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1 - مقدمه
نقل  و  حمل  مهندسي  مهم  مسائل  از  شبکه  طراحي  مسأله 
است که سعي در بهبود یا توسعه و گسترش شبکه حمل و نقل 
با اضافه کردن کمان جدید به شبکه یا بهبود کمان هاي موجود، 
تحت یک سري از محدودیت هاي موجود و منابع در دسترس دارد. 
به طور کلي مسأله طراحي شبکه3 به اصالح زیرساخت هاي حمل 
و نقلي با اضافه کردن کمان هاي جدید یا بهبود کمان هاي موجود 
مي پردازد. چگونگي تعیین مکان و محل این کمان هاي جدید و 
نحوه افزایش ظرفیت کمان هاي موجود، از مسائل مشکلي است 
که سعي مي کند تا هزینه کل سیستم را تحت بودجه اي محدود، 
کمینه نماید و یا منافع عمومي را تحت همین محدودیت بیشینه 
استفاده کنندگان  توسط  انتخاب مسیر  رفتار  نماید، در حالي که 
شبکه در نظر گرفته شده باشد. مسأله طراحي شبکه پیـــوسته4 
کمان هاي  از  زیرمجموعه اي  براي  بهینه  ظــرفیت  افزایش  که 
موجود را تعیین مي کند، یکي از مسائل بسیار مشکل در مهندسي 
حمل و نقل است و تعیین جواب بهینه سراسري5  در این مسائل 
اولین  از  لبالنک  و  عبداله  است]1[،  برخوردار  باالیي  اهمیت  از 
 CNDP محققاني بودند که الگوریتم هوک و جیوز6 را براي حل
پیشنهاد کردند]2[. چن و فلورین توابع حاشیه اي را که به وسیله 
به  مي شد،  تعریف  پایین  سطح  تعادلي  مسأله  تابع  بهینه  مقدار 

کار بردند]3[. با استفاده از این توابع، منگ و همکاران برنامه دو 
تک  مشتق پذیر  پیوسته  بهینگي  مسأله  به  را   CNDP سطحي 
سطحي تبدیل کردند]4[. چیو در مقاله خود 4 روش مختلف بر 
پایه گرادیان ارائه کرد تا به طور عمومي CNDP را حل کند]5[. 
وي نشان داد که نقاط کوهن- تاکر در مسأله CNDP را میتوان 
به طور مؤثري از کاربرد روش هاي برپایه گرادیان7 در جستجوي 
محلي به دست آورد. در یکي از جدیدترین تحقیقات انجام شده 
در این زمینه زو و همکارانش]7[ کاربرد دو الگوریتم SA و ژنتیک 

را در حل مسئله CNDP با یکدیگر مقایسه کردهاند.
در مسئله طراحي شبکه اگر افزایش عرضه و یا همان افزایش 
ظرفیت کمان هاي شبکه بدون در نظر گرفتن تغییرات ایجاد شده 
هزینه هاي  اتالف  باعث  است  انجام شود، ممکن  تقاضا  میزان  بر 
زیادي گردد بدون آن که تصمیم گیران شهري را به هدف مورد 
طراحي  مسئله  به  میتوان  کلي  طور  به  نماید.  نزدیک  نظرشان 
شبکه به عنوان سیاستي جهت مدیریت تقاضاي سفر توجه نمود. 
به طور مثال با اجراي سیاست طراحي شبکه مي توان تقاضاي سفر 
را از مسیري به مسیر دیگر منحرف و تراکم ترافیک را از نواحي 

شلوغ مورد نظر دور نمود.
با توجه به اجتناب ناپذیر بودن تأثیر عرضه بر تقاضا و این که 
تا کنون براي حل مسئله CNDP با تقاضاي االستیک از الگوریتم 
SA استفاده نشده است، در این مطالعه، مدلی جدید برای مسأله 
مسأله  بتوان  آن  از  استفاده  با  که  شد  خواهد  معرفي   CNDP

CNDP را با تقاضاي االستیک مورد بررسي قرار داد. 

