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ایران. مشهد، فردوسی دانشگاه ،٩٢ شهریور ٨ الی ۵

هدفه یک بهینه�سازی مسائل با دوم درجه خطی دوسطحی مساله�ی یک معادل�سازی
آن حل برای روشی و خطی قیود با

۲ کاظمی سادات زهرا و ∗ ادیب۱ مجید

زنجان دانشگاه
madib@znu.ac.ir ۱
kazemi@znu.ac.ir ۲

تصمیم دو آن در که است برنامه�ریزی مدل نوعی دو�سطحی ریزی برنامه مساله�ی چکیده.
سطح یک در گیرنده تصمیم یک که باشند ارتباط در یکدیگر با به�گونه�ای سطح دو در گیرنده
سیاست�های و سازمان�ها از بسیاری در بگذارد. اثر دیگر سطح تصمیمات و اهداف بر می�تواند
برنامه�ریزی می�باشند. مراتبی سلسله صورت به فعالیت�ها دولت توسط شده تعیین اقتصادی
برنامه�ریزی مسایل بررسی می�باشد. مسایل این�گونه حل و مدل�سازی برای ابزارقوی دوسطحی
مطالعات از بسیاری می�باشند. مشکل بسیار اساساً پیوستگی و تحدب عدم دلیل به دوسطحی
مقاله این در است. شده محدود موضعی بهینه�ی نقطه�ی یافتن به زمینه این در شده انجام
خطی برنامه�ریزی مسائل از خاصی رده�ی سراسری جواب آوردن به�دست برای را روشی ما
خطی پایین سطح هدف تابع و دوم درجه باال سطح هدف تابع آن در که دوسطحی دوم درجه
می�دهیم. ارائه خطی، قیود با هدفه تک بهینه�سازی مساله یک با آن معادل�سازی با می�باشد،

اصلی مساله معرفی و مقدمات .١

حل جهت بعد بخش در که الگوریتمی ارائه و مقدمات معرفی به اصلی مساله معرفی از قبل
در که را زیر NEQ دوم درجه مساله منظور این برای می�پردازیم. نیازمندیم بدان اصلی مساله

2010 Mathematics Subject Classification. 90A00
. دوم درجه برنامه�ریزی خطی، برنامه�ریزی دوسطحی، برنامه�ریزی کلیدی. واژگان

سخنران ∗

۳۶۶

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


تربقان کاظمی سادات زهرا و ادیب مجید

بگیرید: نظر در هستند، اندیس مجموعه دو I و E آن

(NEQ)min
۱
۲x

TGx+ gTx

s.t aTi x = bi, i ∈ E
aTi x ≥ bi, i ∈ I

موجود الگوریتم�های از یکی زیر الگوریتم نمود. حل تکراری فرآیند یک با می�توان را مساله این
.[١] است NEQ مساله�ی خصوص در

[١] NEQ مساله�ی حل الگوریتم
دو سیمپلکس روش یک فاز طریق از (مثال کنید انتخاب را x(۱) شدنی نقطه�ی یک .١

. k = ۱ دهید قرار و فازی)
مساله�ی .٢

(EQ) :
۱
۲s

TGs+ sT (Gx(k) + g)

s.t : aTi s = ۰, i ∈ A

موثر قیود اندیس�های مجموعه A آن در که کنید حل s(k)مسیر آوردن به�دست برای را
است. x(k) در

مشخص به�گونه�ای را p و آورید به�دست را λ(k)الگرانژ ضرایب آن�گاه s(k) = اگر۰ .٣
و است جواب x(k) آن�گاه λp ≥ ۰ اگر .i ∈ A ∩ I ، λp = minλ

(k)
i که کنید

را EQ مساله�ی مجدداً و A := A\ {p} دهید قرار صورت این غیر در کنید، توقف
کنید. حل
دهید قرار .۴

α(k) = min{۱,min{bi − aTi x
(k)

aTi s
(k)

: i ∈ I \ A, aTi s
(k) < ۰}},

x(k+۱) = x(k) + α(k)s(k).

بروید. ۲ قدم به و کنید اضافه واحد یک را k .۵
است[١]. حل قابل حذفی روش توسط گام۲ در EQ مساله�ی که کنید توجه

می�پردازیم. مقاله این در نظر مورد مساله�ی معرفی به اکنون
است: زیر سطحی دو دوم درجه مساله حل برای راهکاری ارائه مقاله این اصلی هدف

min F (x۱,x۲) = (x۱, x۲)
TQ(x۱, x۲),

min
x۲

f(x۱, x۲) = qTx۲

s.t : A۱x۱ + A۲x۲ ≤ b

x۱, x۲ ≥ ۰
(١.١)
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و می�شوند نامیده پایینی سطح و باالیی سطح هدف توابع f(x۱, x۲) و F (x۱, x۲) آن در که
به�عالوه هستند، پایینی سطح و باالیی سطح تصمیم متغیرهای ترتیب به x۲ ∈ Rn۲ و x۱ ∈ Rn۱

