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برای استاندارد کردن تابع هدف هر چیزی که سمت راست است به سمت چپ 
 اضافه کنید تا یک معادله برابر با صفر به دست آید

 .تبدیل کنید= برای استاندارد کردن محدودیت ها باید آنها را به شکل 
جمع می شود و تبدیل به   Sبا ( کوچکتر مساوی) ≤سمت چپ محدودیت

 .مساوی می شود
در اینجا  )   Rکم شده یک  Sیک ( بزرگتر مساوی) ≥ سمت چپ محدودیت 

اضافه كردید در  Rوقتی . به عنوان متغیر مصنوعی اضافه می شود( است Aهمان 
-MRمقدار  MINو در تابع هدف + MRمقدار MAXتابع هدف استاندارد  

 اضافه كنید
 موجه بودن یعنی مثبت بودن تمام اعداد سمت راست برای هر دو نوع تابع هدف

 













 Zمنفی ترین عدد سطر:متغیر ورودی در تابع هدف ماکزیمم 
 Zمثبت ترین عدد سطر : در تابع هدف مبنبمم

 آنها در ستون ورودی مثبتحاصل  تقسیم اعداد سمت راست بر متناظر مینیمم : خروجی 
 
 

هدف یکه کردن متغیر ورودی در جدول سیمپلکس با استفاده از اعمال 
 .  سطری مقدماتی است



  1تقاطع سطر خروجی و ستون ورودی که عدد لوال نامیده می شود باید 
برای این کار کل سطر را بر عدد لوال . یعنی بر خودش تقسیم شود . شود

 .باید تقسیم کنیم
 

  1تقاطع سطر خروجی و ستون ورودی که عدد لوال نامیده می شود باید 
برای این کار کل سطر را بر عدد لوال . یعنی بر خودش تقسیم شود . شود

 .باید تقسیم کنیم
برای صفر کردن عددی در ستون ورودی که باید صفر شود را پیدا می 

 1کنیم قرینه آن عدد را در سطر لوالی جدید یعنی سطری که در آن 
 .درست کردیم ضرب می کنیم و با سطر قدیم جمع می کنیم



است پس سطر لوالی جدید در این مثال برابر با سطر لوالی قدیم  1عدد لوال در این مثال 
 .است

Zجدید =Z  قدیم( +12 *𝑋2 جدید) 
2S 2= جدیدS  قدیم( +2* -1X جدید) 
1S 1= جدیدS  قدیم (+2* -1X جدید) 

منفی به دست آمده جدول بهینه نیست و باید ادامه دهیم  X1ضریب   Zچون در سطر 
 ورودی است  X1بنابراین 



است پس سطر لوالی جدید در این مثال برابر با سطر لوالی قدیم  1عدد لوال در این مثال 
 .است

Zجدید =Z  قدیم( +8 *𝑋1 جدید) 
1S 1= جدیدS  قدیم (+2* -2X جدید) 

 چون مقدارش صفر است پس می توان خود سطر را نوشت 2Xعدد 
 





 
max Z=40X1+50X2             

X1+2X2≤40                             

4X1+3X2≤120                                
X1,X2≤0      
       

Max Z -40X1- 50 X2+0S1+0S2 0=  

X1+X2+S1 = 40        
4X1+3X2+ S2 = 120                
X1,X2,S1,S2 ≤ 0    



   مقادير سمت    راست Z   X1  X2  S1   S2 متغيرهاي اساسي   

     

Z0 

S1 

S2 

1 -40   -50   0    0 

0    1      2      1    0 

0    4      3      0    1 

0 

40 

120 

 .در ستون ها نیز آورده می شود Zدر بعضی از کتاب ها  
و   20یعنی  2بر  40ورودی و با توجه به مینیمم حاصل تقسیم  X2متغیر 
 .به عنوان خروجی انتخاب می شود S1متغیر  40یعنی  3بر  120







 مقادير سطر جديد

 (قرینه عدد متناظر ستون لوال صربدر سطر لوالی جدید+ )سطر قدیم 
 
 
 عددی که می خواهید صفر شود پیدا کنید آن را در تک تک عناصر سطر لوالی چدید

درست کردید ضرب کنید و با نظیر آنها در سطر   1یعنی همان سطری که در آن 
 .سطر جدید تشکیل می شود. قدیمی جمع کنید









