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الخالصة

ة اخرى، مشاكل البرمجة العددیة بصورة عامة البرمجة العددیة نستطیع تطبیقھا في المجاالت العدیدة لالعمال. من ناحی

تكون اكثر تعقیدا وتحتاج وقت اكثر لحلھا مما تحتاجھ البرمجة الخطیة. في ھذا البحث تم اخذ حالة دراسیة لمشكلة في 

ن تخطیط وتوزیع االنتاج، في ھذه المشكلة ھناك اربعة مصانع لكل مصنع كلفة ثابتة كما ان كل مصنع ینتج اربعة انواع م

المنتجات كل منتج من ھذه المنتجات ینقل الى خمسة مراكز طلب رئیسیة.

بناء النموذج الریاضي للمشكلة باستخدام نموذج البرمجة العددیة التامة الحالة االولىقام الباحث بصیاغة المشكلة بحالتین : 

) . في ھذه WinQSBدام البرنامج الجاھز (دون ادخال التكالیف الثابتة في الصیاغة الریاضیة للنموذج وحل النموذج باستخ

دوالر.)921166الحالة وجد ان الربح الصافي الشھري للشركة یساوي (

في ھذه الحالة ادخلت الكلفة الثابتة لكل مصنع في بناء النموذج الریاضي  لنفس المشكلة لكن باستخدام الحالة الثانیة

) ، بعد ذلك وجد ان WinQSBثم حل االخیر باستخدام البرنامج الجاھز (المتغیرات الثنائیة لنموذج البرمجة العددیة ومن

) دوالر اي اصبح مقداره 33000الربح الصافي للشركة ازداد عن ربح الحالة االولى بمقدار مساوي الى (

یر الذي تلعبھ ) دوالر وھذا یدل على الدور الفعال للتكالیف الثابتة على الحل االمثل كما یبین الدور الكب954166یساوي(

.المتغیرات الثنائیة في حالة ادخالھا في بناء نماذج البرمجة العددیة ذات الشروط المنطقیة
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Introductionالمقدمة 

ى  ة ال ائع المقدم ة البض ول نوعی ة ح ة مطلق ا منافس ا بینھ افس فیم ال تتن ن االعم ر م رة، الكثی نوات االخی ي الس ف

رق المستھلك، ان اصحاب المصان ر الط ن اكث دة م ة .واح ل كلف ة واق اعلى نوعی ائع ب اج البض د انت ع او المنتجین ھم من یری

ربح ( ة ال یم دال و تعظ ة ھ اذج maximizeالتقلیدی ذه النم ن ھ رار. وم م للق أداة دع ي ك وذج ریاض ویر نم ق تط ن طری ) ع

linear programming .([5]الریاضیة المستخدمة بشكل واسع في المجاالت الصناعیة ھي البرمجة الخطیة (

) للمشكالت التي تواجھ االدارة العلیا optimizationالبرمجة الخطیة ھي اداة تساعد في الحصول على االمثلیة (

) مثل     minimize) مثل (االرباح، الكفأة ،السرعة...) او دالة التقلیل(maximizeالتي بدورھا ترید ایجاد دالة التعظیم (

لمسافة ...)،  وتكون ھذه الدالة خاضعة لمجموعة من القیود الخطیة وعلیھ فان البرمجة الخطیة ھي ( الكلفة، الوقت ،ا

[4]نموذج ریاضي یبحث عن دالة التعظیم او التقلیل الخطیة الخاضعة لمجموعة من القیود الخطیة.

ة الع ة الخطی و البرمج ة اال وھ ة الخطی واع البرمج د ان ع اح ل م م التعام ث ت ذا البح ي ھ ةف integer linear)ددی

programming) ة وذج البرمج ة لنم یة العام یغة الریاض ة  والص ة العددی اذج البرمج واع نم م ان ى اھ رف عل د التع ، وبع

ذ  العددیة،  وكذلك تم بیان مفھوم الكلفة الثابتة في االنتاج والتعرف على الصیغة الریاضیة لدالة الكلفة الثابتة. بعد ذلك  تم اخ

اك حالة دراسیة  ین ان ھن ث تب د البح كلة قی لمشكلة في تخطیط وتوزیع االنتاج ، بعد الحصول على البیانات الضروریة للمش

وع(  ة) ن ات(اجھزة الكترونی ن المنتج اربعة مصانع رئیسیة لكل مصنع كلفة ثابتة كذلك كل مصنع یقوم بانتاج اربعة انواع م

K80,K50,K30,K20ب ز طل ة مراك ى خمس ل ال تج ینق ل من كلة ) وك ي للمش وذج الریاض اء النم م بن ك ت د ذل یة. بع رئیس

ة( ة التام ة العددی وذج البرمج تخدام نم ) total integer programmingبحالتین: الحالة االولى بناء النموذج الریاضي باس

دون ادخال التكالیف الثابتة في الصیاغة الریاضیة للنموذج .