nو = n۱ + n۲، b ∈ Rm ، A۲ ∈ Rm×n۲ ، A۱ ∈ Rm×n۱ ، q ∈ Rn۲، ،p ∈ Rn۱

است زیر صورت به n× n متقارن ماتریس Qیک

Q =

[
Q۱ QT

۲
Q۲ Q۳

]
شدنی ناحیه�ی صورت این در هستند. مناسب باابعاد ماتریس�های Q۳ و Q۲، Q۱ آن در که

است: زیر فشرده و ناتهی مجموعه�ی ،(١.١) مساله

S = {(x۱, x۲) : A۱x۱ + A۲x۲ ≤ b, x۱, x۲ ≥ ۰}.
از عبارتست (١.١) مساله�ی پایین سطح مساله�ی شدنی ناحیه�ی ثابت، و x۱ ≥ ۰ برخی برای

S(x۱) = {x۲ ≥ ۰|A۲x۲ ≤ b− A۱x۱}.
با برابراست باالیی سطح مساله تصمیم فضای روی Sتصویر

S(X۱) = {x۱ ≥ ۰| دارد وجود x۲ ≥ ۰; (x۱, x۲) ∈ S}.
مساله القایی ناحیه�ی نیز را زیر در شده تعریف E مجموعه ، ثابت و x۱ ∈ S(X۱) برخی برای

می�نامیم (١.١)

E = {(x۱, x۲)|(x۱, x۲) ∈ S, x۲ ∈ S(x۱)}.

(x۱, x۲) ∈ E اگر می�نامیم (١.١) مساله�ی شدنی جواب یک را x۲وx۱ نقطه�ی .١.١ تعریف
می�کنیم. معادل خطی قیود با هدفه یک مسائل از مجموعه�ای با را (١.١) مساله�ی بعد بخش در

خطی قیود با هدفه یک مسائل از مجموعه یک با اصلی مساله سازی معادل .٢

پایین سطح مساله�ی با ارتباط در [٢ تاکر[١، کان کروش ازشرایط استفاده زیربا قضیه�ی در
است. شده ارائه (١.١) مساله�ی جواب یک بودن بهینه شرط آن، متناظر دوگان و (١.١)

که باشد موجود y∗ اگر اگروفقط است (١.١) مساله�ی بهینه�ی ∗x)جواب
۱, x

∗
۲) .١.٢ قضیه

باشد. زیر ریزی برنامه� مساله�ی ∗x)جواب
۱, x

∗
۲, y

∗)

min F (x۱,x۲) = (x۱, x۲)
TQ(x۱, x۲),

s.t : A۱x۱ + A۲x۲ ≤ b

AT
۲y ≤ q, qTx۲ − (b− A۱x۱)

Ty = ۰
x۱, x۲ ≥ ۰, y ≤ ۰

(١.٢)

مساله�ی با را (١.١) دو�سطحی دوم درجه خطی ریزی برنامه مساله فوق قضیه�ی که کنید توجه
مساله(١.٢) مشکل است. کرده معادل می�باشد، هدف تابع یک دارای تنها که (١.٢) برنامه�ریزی
حل که داد نشان می�توان است. qTx۲ − (b− A۱x۱)Ty = ۰ خطی غیر محدودیت وجود
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محدودیت با استاندارد محدب دوم درجه برنامه�ریزی مسائل از مجموعه یک حل با (١.٢) مساله�
: از عبارتند مسائل این است. معادل خطی های

(QP (yi))min F (x۱,x۲) = (x۱, x۲)
TQ(x۱, x۲),

s.t : A۱x۱ + A۲x۲ ≤ b

AT
۲y ≤ q, qTx۲ − (b− A۱x۱)

Tyi = ۰
x۱, x۲ ≥ ۰

(٢.٢)

برنامه�ریزی کمک به که است S چندوجهی رأسی نقاط مجموعه {y۱, y۲, . . . yr} آن در که
شده ارائه الگوریتم توسط فوق QP مسائل از هریک که کنید توجه هستند. تعیین قابل خطی
در را خود بهینه�ی جواب (٢.٢) مسائل مجموعه چون بنابراین هستند. حل قابل ۱ بخش در
رئوس از یکی در نیز (١.١) مساله بهینه�ی جواب ، [٢] می�کنند اخذ متناظر شدنی نواحی رئوس
مساله حل برای راهکاری زیر فرآیند فوق مطالب به باتوجه می�آید. به�دست آن شدنی ناحیه�ی

بود. خواهد (١.١)
بیابید. خطی برنامه�ریزی کمک به را S از {y۱, y۲, . . . yr} رأسی نقاط مجموعه .١

کنید فرض کنید. حل ١ بخش در شده ارائه الگوریتم توسط را QP (yi) مسائل .٢
باشد QP (yi) مساله بهینه جواب (xk

۱, x
k
۲)

دهید قرار .٣

F (xj
۱, x

j
۲) = max{F (xk

۱, x
k
۲) : k = ۱,۲, . . . , r}

(x۱, x۲)opt = (xj
۱, x

j
۲) دهید قرار .۴
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