 تابلوي جديدمحاسبات 

 

 تابلوي جديد

 (- 15.) است x1منفي ترين ضريب مربوط به -

 :نحوه تعيين متغيير خروجي-

 

 مقادير سمت راست           متغير اساسي      

     40  ( =2/1/ )20                     x2 

     24  ( =2/5 /)60           s2             متغير خروجي 







 شرط بهينگي تابلوي سيمپلکس

 « کليه مقادير سطر صفر (z  ) غير منفي باشند ، .»                                                                  
 يا 

 کليه مقادير سطر صفر (z     ) صفر يا عدد مثبت باشند  . 

 . با توجه به شرط بهينگي تابلوي سيمپلکس تابلوي سوم تابلوي بهينه است 
 



  خالصه مراحل روش سيمپلکس

1 –   مدل مسئله به فرم استاندارد تبديل شود  . 
2 –   تابلوي اوليه بر اساس جواب موجه اساسي در مبدا مختصات تنظيم

 .  شود 
3 - ستون لوال بر اساس متتقي ترين ضريب سطر صفر تعيين شود. 
4  _ سطر لوال بر اساس حداقل حاصل تقسيم مقادير سمت راست بر

 .   عناصر مثبت ستون لوال تعيين شود
5 –  ضرايب سطر لوالي جديد محاسبه شود  . 
6 –  ضرايب ديگر سطرها محاسبه شود  . 
7 –  شرط بهينگي کنترل گردد.   



باید از غیر بهینه و موجه برای محدودیت های بزرگتر مساوی در یک مسئله 
 .استبزرگ  Mاستفاده کرده و روش پیشنهادی  Rمتغیر مصنوعی 



   چيست ؟(   R) متغير مصنوعي 

 متغير مصنوعي (R    ) بلکه . به معناي کمبود است و نه به معناي مازاد نه
متغير مصنوعي کمک مي کند تا فاصله موجه جواب آنقدر بزرگ شود که مبدا 

بدين ترتيب مبدا مختصات يک نقطه جواب . نيز در بر گيرد  مختصات را 
 . موجه مي شود 



 توجه

 از آنجا کهR نبايد منطقه  معناي فيزيكي وواقعي نداردمصنوعي بوده و
  پس. موجهي که به اين ترتيب ايجاد گرديد به عنوان جواب انتخاب شود 

R  اجازه انتخاب شدن نهائي را ندارد  . 



چيست  M   
 براي رسيدن به اين منظور بايد به متغير مصنوعي جريمه بست .M  که

. بسته مي شود  Rعددي بسيار بزرگ است در خالف جهت تابع هدف به 
يعني اگر تابع هدف حداکثر سازي است از آن کم و اگر حداقل سازي  

 .  شود مي  اضافهاست به ان 





 و ِِيژگي تابلوي سيمپلکس

 
 متغيرهاي اساسي تابلو بايد در سطر ضريبZ    برابر صفر باشد . 
 واحد دهد تشکيل متغيرهاي اساسي در محدوديت هاي ضرايب. 
تابلوي اول نبوده زيرا  -با توجه به ويژگيهاي تابلوي سيمپلکس تابلوي باال

 براي تبديل و اين تابلو مقدماتي است. نقض شده است  ويژگي اول در آن
 .  صفر شود   R 2و  R 1  ضرايب Zبه تابلوي اول بايد در سطر  ان

  
 



 تابلوي مقدماتي

متغيرهاي 
 اساسي   

Z   X1  X2  S1   S2    R1   R2 مقادير سمت    راست     

   

Z0 

R1 

R2 

1    6    3     0      0    M      M  

0     2    4    -1     0     1       0 

0     4    3     0     -1    0       1 

0 

16 

24 



    صفر كردن ضرايب

 R2. R1  مجموع رديفهاي     M     0      2      4      -1      0     1    0         16         

                          M     0      4      3       0     -1     0    1         24 

       Z  0      0       3      6     1-             رديف    M    M        0 

 

 

 