چکيده
یکي از روش هایي که متخصصان حمل و نقل براي کاهش تراکم ترافیکي استفاده مي نمایند، افزایش ظرفیت شبکه است که به دو صورت افزودن 
کمان هاي جدید به شبکه و یا بهبود کمان هاي حاضر در شبکه انجام مي شود. هدف این مطالعه ارائه مدلي جدید براي حل مسئله طراحی شبکه 
پیوسته با در نظر گرفتن تقاضاي انعطاف پذیر است. این مسأله که با عنوان مسئله CNDP شناخته مي شود، در این مطالعه در قالب مدلي به صورت 
یک مسأله دو سطحي ارائه شده که مسأله سطح باال بیشینه کردن مازاد منافع مصرف کننده1 و مسأله سطح پایین، مسأله تخصیص ترافیک با تقاضاي 
انعطاف پذیر است. براي حل این مدل از الگوریتم گرم و سرد کردن شبیه سازي2 شده  استفاده شده است. مدل ارائه شده در این مطالعه براي دو 
 ،SA شبکه فرضي حل شده و نتایج به دست آمده مورد تحلیل قرار خواهند گرفت. همچنین با انجام تحلیل حساسیت بر روي پارامترهاي الگوریتم
مقدار بهینه پارامترها معرفي خواهند شد. در این مطالعه بر روي میزان بودجه نیز تحلیل حساسیت انجام شده است و در نهایت چگونگي تغیرات 

مقدار  مازاد منافع مصرف کننده نسبت به تغییرات بودجه گزارش شده است.

کلید واژه: طراحي شبکه پیوسته، مازاد منافع مصرف کننده، الگوریتم گرم و سرد کردن شبیه سازي شده، تخصیص ترافیک. 

1- Consumer Surplus               2- Simulated Annealing (SA)
3-Network Design Problem (NDP)
4- Continuous Network Design Problem (CNDP)
5- Global
6- Hook & Jeevs.]6[ 7- توصیفات جزیي این الگوریتمهاي بر پایه گرادیان در کتاب بازارا و همکاران آمده است 
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2 - فرمول بندي مسئله
در این مطالعه، یک مدل دو سطحي براي تعیین میزان افزایش 
ظرفیت کمان هاي شبکه معرفي خواهد شد که مسأله سطح باال 
مازاد منافع استفاده کنندگان را بیشینه مي نماید و مسئله سطح 
پایین یک مسأله تخصیص ترافیک با تقاضاي انعطاف پذیر است]8[. 

مدل مورد نظر به صورت روابط )1( تا )7( است.

مسأله سطح باال: 
   )1(

)2(
  )3(

مسأله سطح پایین:  
  )4(
  )5(
  )6(
  )7(

 A و  گره ها  تعداد   N آن،  در  که  کنید  فرض  را  شبـکه اي 
مجموعه ي تمامي کمان هاي شبکه است، CS نشان دهنده مازاد 
 e است.  دقیقه  در  نقلیه  وسیله  حسب  بر  کننده  استفاده  منافع 
مقــدار افزایش ظرفیت هر کمان است، W نشان دهنده ي مجموعه ي 
تمامي مبدأ- مقصدهاي شبکه است و dw مقدار تقاضا بین مبدأ و 
معکوس تابع تقاضا است که برابر با هزینه  مقصد w است. 
 emax مي باشد؛  wسفر یا زمان سفر)دقیقه(  بین هر مبدأ و مقصد
مجموعه  و   کمان  هر  روي  افزایش ظرفیت  مقدار  براي  باال  حد 
 a کمان  ظرفیت   c_a است.  ظرفیت  افزایش  کاندید  کمان هاي 
a و )ta)va تابع  A نشان دهنده ي جریان روي کمان v_a .است
بر حسب جریان روي هر  است که   a A زمان سفر روي کمان 
fr جریان روي مسیر r بین مبدأ-مقصد

w .است va کمان یا همان
w  را نشان مي دهد و Rw مجموعه ي تمامي مسیرهایي است که 
 δar

w .را به یکدیگر متصل مي نمایند w W هر جفت مبدأ- مقصد
پارامتر وقوع کمان است و در صورتي که برابر با یک باشد نشان 
دهنده ي این است که کمان a در مسیر r بین مبدأ-مقصدw  قرار 