ة الحالة الثانیة ادخال التكالیف الثابتة لكل ة العددی مصنع في بناء النموذج الریاضي للمشكلة باستخدام نموذج البرمج

اھز (binary integer programmingالثنائیة( امج الج تخدام البرن ة باس ل حال وذج ك ل نم م ح ) WinQSB) . بعد ذلك ت

والحصول على النتائج التي سیرد تفصیلھا فیما بعد .

Theالبحث ھدف  Aim of Research

ي كثیرا من نماذج البرمجة الخطیة تتجاھل الكلفة الثابتة في صیاغة دالة الھدف الن من الصعوبة السیطرة علیھا ف

اذج  دف نم ة ھ یة  لدال یاغة الریاض ي الص ة ف الیف الثابت ال التك اثیر ادخ ان ت ي بی ث ف دف البح اء ھ ھذه النماذج ، من ھنا ج

متغیرات الثنائیة.البرمجة العددیة على الحل االمثل وذلك باستخدام ال
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Integerالعددیة البرمجة الخطیة  Linear Programming (ILP)

في مشاكل البرمجة الخطیة متخذ القرار یسمح لمتغیرات القرار بان تاخذ مدى مستمرمن القیم التي تكون مقیدة 

ا او جمیعھا محددة بقیم عددیة بقیود المشكلة. لكن ھناك الكثیر من النماذج الخطیة تكون فیھا متغیرات القرار بعضھ

صحیحة وھذا ما یعرف بنموذج البرمجة العددیة مثل(عدد المكائن التي یحتاجھا مصنع معین، عدد الطائرات المراد 

[4]تصنیعھا وعدد الموظفین اللذین یجب تخصیصھم لوظیفة معینة...الخ).

Types of Integer Programming Modelsانواع نماذج البرمجة العددیة 

 ة ة التام ة العددی اذج البرمج رار ذات total integer programming modelsنم رات الق ع متغی ا جمی ون فیھ : تك

[2]حلول عددیة صحیحة.

 ة رار mixed integer programming modelsنماذج البرمجة العددیة المختلط رات الق ض متغی ا بع ون فیھ : تك

[7]ذات قیم عددیة صحیحة. 

لبرمجة العددیة الثنائیة نماذج اpure binary (zero- one) integer programming models ع ا جمی : تكون فیھ

[7]).1-0متغیرات القرار من النوع الثنائي (

 ة ة المختلط ة الثنائی ض mixed binary integer programming modelsنماذج البرمجة العددی ا بع ون فیھ : تك

[7]) وبقیة المتغیرات ھي اما قیم عددیة صحیحة او قیم مستمرة.binaryمتغیرات القرار ثنائیة (

General Integer Programming Formulationالصیغة الریاضیة العامة لنماذج البرمجة العددیة 

ة وا دف الخطی ة الھ ي ان الصیغة العامة لنماذج البرمجة العددیة تبحث عن االمثلیة(اقصى او ادنى) لمتغیرات دال لت

[3]تكون مقیدة بمجموعة من القیود الخطیة( معادالت او متباینات).وكاالتي:

Maximize or Minimize Z= 


n

j
jj xc

1

Subject to:





n

j
ijij bxa

1

,, i=1, 2,….., m

xj  0 & integer               j=1,2,…..,n

حیث ان :

=Z.تمثل قیمة دالة الھدف

jx.یمثل متغیر القرار =
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jc)تمثل معامالت متغیرات القرار =jx.في دالة الھدف (

ib) تمثل كمیة المصدر =i المخصصة للقید (i.

ija تمثل كمیة المصدر=i المخصصة للفعالیةj.

