئله مكـان يـابي      مدل[3]همچنين كاليك 

مركز را كه كمك به كاهشزمان حل مي كند را ارائه نمودند. در 

با در نظر (P-Median)مسئله  [4]مسائل سلسله مراتبي سرا 

 گرفتن سلسله مراتب تك جريانه مدل كرده اند.

 تعريف مسأله .3

مسئله مكان يابي مركز با در به مدلسازي يك  ،در اين مقاله

نظر گرفتن سلسله مراتب پرداخته مي شود. در اين مدل دو 

سطح در نظر گرفته شده است كه به صورت تك جريانه مي 

باشد. هدف ما در اين مينيمم كردن حداكثر فاصله مشتري ها 

باشد. شكل شماره يك نوع مدل مسئله را از مراكز تسهيل مي 

 نشان مي دهد.

 

 مدل ارائه شده اين مقاله به صورت زير است:
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) بيان كننده تابع هدف مسئله 3) و (2)، (1ديت شماره (محدو

كه در واقع همان مينيمم كردن حداكثر فاصله بين سطح صفر 

) و 4و يك و همچنين سطح يك و دو مي باشد، محدوديت (

) تعداد كمان هاي بين سطح صفر و يك و سطح يك و دو را 5(

د ) نشان مي دهد كه نقاط كاندي6نشان مي دهد، محدوديت (

همزمان نمي تواند هم سطح يك باشد و هم سطح دو، 

) تعداد مكانهاي تسهيل سطح يك و دو را 8) و (7محدوديت (

) هر كدام از مراكز سطح يك فقط 9نشان مي دهد، محدوديت (

به يكي از مراكز سطح دو مي تواند متصل شود، محدوديت 

) 11) ظرفيت مراكز سطح دو را نشان مي دهد، محدوديت (10(

) مي باشد، در 10) و (9) شبيه به محدوديت هاي (12و (

زماني مي تواند يك باشد كه  x(i,j)) كمان 13محدوديت (

y(j) )  نيز شبيه 15نيز يك شده باشد، محدوديت (

) تضمين مي كند كه 14) مي باشد، محدوديت(13محدوديت(

فقط مراكز سطح يك مي توانند به سطح دو متصل شوند، 

نشان مي دهد كه فقط مراكز تقاضا مي توانند ) 16محدوديت (

 به سطح يك متصل شوند.

 

 تحليل حساسيت و نتيجه گيري .4

با تعداد سطوح مختلف  GAMSمدل را با استفاده از نرم افزار 

 حل كرديم و نتايج آن در جدول شماره يك آمده است. 

 تحليل حساسيت مدل ارائه شده –1جدول 

مقدار تابع 

 (z)هدف

تعداد مراكز 

 (p)1سطح

تعداد مراكز 

 (q) 2سطح

تعداد مكان هاي 

 (n)كانديد

16 5 5 30 

7 10 5 30 

9 5 12 30 

 

همانطور كه در جدول شماره يك مشاهده مي كنيد با افزايش 

تعداد هريك از سطوح يك و دو مقدار تابع هدف كاهش مي 

اما تعداد اين مراكز بسته مقدار بودجه و مقدارمورد انتظار يابد، 

تابع هدف مي تواند تغيير كند. همچنين هر چقدر تعداد مراكز 

 سطح يك بيشتر باشد مقدار تابع هدف بيشتر كاهش مي يابد.

در جدول شماره دو مقايسه ي بين مدل ارائه شده و مدل 

 مركز نشان داده شده است. pكالسيك مكان يابي 

 مقايسه مدل كالسيك و مدل ارائه شده  -2جدول 

 

همانطور كه در جدول شماره دو مشاهده مي كنيد در يك 

مركز كه با مدل كالسيك  10نقطه كانديد و با  30مسئله با 

مكان يابي  مركز بدون در نظر گرفتن ظرفيت حل شده است، 

مي باشد ولي با همان مقدار مراكز 10مقدار تابع هدف آن برابر 

كه به دو سطح يك و دو تقسيم شده است و با در نظر تسهيل 

است. اما همانطور  14گرفتن ظرفيت،  مقدار تابع هدف برابر 

كه مي دانيد در مسئله كالسيك مراكز تسهيل همگي با 

 امكانات كامل

(مشابه سطح دو مدل ارائه شده) هستند و در واقع هزينه 

ساخت يك احداث يك مركز تسهيل سطح دو چندين برابر 

 مركز تسهيل سطح يك است.

براي تحقيقات آتي مي توان مدل را به صورت دوجريانه يا با 

تعداد سطوح بيشتر گسترش داد و يا الگوريتم هايي براي 

 كاهش زمان حل مدل ارائه كرد.
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مقدار تابع 

 (z)هدف

تعداد 

مراكز 

 (p)1سطح

تعداد مراكز 

 (q) 2سطح

تعداد مراكز 

 مسئله كالسيك

تعداد مكان هاي 

 (n)كانديد

 

 مدل كالسيك 30 10 -- -- 10

 مدل ارائه شده 30 -- 2 8 14

 مدل ارائه شده 30 - 3 10 12
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