دارد، در غیر این صورت آن را با صفر نشان مي دهند. 
در مدل معرفي شده رابطه )2(، محدودیتي است که بازه مجاز 
را براي جواب هاي مورد نظر مشخص مي نمایند ولي رابطه )3( 
کنترل  شبکه  در  را  ظرفیت  افزایش  مقدار  که  است  محدودیتي 
مي نمــاید، این محدودیت بیانگر این مطلب است که بودجه در 
 α اندازه  به  فقط  افزایش ظرفیت کمان هاي شبکه،  براي  اختیار 
برابر هزینه اي است که بتوان با استفاده از آن تمامي کمان هاي 

کاندید افزایش ظرفیت را، بهبود بخشید]9[. 

SA 3 - روش حل مدل ارائه شده با استفاده از الگوریتم
الگوریتم SA در شکل ابتدایي خود بر پایه شباهت بین نورد 
جامدات و حل مسائل بهینه سازي ترکیبي شکل گرفته است. روند 
کلي الگوریتم SA براي حل مدل ارائه شده، بدین صورت است]9[:

1- انتخــاب یک جـواب اولیه )جواب اولیه انتخابي مي تواند 
آرایه اي با اعضاي صفر باشد.(

 ،  k=0 پارامتر کنترلي  انتخاب شمارنده اي جهت کاهش   -2
در شکل )1( نشان داده شده که الگوریتم SA از دو حلقه دروني 
تشکیل شده است. شمارنده k در واقع نشان دهنده کل تکرارهاي 

کلي انجام شده الگوریتم براي رسیدن به جواب بهینه است.

 

پارامتر   tk( کنترلي  پارامتر  کاهش  روندي جهت  انتخاب   -3
کنترلي در تکرار k مي باشد(.

کنترلي  پارامتر  یک  و  اولیه  کنترلي  پارامتر  یک  4-انتخاب 
پایاني.

5- انتخاب تعداد تکرارها در هر پارامتر کنترلي Mk، به تعداد 
تکرار حلقه دروني در شکل )1( باید انجام شود )اصطالحاً به این 
حلقه الگوریتم متروپلیس ]10[ گفته مي شود( و در هر بار اجراي 
این حلقه، مسأله سطح پایین و یا همان مسأله تخصیص ترافیک 

با تقاضاي االستیک، باید حل شود.
پارامتر  به  کنترلي  پارامتر  که  زماني  تا  زیر  مراحل  تکرار   

کنترلي پایاني برسد.
m =0 6-1- قرار دهید

m=Mk 6-2- مراحل زیر را تکرار کنید تا
همسایه(،  )جواب  کنید  تولید  جدید  جواب  یک   -1-2-6
چگونگي انتخاب جواب همسایه در صحت عملکرد الگوریتم بسیار 
مؤثر است. جواب همسایه با استفاده از رابطه )8( قابل محاسبه 
است. اگر فرض شود که تمامي کمان هاي افزایش ظرفیت، برداري 
 r یکي از اعضاي بردار مورد نظر و ، ie ،e را تشکیل دهند به نام

عددي تصادفي بین صفر و یک است.

شکل)1( فلوچارت الگوریتم SA در این مطالعه
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 )8(
                                

6-2-2- تفاوت مقدار تابع هدف را براي جواب قبلي و جواب 
جدید، ∆ بنامید. 

6-2-3- اگر ∆≤0 جواب جدید جایگزین جواب فعلي مي شود 
با احتمال )exp)∆⁄tk جایگزین جواب  ∆>0 جواب جدید  اگر  و 

فعلي خواهد شد.
1+m=m 6-2-4- قرار دهید

1+k=k6-3- قرار دهید
6-4- پارامتر کنترلي را کاهش دهید.

4 -مطالعه موردي
شده است  سعي  شده و  استفاده  شبکه  دو  از  مطالعه  این  در 
طیف  بتوانند  که  شوند  انتخاب  طوري  استفاده  مورد  شبکه هاي 
وسیعي از جواب هاي ممکنه را در مسئله طراحي شبکه پوشش 

دهند. 