Fixedالثابتة الكلفة Cost

ان  راض ب ان دالة الھدف لنماذج البرمجة العددیة ھي اما تعظیم االرباح اوتقلیل التكالیف اصبح من الضروري االفت

[3]ھناك تكالیف ثابتة دائما تحدث لذلك فان ھذه التكالیف یجب ادخالھا ضمن صیاغة النموذج الریاضي للمشكلة .

ي الفعالیة االقتصادیة تتعرض لنو رة الت الیف متغی ة) وتك ة(تكالیف ثابت غیل الفعالی عین من التكالیف: تكالیف بدایة تش

ط داد الخ اھي عبارة عن نسبة من مستوى الفعالیة مثال ذلك كلفة تنصیب او اع ة النھ ة ثابت ي كلف اجي ھ دد االنت دد بع التتح

[6,3]من كمیة االنتاج لذا فھي تكون متغیرة.الوحدات المنتجة بینما كلفة االیدي العاملة والمواد االولیة ھي نسبة 

رض ان  ة ، Fنف ة الثابت ي الكلف ة وcھ دة الكلف ر وح و متغی ن xھ ة یمك ة الكلف ان دال ھ ف اج، وعلی توى االنت ي مس ھ

[6]التعبیر عنھا بالصیغة االتیة :



 


otherwise

xcxF
xC

0

0
)(

ة  ل الدال عوبة تحلی ذه الC(x)ان من الص ذلیل ھ ل ت ن اج ة ، م رات الثنائی تخدم المتغی ا نس ل فانن اد الح عوبة وایج ص

في مثل ھذه الحالة فان الصیغة العامة لنموذج البرمجة العددیة لمشاكل التعظیم تكون كاالتي:.لنموذج البرمجة العددیة 

Maximize Z= 


n

j
jj xc

1

-


m

i
ii yF

1

Subject to:

i

n

j
ijij ybxa




1

i=1, 2,….., m

xj  0 & integer               j=1,2,…..,n

yi=0,1

iF الكلفة الثابتة للمصدر=i

iy =ائي للمصدرالمتغیر الثنi
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Caseدراسیة حالة  Study

)، تمتلك الشركة K80,K50,K30,K20شركة لصناعة االجھزة االلكترونیة تقوم بانتاج اربعة انواع من االجھزة (

) النتاج كل واحد من المنتجات االربعة. الوحدات المنتجة من كل منتج وفي كل مصنع IV,III,II,Iاربعة مصانع رئیسیة (

) لمواجھة الطلب علیھا. الكلفة 5,4,3,2,1ل مصنع من المصانع االربعة الى خمسة مراكز توزیع رئیسیة (تنقل من ك

الثابتة لكل مصنع، كلفة االنتاج، الوقت المستغرق النتاج وحدة واحدة من كل منتج والطاقة الشھریة المتاحة لالنتاج 

) .1-5بـ(الساعات) ھي كما موضح في الجدول(

)1-5جدول(

تكالیف مصنعال
ثابتة

كلفة االنتاج/لكل وحدة
K80     K50     K30     K20

الوقت المستغرق /ساعات
K80     K50     K30      K20

الطاقة المتاحة 
ساعة/شھر

I4500078660.02.0 03.0 02.0 01850

II400009995.0 01.0 02.0 04.0 03835

III330008887.0 02.0 03.0 010.05750

IV3900067780.030.02.0 010.02800

و ( از ھ ل جھ ة 19,20,18,16سعر بیع ك واع االربع ى االن ـ(الوحدات) عل ھري ب ب الش ؤ الطل والي، تنب ى الت ) عل

)2-5لالجھزة ولكل مركز توزیع مبینة في الجدول(

)2-5جدول (

12345المنتج /مراكز التوزیع   

K2030002000300070003000

K3040005000500080007000

K5050007000600060004000

K8030005000400080006000

ل %60الشركة یجب ان تلبي ما ال یقل عن  ف النق ع . ان كل ز توزی من الطلب الشھري على كل منتج وفي كل مرك

)3-5ز توزیع مبینة في الجدول (بـ(الدوالر) للوحدة الواحدة من كل مصنع الى كل مرك

 ي ع االلكترون ى الموق ركة عل د مراسلة الش ي www.grotal.comبع وذج الریاض اء النم ام الباحث ببن ات المشكلة، ق ى بیان م الحصول عل ت

المناسب لھا كما سیاتي الحقا.
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)3-5جدول(

ان مشكلة الشركة ھي :  

تحدید عدد الوحدات المنتجة من كل منتج(جھاز الكتروني) وفي كل مصنع.-1

تحدید عدد الوحدات الواجب نقلھا من كل مصنع الى كل مركز توزیع.-2

ا-3 ب ان تس تج یج ل من ذلك عدد الوحدات المنقولة من كل مصنع الى كل مركز توزیع ولك ة ل ة االنتاجی وي الطاق

المصنع.

