
  به نام خدا

، p1=(4,4)  ،p2=(4,10)  ،p3=(6,5) ،p4=(10,5)هاي در یک مساله مکانیابی تسهیالت موجود در مکان .1
p5=(10,9)  وp6=(12,3) خواهیم یک تسهیل جدید را با توجه به تسهیالت موجود مکانیابی اند. میمستقر شده

و  w1=4 ،w2=4 ،w3=2 ،w4=3 ،w5=5کنیم. میزان رفت و آمد بین تسهیل جدید و تسهیالت موجود به صورت 
w6=6 باشد. به سواالت زیر پاسخ دهید:می 

  ع هزینه بهینه کل چقدر است؟الف) اگر فاصله متعامد در نظر گرفته شود، مکان بهینه وسیله جدید و تاب
  ب) اگر مجذور فاصله اقلیدسی در نظر گرفته شود، مکان بهینه وسیله جدید و تابع هزینه بهینه کل چقدر است؟

  ج) یک کران باال و پایین را براي تابع هزینه بهینه کل با فاصله اقلیدسی پیدا کنید.
  را در حالت مجذور فاصله اقلیدسی پیدا کنید. k=1047د) معادله کانتور متناسب با هزینه 

  
گذرد، چند درصد بیشتر از ) می0.5,1هزینه کانتوري که از نقطه ( |f(x,y)= 3|x-1|+ 2|y-1|+ |y-4در مساله  .2

 باشد؟هزینه بهینه می

 
فواصل باشد و مساله را با  w2=4و  m=2 ،p1=(2,3) ،p2=(4,5) ،w1=2اگر در یک مساله مکانیابی تک تسهیلی  .3

 متعامد و مجذور اقلیدسی حل نماییم، اختالف مقدار تابع هدف بهینه دو مساله چقدر است؟
 

 p4=(4,5)و  p1=(1,2) ،p2=(2,1) ،p3=(5,4)هاي در یک کارگاه (با فرض سطح نامحدود) چهار ماشین در مکان .4
که میزان ارتباط آنها با یکدیگر  قرار دارند. قرار است سه ماشین جدید خریداري شده و در این کارگاه نصب شوند

 Wهاي موجود به صورت ماتریس هاي جدید با ماشینباشد. همچنین میزان ارتباط ماشینمی Vمطابق ماتریس 
 باشد. با توجه به این اطالعات به سواالت زیر پاسخ دهید:می

 =  1 1 00 1 11 0 1    102     ,      =  0 2 02 0 10 1 0  

  فاصله اقلیدسی مکان بهینه سه ماشین جدید کدام است؟الف) با در نظر گیري مجذور 

  ب) مقدار تابع هدف بهینه با در نظر گیري مجذور فاصله اقلیدسی چقدر است؟

و  n=2 ،m=4 ،v12=6 ،p1=(0,2) ،p2=(4,0) ،p3=(6,8)با فاصله متعامد،  MFLPاگر در یک مساله مکانیابی  .5
p4=(10,4) دام است؟باشند، مکان بهینه دو تسهیل جدید ک  =  5 3 00 1 8    04  

  