به دلیل کم بودن  یا همان شبکه 1،   در شبکه کوچک تر و 
افزایش  تعداد کمان هاي شبکه، تمامي کمان هاي شبکه کاندید 
ظرفیت هستند و در شبکه بزرگ تر و یا شبکه 2 ، 10 کمان از 
میان کمان هاي شبکه، کاندید افزایش ظرفیت شده اند که عبارتند 

از 1، 2، 5، 6، 10، 11، 18، 19، 31 و 37.

   

جدول )1( اطالعات تقاضاي شبکه 1  

جدول )2( زمان سفر آزاد روي هر کمان و پتانسیل ظرفیتي هر کمان در شبکه1

شکل )2( شبکه 8 کماني )شبکه 1(
جدول )3( اطالعات تقاضاي شبکه 2  
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 براي هر دو شبکه، تابع زمان سفر براي تمامي کمان ها و تابع 
تقاضاي سفر، به ترتیب مطابق رابطه )9( و )10( است. 

  )9(

  )10(

یک  طي  براي  سفر  زمان  )t ،)10متوسط  و   )9( رابطه  در 
کیلومتر از طول کمان a  برحسب دقیقه است، t a0 متوسط زمان 
سفر آزاد براي طي یک کیلومتر از طول کمان x ، a حجم جریان 
ترافیک برحسب وسیله نقلیه هم سنگ سواري براي یک متر عرض 
wµ  و کمترین زمان سفر  عبور در ساعت، Ca ظرفیت هر کمان
 ،)9( رابطه  در  است.  دقیقه  حسب  بر  و   w مقصد  و  مبدأ  بین 
ضریب  از  کوچک  شبکه  براي  که  است  االستیسیته  پارامتر   γ
االستیسیته  ضریب  از  بزرگ تر  شبکه  براي  و   0,01 االستیسیته 
0,02 استفاده شده  است. ضرایب α و β در رابطه )9( به ترتیب 

0,05 و 4 فرض شده اند.
در   0,4 برابر   )3( رابطه  در   α که ضریب  است  ذکر  به  الزم 
مختلف  براي سیاست هاي  است  ولي الزم  گرفته شده است  نظر 
حساسیت  تحلیل   α ضریب  روي  بر  مطالعه  این  در  نظر  مورد 
صورت گیرد تا مشخص شود که با چه سطح بودجه اي مي توان به 
بیشترین مقدار مازاد منافع مصرف کننده در شبکه دست یافت و 
بدین طریق سیاست هاي مختلف قابل اجرا را اولویت بندي نمود. 
در   ،  max

ae کمان، هر  ظرفیت  افزایش  بیشترین  میزان  همچنین 
رابطه )2( برابر 0,2 در نظر گرفته شده است که این 20% افزایش 
اجرا  قابل  معابر  انواع روش هاي ساماندهي  از  استفاده  با  ظرفیت 

است.

 SA 5- تحليل حساسيت پارامترهاي الگوریتم 
نوعي  به  مي تواند  پارامترها،  برخي  تعیین   SA الگوریتم  در 
جواب  از  عبارتند  که   ]11[ نماید  تضمین  را  الگوریتم  موفقیت 

جواب  تعیین  نهایي،  و  اولیه  کنترلي  پارامتر  اولیه،  پیکربندي  یا 
همسایه، چگونگي کاهش پارامتر کنترلي در هر مرحله و ماکزیمم 
تعداد تکرارهاي مجاز. در این مطالعه از جواب اولیه صفر براي هر 
استفاده  دما  کاهش  روند  براي   1 .α+ =k kT T رابطه و  شبکه  دو 
 4 روي  بر  بهینه،  جواب  یک  به  دست یابي  منظور  به  شده است. 
منظور  بدین  شده است.  حساسیت  تحلیل   SA الگوریتم  پارامتر 
پایه،  به حالت  بیشتر و کمتر نسبت  نظر گرفتن دو حالت  با در 
براي هر پارامتر، 3 مقدار تعیین شدهاست که در جدول )5( قابل 
مشاهده است. حالت هاي کمتر و بیشتر بر اساس تعداد تکرارها 
نام گذاري شده اند به طور مثال با انتخاب پارامترهاي حالت بیشتر، 
شد.  خواهد  پایه  حالت  از  بیشتر   SA الگوریتم  تکرارهاي  تعداد 
تحلیل حساسیت انجام شده به دو صورت دو بعدي و سه بعدي 
ابتدا  که  است  صورت  بدین  بعدي  دو  حساسیت  تحلیل  است. 
مقادیر پایه اي براي 4 پارامتر مورد نظر در نظر گرفته مي شود و 
مقدار تابع هدف محاسبه مي شود، سپس با تغییر دادن مقدار یکي 
از پارامترها و ثابت نگه داشتن دیگر پارامترها، مجدداً مقدار تابع 
هدف محاسبه مي شود. خالصه نتایج حاصل از این نوع تحلیل در 
جداول )6( آورده شده است. عالقه مندان مي توانند جهت بررسي 