تحدید اعلى ربح شھري .-4

.من طلبھ على المنتجات االربعة%100الى %60كل مركز توزیع یجب ان یستلم ما بین -5

صیاغة النموذج الریاضي للمشكلة

وذج في ھذا البحث طور نموذج ریاضي لعملیة تخطیط  االنتاج باستخدام البرمجة العددیة ، قام الباحث بصیا غة النم

ة الحالة االولىالریاضي للمشكلة قید الدراسة بحالتین:  یاغة دال ي ص ة ف الیف الثابت تبعاد التك ي باس صیاغة النموذج الریاض

ة الحالة الثانیةالھدف ومن ثم حل النموذج الریاضي والحصول على الحل المناسب .  یاغة دال ادخال التكالیف الثابتة في ص

لمشكلة ومن ثم حل النموذج والحصول على الحل االمثل ھدف النموذج الریاضي ل

الحالة االولى 
تعریف متغیرات القرار

iw عدد الوحدات المنتجة من الجھاز=K20 في المصنعiشھریا/

ix عدد الوحدات المنتجة من الجھاز =K30 في المصنعi شھریا/

iy عدد الوحدات المنتجة من الجھاز =K50 في المصنعiیا/شھر

iz عدد الوحدات المنتجة من الجھاز =K80 في المصنعi شھریا/

ijw عدد وحدات المنتج=K20 المنقولة من المصنعi الى مركز التوزیعj.شھریا/

ijx عدد وحدات المنتج=K30 المنقولة من المصنعi الى مركز التوزیعj.شھریا/

ijy عدد وحدات المنتج =K50 المنقولة من المصنعi الى مركز التوزیعj.شھریا/

12345المصنع /مراكز التوزیع

I21123

II13341

III32234

IV21212
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ij=z عدد وحدات المنتجK80 المنقولة من المصنعi الى مركز التوزیعj.شھریا/

صیاغة دالة الھدف 
ة K80,K50,K30,K20ان ربح الوحدة الواحدة من المنتجات االربعة ( انع االربع ن المص ) ولكل مصنع م

كاالتي :

ة انتاج الوحدة الواحدة)تكلف-الربح=(سعر البیع للوحدة الواحدة

1w=16-7=9،2w=16-9=7،3w=16-8=8،4w=16-6=10

1x=18-8=10 ،2x=18-9=9 ،3x=18-8=10،4x=18-7=11

1y=20-6=14،2y=20-8=12،3y=20-9=11،4y=20-8=12

1z=19-6=13،2z=19-5=14،3z=19-7=12،4z=19-8=11

دول( ي الج ة ف ل المبین ف النق ر كل ف 3-5ان متغی ذه الكل رب ھ دف.وذلك بض ة الھ من دال ابھا ض ب حس ) یج

ة ij,wij,xij,yijzبالمتغیرات  تكون دال ذا س نع وبھ ل مص ي ك تج ف ل من دة لك دة الواح ح الوح ن رب ا م والي وطرحھ وعلى الت

الھدف بالصیغة االتیة:

MaximizeZ=9W1+7W2+8W3+10W4+10X1+9X2+10X3+11X4+14Y1+12Y2+11Y3+12Y4+13Z1

+14Z2+12Z3+11Z4-2W11-1W12-1W13-2W14-3W15-1W21-3W22-3W23-4W24-1W25-3W31-2W32-

2W33-3W34-4W35-2W41-1W42-2W43-1W44-2W45-2X11-1X12-1X13-2X14-3X15-1X21-3X22-3X23-

4X24-1X25-3X31-2X32-2X33-3X34-4X35-2X41-1X42-2X43-1X44-2X45-2Y11-1Y12-1Y13-2Y14-3Y15-

1Y21-3Y22-3Y23-4Y24-1Y25-3Y31-2Y32-2Y33-3Y34-4Y35-2Y41-1Y42-2Y43-1Y44-2Y45-2Z11-

1Z12-1Z13-2Z14-3Z15-1Z21-3Z22-3Z23-4Z24-1Z25-3Z31-2Z32-2Z33-3Z34-4Z35-2Z41-1Z42-2Z43-

1Z44-2Z45

صیاغة قیود المشكلة
ي -1 النموذج الریاضي یجب ان یحقق الكمیة المنقولة من كل مصنع الى كل مركز توزیع تساوي الكمیة المنتجة ف

