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 مقیاس بندی هزینهالگوریتم حل مسئله بارگیری بهینه قطار با استفاده از 

 

 

 3محجوبه خدادادی دشتکی ،2اردشیر دولتی، 1,* مریم پروین چگنی
 تهران  دانشگاه شاهد ،ارشدکارشناسی دانشجو  -1

   تهران گروه علوم کامپیوتر دانشگاه شاهددانشیار   -2
 دانشجو کارشناسی ارشد، دانشگاه شاهد تهران-3

 چکیده 

 

ایم. هدف از حل این مسئله بارگیری بهینه قطار مسئله بارگیری بهینه قطار را مورد بررسی قرار داده این مقاله  در
ظرفیت قطار است، به طوری که مجموع کل کرایه دریافتی حاصل از انتقال بار  و مقصدهای مختلف با توجه به مبدأهادر 

 پس باکنیم و سمسئله جریان با کمترین هزینه مدل می ابتدا این مسئله را به صورت یک برای این منظوربیشینه شود. 

 پردازیم. تارجن به حل آن می و گبندی هزینه ارائه شده توسط  گلدبرمقیاس الگوریتماستفاده از 

 
 بندی هزینه.بارگیری بهینه قطار، مسئله جریان با کمترین هزینه، روش مقیاسکلمات کلیدی: 

 
 مقدمه   .1

رود. هدف از حل این می شمارای بهسازی شبکهی بهینهدر حوزه کاربردی یکی از  مسائلمسئله بارگیری بهینه قطار         
دریافتی حاصل از  است، به طوری که مجموع کل کرایه ی مختلفمبدأهادر  با توجه به ظرفیت آن بارگیری قطار، مسئله

اه ها که از مبدا یک قطار باری تا مقصد نهایی آن وجود دارد بخشی از ظرفیت در یک دنباله از ایستگ بیشینه شود.انتقال بار 
ما در بیشینه شود.  از مبدا تا مقصد به طوری که کرایه کل هیمدیک از این ایستگاه ها تخصیص می به هررا موجود قطار 

ئله مس"مسائل شبکه جریان تحت عنوان  ترین و پرکاربردتریناین مقاله مسئله بارگیری بهینه قطار را در قالب یکی از مهم
 شده نیز استفادهگیری بهینه پرواز هواپیما مسئله مسافربندی برای این مدل کنیم.بندی میمدل  "جریان با کمترین هزینه

د، باشمی "بندی هزینهمقیاس"های مورد استفاده برای حل مسئله جریان با کمترین هزینه روش یکی از الگوریتم.  ]1[است
 در ارائه شده است. همچنین ]3[به طور مستقل، توسط بالند و جسن  1985و در سال  ]2[توسط راک 1980که در سال  

تارجن نیز  در سال   و لگوریتم را بهبود بخشیدند. گلدبرگاین ا ]5[و تاردوس  ]4[برتس کاس  1985 و1979های سال
 . ]6[مودندالگوریتمی را بر اساس دو بهبود قبلی ارائه ن 1987

 مقاله حاضر به صورت زیر سازماندهی شده است:
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. کنیمدر بخش دوم مدل بندی ریاضی مسئله بارگیری بهینه قطار را به صورت یک مسئله جریان با کمترین هزینه بیان می
اده در ادامه با استفکنیم و بیان میحل مسئله جریان با کمترین هزینه بندی هزینه را برای در بخش سوم نیز الگوریتم مقیاس

 پردازیم.م به حل یک مثال عددی میاز این الگوریت
 

 

 . مدل بندی ریاضی مسئله بارگیری بهینه قطار2
 

عبور  n,…,1,2از یک دنباله ثابت ایستگاه ها گیریم. خطوط ریلی قطار ر نظر مییک شرکت حمل و نقل بارگیری قطار را د
یری تواند کاالها را در هر ایستگاه بارگباشد.  قطار میمی P قطاربه طوری که حداکثر ظرفیت کاالهای بارگیری شده  کند،می

به صورت مسئله جریان با کمترین هزینه V,E))=  Gمدل سازی این مسئله را روی یک شبکه ی جهت دار 1شکل کند. 
    ]6[ دهد.نشان می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دارای ظرفیت ،شبکه شامل داده ها با کمان هایی با هزینه غیر صفر و با ظرفیت محدود است که هر کمان بدون ظرفیت
تواند ، می2قطار ضمن تحویل کاالهای مربوط به ایستگاه ی صفر است. دارای هزینه ،بی نهایت است و هر کمان بدون هزینه 

 .4و3بارگیری کند و به همین ترتیب برای ایستگاه های  را 3و  2های از همان ایستگاه کاالهای جدیدی مربوط به ایستگاه 
ه بیشینه شود، بخواهیم ببینیم که در هر ایستگاه چه تعداد کاال باید بارگیری شود که سود حاصل از حمل کاال حال می

 طوری که از ظرفیت قطار تجاوز نکند.
  𝑏𝑖𝑗 و به ترتیبمتقاضی بارگیری هستند j مقصد  به i کاالهایی است که در مقصدادن میزان نشان د برای (i-j)جدید  گره

 این کاالها است. هر واحد از یتعداد و کرایه𝑓𝑖𝑗 و

 :و مدل ریاضی آن به صورت زیر می باشد
 
 