 6M    3-7M    M      M       0      0       -40M-6    1-                  نتيجه               

R2,R1 

 ها از یک موجود در ستون خودش استفاده کنید Mبرای صفر کردن هر یک از 
 

Z=-M*R1+Z 
Z=-M*ZR+Z 

  
 



 تابلوي اول

متغيرهاي 
 اساسي   

Z   X1  X2   S1   S2    R1   R2 مقادير سمت    راست       

Z0 

R1 

R2 

1 6-6M    3-7M    M          M      0          0 

0     2    4    -1     0     1       0 

0     4    3     0     -1    0       1 

-40M 

16 

24 



متغيرهاي 

 اساسي

Z     X1   X2   S1   S2   R1   R2  مقادير سمت

 راست   
Z0 

X2 

R2 

1  9/2-5/2M    0      ¾-3/4M   M    ¾+7/4M    0 

0         ½          1           -1/4     0         ¼          0 

0         5/2         0          ¾        -1        -3/4       1 

-12-12M 

4 

12 

Z0 

X1 

X1 

1      0            0       -3/5    9/5    3/5+M   -9/5+M 

0         0            1       -2/5    1/5    2/5            1/5 

0         1            0       3/10   -2/5   -3/10         2/5 

168/5 

8/5 

24/5 

Z0 

R1 

S1 

1      2           0             0        1         M    -1+M 

0       4/3         1             0       -1/3      0        1/3 

0      10/3        0             1       -4/3      -1       4/3 

24 

8 

16 

 در تابلوي چهارم هيچيک از اعداد سطرZ  بنابراين تابلوي  . منفي نسيتند
 .  چهارم تابلوي بهينه است 



 موارد خاص

 جواب بهينه چندگانه                        -1
 فاقد ناحيه جواب                           -2
 ناحيه جواب بيكران                     -3

 بهينه چندگانه



 حل مثال

متغيرهاي 

 اساسي

Z        X1     X2          S1       S2  مقادير سمت

 راست

Z 

S1 

S2 

1    -40    -30          0          0 

0          1        2           1          0 

0          4 *      3           0          1 

0 

40 

120 

Z 
S1 

X1 

1     0        0           0         10 

0          0       5/4         1        -1/4 

0          1       ¾           0         1/4 

1200 

10 

30 



 منفي نداريمZزيرا در سطر . در اين جدول بهينه شده است
بايد به تعداد متغيرهاي پايه باشد ولي يکي   Zاما تعداد صفرهاي سطر 

 S1بيتر است و مربوط به متغير 
صفر اضافه را به عنوان متغير ورودي در نظر بگيريد به جدول 

سيمپتکس بعدي برويد و نقطه ديگر پاره خط جواب بهينه را به دست 
 آوريد

متغيرهاي 

 اساسي

Z        X1   X2   S1   S2  مقادير سمت

 راست

Z 

X2 

X1 

1    0       0     0       10 

0         0       1    4/5    -1/5 

0         1       0   -3/5    2/5 

1200 

8 

24 



  جواب بيکرانناحيه 

 

 

Max Z= x1+2X3 

    s .to: 

            X1-2X2≤4 

           -X1+X2≤3 

              X1,X2≤0 



متغيرهاي 

 اساسي
Z       X1       X2        S1     S2   مقادير سمت راست 

Z 

S1 

S2 

 

1     -1          -3             0          0 

0           1          -2             1          0 

0          -1           1             0          1 

0 

2 

3 

Z 

S1 

X2 

 

1     -4           0             0          3  

0          -2           0             1          4 

0          -1           1             0          1 

 

9 
10 

3 

اما خروجی نداشته باشیم، زیرا ستون زیر   X1وقتی ورودی داشته باشیم در اینجا 
X1 ناحیه موجه نامحدود و جواب بهینه  .است و مثبت نداریم -1و  -2دارای مقادیر

اگر این ستون بدون اعداد مثبت وجود داشته باشد اما زیر ورودی  . نیز نامحدود است
 .نباشد، ناحیه موجه نامحدود اما جواب بهینه محدود است



 .  شود 1بايد تبديل به  4عدد لوال . خروجی است S2ورودی و  X2در جدول اول 

 (جديد X2برابر  8+ )قديم  Zسطر = حديد Zسطر 

 (جديد X2برابر  -1+)قديم  S1سطر = جديد S1سطر 