المصنع نفسة وللمنتجات االربعة.لذلك فان ھذه القیود تكون بالصیغة االتیة:

W11+W12+W13+W14+W15=W1

W21+W22+W23+W24+W25=W2

W31+W32+W33+W34+W35=W3

W41+W42+W43+W44+W45=W4

X11+X12+X13+X14+X15=X1

X21+X22+X23+X24+X25=X2

X31+X32+X33+X34+X35=X3

X41+X42+X43+X44+X45=X4

ــــــــــــــتج  ــــــــــــــل المن ــــــــــــــود نق مــــــــــــــن المصــــــــــــــنع K20قی
ــــــع ــــــث والرا ــــــع االول،الثاني،الثال ــــــى مراكــــــز التوز ال

الخمسة

ــــــــــــــتج  ــــــــــــــل المن ــــــــــــــود نق مــــــــــــــن المصــــــــــــــنع K30قی
ــــــع  ــــــى مراكــــــز التوز ــــــع ال ــــــث والرا االول،الثاني،الثال

الخمسة
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Y11+Y12+Y13+Y14+Y15=Y1

Y21+Y22+Y23+Y24+Y25=Y2

Y31+Y32+Y33+Y34+Y35=Y3

Y41+Y42+Y43+Y44+Y45=Y4

Z11+Z12+Z13+Z14+Z15=Z1

Z21+Z22+Z23+Z24+Z25=Z2

Z31+Z32+Z33+Z34+Z35=Z3

Z41+Z42+Z43+Z44+Z45=Z4

ت -2 اوز الوق ب ان الیتج نع یج ل مص ي ك ة ف ات االربع ع المنتج دة ولجمی دة الواح اج الوح تغرق النت الوقت المس

الكلي المتاح لكل مصنع.

0.02W1+0.03X1+0.02Y1+0.01Z1 850

0.01W2+0.02X2+0.04Y2+0.03Z2 835

0.02W3+0.03X3+0.01Y3+0.05Z3 750

0.03W4+0.02X4+0.01Y4+0.02Z4 800

ن %60ل من كمیة االنتاج التي تسلم من كل مصنع الى كل مركز توزیع یجب ان التتجاوز الطلب او لیست اق-3 م

الطلب.

W11+W21+W31+W41 3000

W11+W21+W31+W41 1800

W12+W22+W32+W42 2000

W12+W22+W32+W42 1200

W13+W23+W33+W43 3000

W13+W23+W33+W43 1800

W14+W24+W34+W44 7000

W14+W24+W34+W44 4200

W15+W25+W35+W45 3000

W15+W25+W35+W45 1800

ــــــــــــــتج  ــــــــــــــل المن ــــــــــــــود نق مــــــــــــــن المصــــــــــــــنع K50قی
ــــــع  ــــــى مراكــــــز التوز ــــــع ال ــــــث والرا االول،الثاني،الثال

الخمسة

ــــــــــــــتج  ــــــــــــــل المن ــــــــــــــود نق مــــــــــــــن المصــــــــــــــنع K80قی
ــــــى ــــــع ال ــــــث والرا ــــــع االول،الثاني،الثال مراكــــــز التوز