Min ∑ −𝑓𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗(𝑖.𝑗)∈𝐸 

S.t    ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑖∈𝑣 -∑ 𝑥𝑗𝑖 = 𝑏𝑖𝑖∈𝑣         ∀𝑖 ∈ 𝑉                                                                               (1)           
0≤ 𝑥𝑖𝑗 ≤ 𝑢𝑖𝑗                                   ∀(𝑖. 𝑗) ∈ 𝐸 

 بهینه قطار. شبکه مسئله بارگیری 1شکل
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 کمترین هزینهبا ی بارگیری قطار با استفاده از جریان  . حل مسئله3
 

عددی برای مسئله بارگیری  یک مثالحل به  ]7[ وجه به الگوریتم مقیاس بندی هزینه برگرفته از مرجع در این بخش با ت
 پردازیم.میبهینه قطار 

 
 الگوریتم و پیچیدگی محاسباتی .3-1
 

 :الگوریتم مقیاس بندی هزینه
 شروع-1
ε  دهیم قرار می-2 =  C  و  π = 0. 
 یک جریان شدنی باشد. xکنیم فرض می-3
≤ ε اگر -4 1n  16در غیر این صورت برو به  5برو به. 
 انجام بده: ϵ A (i, j)برای هر کمان -5

 .مساوی صفر قرار بدهرا  xijآنگاه  استاگر هزینه کاهش یافته بزرگتر اکید از صفر 
 .قرار بده  uijمساوی  xijآنگاه  استاینصورت اگر هزینه کاهش یافته کمتر اکید از صفر  در غیر

 .عدم تعادل را حساب کن -6
 .14اینصورت برو بهدر غیر  8 برو به هنگامیکه شبکه شامل گره فعال بود-7
 .را انتخاب کن iگره فعال -8
−) بود (i, j)اگر شبکه باقی مانده شامل کمان پذیرفتنی  -9 ε2 ≤ cijπ <  .12 به برو صورتدر غیر این10برو به  (0

  .جاری کن (i, j) در کمان  δجریانی به اندازه ی-10
 . 7برو به-11
πقرار بده  -12 = π + ε2. 
 .9برو به -13

εقرار بده  -14 = ε 2. 
 .4برو به-15
16-  Xی جریان با کمترین هزینه است.یک جریان بهینه برای مسئله 
 .پایان-17
 

 .]7[کنیم بیان می 2 و 1یدگی محاسباتی الگوریتم را تحت قضیه پیچدرستی و 
  

εبهینه است وقتی که -εبرای مسئله مقیاس بندی هزینه با هزینه های صحیح، هر جواب شدنی یک  .1قضیه ≥ 𝑐. 
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ε  بعالوه اگر < 1𝑛 جریان شدنی  آنگاه هرε- بهینه یک جریان بهینه است که C=max{|𝑐𝑖𝑗|;(i,j)∈ 𝐴}و|𝑉| = 𝑛  . 
 

𝑂(n2𝑚 زمان  الگوریتم مقیاس بندی هزینه در .2قضیه log(𝑛𝐶))بطوریکه   اجرا می شود  |𝐸| = 𝑚. 
 
 
   مثال.3-2
 

  کنیم.حل می ه از الگوریتم مقیاس بندی هزینهقطار را با داده های زیر با استفاد بهینه بارگیری مسئله

به  2و1(. جدول های 2شکل)دهیم ظرفیت قطار قرار می را برابر بای ظرفیت های بی نهایت برای حل این مسئله ابتدا همه
الگورتیم در پایان فاز ششم مقیاس بندی متوقف  ست.ا مقدار بار بهینه ارسالیکرایه ها و به شامل اطالعات مربوط ترتیب 

ها، جریان بهینه روی کمان نشان داده است که جریان 3مقدار جریان ارسالی و دریافتی در پایان الگورتیم در شکل شود. می
 است. 221ابر با بر است و مقدار تابع هدف

                  
                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
آمده است. به کمک  2بعد از حل بهینه مساله با کمک الگوریتم میزان بار بارگیری شده در مبدا به هر مقصد در جدول 

 جواب بهینه مقدار بهینه سود شرکت حمل و نقل نیز محاسبه شده است.

 مقصد
 مبدأ           

2 3 4 

1 9 3 10 

2 0 4 9 

3 0 0 10 

 بارگیری بهینه ی قطار .2شکل

 jبه ایستگاه  iاز ایستگاه  .کرایه ها1جدول
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 گیری. نتیجه4

 

تحت عنوان مسئله بارگیری  در حوزه حمل و نقل ریلیبهینه سازی شبکه ای کاربردی  یکی از مسائل ما در این مقاله       
ی جریان با کمترین هزینه به روش قرار دادیم. با مدل سازی این مسئله به صورت یک مسئله بهینه قطار را مورد بررسی

مقیاس بندی روی هزینه ها مقدار سود شرکت ریلی حمل بار را بیشینه کردیم و یک جریان بهینه شامل تعداد کاالهای 
 . بارگیری و تحویل داده شده در هر ایستگاه را به دست آوردیم

 
 
 
 
 

 مقصد
 مبدأ           

2 3 4 

1 4 2 10 

2 0 3 3 

3 0 0 4 

221.جریان بهینه با مقدار بهینه ی 3شکل  

 jبه مقصد  i. مقدار بهینه بار ارسالی از مبدا 2جدول
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