الخمسة
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X11+X21+X31+X41 4000

X11+X21+X31+X41 2400

X12+X22+X32+X42 5000

X12+X22+X32+X42 3000

X13+X23+X33+X43 5000

X13+X23+X33+X43 3000

X14+X24+X34+X44 8000

X14+X24+X34+X44 4800

X15+X25+X35+X45 7000

X15+X25+X35+X45 4200

Y11+Y21+Y31+Y41 5000

Y11+Y21+Y31+Y41 3000

Y12+Y22+Y32+Y42 7000

Y12+Y22+Y32+Y42 4200

Y13+Y23+Y33+Y43 6000

Y13+Y23+Y33+Y43 3600

Y14+Y24+Y34+Y44 6000

Y14+Y24+Y34+Y44 3600

Y15+Y25+Y35+Y45 4000

Y15+Y25+Y35+Y45 2400

Z11+Z21+Z31+Z41 3000

Z11+Z21+Z31+Z41 1800

Z12+Z22+Z32+Z42 5000

Z12+Z22+Z32+Z42 3000

Z13+Z23+Z33+Z43 4000

Z13+Z23+Z33+Z43 2400

Z14+Z24+Z34+Z44 8000

Z14+Z24+Z34+Z44 4800

Z15+Z25+Z35+Z45 6000

Z15+Z25+Z35+Z45 3600
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.جمیع متغیرات القرار غیر سالبة وصحیحة-4

Wi, Xi, Yi, Zi, Wij, Xij, Yij, Zij 0 i=1,2,3,4

J=1,2,3,4,5

اھز ( امج الج تخدام البرن ى)، باس ة االول كلة (الحال ي للمش وذج الریاض ل النم ا WinQSBبعد ح ر لن )، تظھ

) .4-5النتائج المبینة في الجدول(

)4-5جدول(

NO.

Deci

sion

Vari

able

Solution

value
NO

Decisi

on

Varia

ble

Solution

value
NO.

Decisi

on

Varia

ble

Solution

value

1 W1 3000.00 19 W13 3000.00 37 X11 0

2 W2 0 20 W14 0 38 X12 0

3 W3 0 21 W15 0 39 X13 4667.00

4 W4 15000.0 22 W21 0 40 X14 0

5 X1 4667.00 23 W22 0 41 X15 0

6 X2 6833.00 24 W23 0 42 X21 0

7 X3 0 25 W24 0 43 X22 0

8 X4 17500.0 26 W25 0 44 X23 0

9 Y1 24000.0 27 W31 0 45 X24 0

10 Y2 4000.00 28 W32 0 46 X25 6833.00

11 Y3 0 29 W33 0 47 X31 0

12 Y4 0 30 W34 0 48 X32 0

13 Z1 16999.0 31 W35 0 49 X33 0

14 Z2 9001.00 32 W41 3000.00 50 X34 0

15 Z3 0 33 W42 2000.00 51 X35 0

16 Z4 0 34 W43 0 52 X41 4000.00

17 W11 0 35 W44 7000.00 53 X42 5000.00

18 W12 0 36 W45 3000.00 54 X43 333.00

55 X44 8000.00 69 Y33 0 83 Z22 1.00
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56 X45 167.00 70 Y34 0 84 Z23 0

57 Y11 5000.00 71 Y35 0 85 Z24 0

58 Y12 7000.00 72 Y41 0 86 Z25 6000.00

59 Y13 6000.00 73 Y42 0 87 Z31 0

60 Y14 6000.00 74 Y43 0 88 Z32 0

61 Y15 0 75 Y44 0 89 Z33 0

62 Y21 0 76 Y45 0 90 Z34 0

63 Y22 0 77 Z11 0 91 Z35 0

64 Y23 0 78 Z12 4999.00 92 Z41 0

65 Y24 0 79 Z13 4000.00 93 Z42 0

66 Y25 4000.00 80 Z14 8000.0 94 Z43 0

67 Y31 0 81 Z15 0 95 Z44 0

68 Y32 0 82 Z21 3000.00 96 Z45 0

Objective Function (Max.) = 1078166.00

) دوالر، نطرح من 1078166الحل اعاله یفترض ان جمیع المصانع االربعة تعمل،قیمةدالةالھدف تساوي(

ان الربح الشھري الصافي ) دوالر وبھذا ف157000ھذه القیمة مجموع التكالیف الثابتة للمصانع االربعة والتي تساوي(

.) دوالر921166یساوي (للشركة من المصانع االربعة 

الشركة ترغب بدراسة امكانیة زیادة الربح الشھري من ھذه المنتجات االربعة. في مثل ھذه الحالة تبرز 

ي استخدام اھمیة ادخال التكالیف الثابتة في الصیاغة الریاضیة لدالة ھدف نموذج البرمجة العددیة وھذا یستدع

المتغیرات الثنائیة للبرمجة العددیة في ھذه الصیاغة من اجل الحصول على الحل االمثل، لذا سوف نقوم ببعض التغییر 

binary decisionفي صیاغة النموذج الریاضي للمشكلة قید الدراسة وذلك باستخدام متغیرات القرار الثنائیة (

variables.(

الحالة الثانیة
ة(المتغیرات ال ث ان binary integer variablesعددیة الثنائی ة، حی ة العددی ي البرمج اص ف ب دورا خ ) تلع

وادث  ك الح ال ذل كلة مث ي للمش وذج الریاض ي النم ة ف روط منطقی ود ش ة وج ي حال ھذه المتغیرات نستطیع استخدامھا ف

ة ( دخل المتmutually exclusiveالمتنافی ي ت اكل الت ن المش ین م وعین مھم اك ن ا ). ھن ا ھم ي حلھ ة ف رات الثنائی غی

مشاكل الكلفة الثابتة ومشاكل تخصیص المحطات.
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في ھذا البحث تم استخدام المتغیرات الثنائیة في صیاغة النموذج الریاضي للمشكلة قید الدراسة وكاالتي:

1B =1: في حالة اشتغال المصنعI           .2B=1 في حالة اشتغال المصنع :.II

1B=0: في حالة عدم اشتغال المصنعI       .2B=0 في حالة عدم اشتغال المصنع :II.

3B=1 في حالة اشتغال المصنع :III          .4B=1 في حالة اشتغال المصنع :IV.

3B=0في حالة عدم اشتغال المصنع :III     .4B=0 في حالة عدم اشتغال المصنع :IV.

صیاغة دالة الھدف
دف للنموذج الثاني ھي نفسھا للنموذج االول اال ان في ھذه الدالة سندخل الكلفة الثابتة لكل مصنع في صیاغة دالة ان دالة الھ

الھدف باستخدام متغیرات القرار الثنائیة وكاالتي

MaximizeZ=

9W1+7W2+8W3+10W4+10X1+9X2+10X3+11X4+14Y1+12Y2+11Y3+12Y4+13Z1+14Z2+12Z3

+11Z4-2W11-1W12-1W13-2W14-3W15-1W21-3W22-3W23-4W24-1W25-3W31-2W32-2W33-3W34-

4W35-2W41-1W42-2W43-1W44-2W45-2X11-1X12-1X13-2X14-3X15-1X21-3X22-3X23-4X24-1X25-

3X31-2X32-2X33-3X34-4X35-2X41-1X42-2X43-1X44-2X45-2Y11-1Y12-1Y13-2Y14-3Y15-1Y21-3Y22-

3Y23-4Y24-1Y25-3Y31-2Y32-2Y33-3Y34-4Y35-2Y41-1Y42-2Y43-1Y44-2Y45-2Z11-1Z12-1Z13-

2Z14-3Z15-1Z21-3Z22-3Z23-4Z24-1Z25-3Z31-2Z32-2Z33-3Z34-4Z35-2Z41-1Z42-2Z43-1Z44-2Z45 -

45000B1-40000B2-33000B3-39000B4

صیاغة قیود المشكلة
نع النموذج الریاضي یجب ان یحقق الكمیة المنقولة من كل مصنع الى كل مركز توزیع 1- ي المص ة ف ة المنتج تساوي الكمی

نفسة وللمنتجات االربعة. لذا فھي تبقى نفس صیاغة  قیود الحالة االولى.

ي -2 ت الكل اوز الوق ب ان الیتج الوقت المستغرق النتاج الوحدة الواحدة ولجمیع المنتجات االربعة في كل مصنع یج

ي ة ف رات الثنائی تدخل المتغی ود س ذه القی نع. ھ ت المتاح لكل مص ن الوق نع م ل مص ة ك ة بطاق ا خاص یاغتھا النھ ص

المتاح (اي باشتغال كل مصنع) . 

0.02W1+0.03X1+0.02Y1+0.01Z1 -850B1 0

0.01W2+0.02X2+0.04Y2+0.03Z2 -835B2 0

0.02W3+0.03X3+0.01Y3+0.05Z3 -750B3 0

0.03W4+0.02X4+0.01Y4+0.02Z4 -800B4 0
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ن -3 ل م ن %60كمیة االنتاج التي تسلم من كل مصنع الى كل مركز توزیع یجب ان التتجاوز الطلب او لیست اق م

الطلب.ھذه القیود ھي نفسھا قیود نموذج الحالة االولى.

).1-0ات الثنائیة (جمیع متغیرات القرار غیر سالبة وصحیحة، جمیع المتغیر-4

Wi, Xi, Yi, Zi, Wij, Xij, Yij, Zij 0 i=1,2,3,4

All     Bi=0, 1                                                  j=1,2,3,4,5

ائج WinQSBھز (بعد حل النموذج الریاضي(الحالة الثانیة) للمشكلة باستخدام البرنامج الجا )، تظھر لنا النت

.                                   )5-5المبینة في الجدول(

)5-5جدول (

NO.

Decis

ion

Varia

ble

Solution value NO

Decisio

n

Variabl

e

Solution value NO.

Decisio

n

Variabl

e

Solution value

1 W1 3000.00 34 W43 0 67 Y31 0

2 W2 0 35 W44 7000.00 68 Y32 0

3 W3 0 36 W45 3000.00 69 Y33 0

4 W4 15000.00 37 X11 0 70 Y34 0

5 X1 4667.00 38 X12 0 71 Y35 0

6 X2 6833.00 39 X13 4667.00 72 Y41 0

7 X3 0 40 X14 0 73 Y42 0

8 X4 17500.00 41 X15 0 74 Y43 0

9 Y1 24000.00 42 X21 0 75 Y44 0

10 Y2 4000.00 43 X22 0 76 Y45 0

11 Y3 0 44 X23 0 77 Z11 0

12 Y4 0 45 X24 0 78 Z12 4999.00

13 Z1 16999.00 46 X25 6833.00 79 Z13 4000.00

14 Z2 9001.00 47 X31 0 80 Z14 8000.00

15 Z3 0 48 X32 0 81 Z15 0

16 Z4 0 49 X33 0 82 Z21 3000.00

17 W11 0 50 X34 0 83 Z22 1.00

18 W12 0 51 X35 0 84 Z23 0
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19 W13 3000.00 52 X41 4000.00 85 Z24 0

20 W14 0 53 X42 5000.00 86 Z25 6000.00

21 W15 0 54 X43 333.00 87 Z31 0

22 W21 0 55 X44 8000.00 88 Z32 0

23 W22 0 56 X45 167.00 89 Z33 0

24 W23 0 57 Y11 5000.00 90 Z34 0

25 W24 0 58 Y12 7000.00 91 Z35 0

26 W25 0 59 Y13 6000.00 92 Z41 0

27 W31 0 60 Y14 6000.00 93 Z42 0

28 W32 0 61 Y15 0 94 Z43 0

29 W33 0 62 Y21 0 95 Z44 0

30 W34 0 63 Y22 0 96 Z45 0

31 W35 0 64 Y23 0 97 B1 1.00

32 W41 3000.00 65 Y24 0 98 B2 1.00

33 W42 2000.00 66 Y25 4000.00
99

100

B3

B4

0

1.00

ان الحل االمثل لنموذج البرمجة العددیة الثنائیة في ھذه الحالة یفرض على الشركة اغالق المصنع 

.) دوالر954166یساوي()، الربح الشھري الصافي المتحقق للشركة 03B=الثالث(

Conclusionsاالستنتاجات 

ي الصیاغة الریاضیة لدالة ھدف نموذج البرمجة الخطیة الن  متخذ القرارال صعوبة ادخال التكالیف الثابتة ف

یستطیع صیاغتھا بسھولة في ھذا النموذج.

 ان نماذج البرمجة العددیة تعطي المرونة الكافیة في بناء النموذج الریاضي المناسب لمشكالت تخطیط االنتاج

الذي بدوره یؤدي الى الحصول على الحل االمثل .  

 ضرورة ادخال التكالیف الثابتة في الصیاغة الریاضیة لدالة ھدف نماذج البرمجة العددیة والتي تؤدي بدورھا

الى تحسین الحل .

 استخدام المتغیرات الثنائیة في بناء النموذج الریاضي لمشاكل البرمجة العددیة ذات الشروط المنطقیة او التي

تتعامل مع اكثر من حدث وفي اٍن واحد  .
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)دوالر عما كانت علیھ في حال اشتغال المصانع االربعة .33000ان االرباح الشھریة للشركة ازدادت بمقدار (
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