نتایج کامل این پژوهش به مرجع ]9[ مراجعه نمایند. 
جدول )5( سه مقدار در نظر گرفته شده براي پارامترهاي 

SAالگوریتم

 جدول )6( خالصه نتایج حاصل از تحلیل حساسیت دو بعدي

جدول )4( زمان سفر آزاد روي هر کمان و پتانسیل ظرفیتي هر کمان در شبکه 2
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روند تحلیل حساسیت سه بعدي انجام شده در این مطالعه، 
با تغییر دو پارامتر M و α و ثابت فرض  بدین صورت است که 
نمودن پارامترهاي Ts و T0 8 ، مقدار تابع هدف محاسبه شده و 
سپس حالت بهینه براي هر شبکه، گزارش مي شود. مقدار تغییرات 
پارامترهاي مورد نظر در تحلیل حساسیت سه بعدي و مقدار تابع 

هدف به دست آمده، در جدول )7( تا )10( آورده شده است.
جدول )7( تغییرات پارامترها و مقدار تابع هدف در تحلیل 

حساسیت سه بعدي  در شبکه 1
  

جدول )8( میزان افزایش ظرفیت کمان هاي شبکه1

جدول )9( تغییرات پارامترها و مقدار تابع هدف در تحلیل 
حساسیت سه بعدي  در شبکه 2

جدول )10( میزان افزایش ظرفیت کمان هاي شبکه 2

با توجه به نتایج به دست آمده از تحلیل حساسیت دو بعدي 
و سه بعدي انجام شده بر روي شبکه کوچک تر، مي توان نتیجه 
بیشترین  شبکه،  این  در  پیوسته  شبکه  طراحي  اجراي  با  گرفت 
مقدار تابع هدف برابر104×1,97493 وسیله نقلیه در ساعت است 
که این مقدار نسبت به حالت پایه، 11% افزایش داشته است. بر 
بیشترین  پیوسته،  شبکه  طراحي  اجراي  با  بزرگ تر  شبکه  روي 
ساعت  در  نقلیه  وسیله   1168,191×103 برابر  هدف  تابع  مقدار 
است که این مقدار نسبت به حالت پایه، 24,61% افزایش داشته 
است. با توجه به نتایج به دست آمده مالحظه مي شود که مقدار 
تابع هدف در شبکه بزرگ تر با افزایش بیشتري نسبت به حالت 
در   α روي ضریب  بر  مطالعه  از  بخش  این  در  است.  مواجه  پایه 
انجام خواهد  تحلیل حساسیت   ،)3( رابطه  در  بودجه  محدودیت 
شد تا مشخص شود که با یک سطح بودجه مشخص، اجراي کدام 
یک از سیاست هاي زیر مقرون به صرفه تر هستند و تغییرات بودجه 
چه تأثیري بر مقدار مازاد منافع مصرف کننده خواهد داشت. در 

جدول )11( و )12( تغییرات تابع هدف با سطوح بودجه مختلف 
براي شبکه هاي مورد مطالعه نشان داده شده است. 

جدول )11( تغییرات تابع هدف نسبت به تغییرات بودجه در شبکه 1

0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 α ضریب

1.97962 1.97956 1.97940 1.97814 1.97798 1.97488 1.96443 مقدار تابع
هدف×104 

جدول )12( تغییرات تابع هدف نسبت به تغییرات بودجه در شبکه 2
 

0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 α ضریب

1173.45 1172.15 1172.44 1169.38 1167.95 1163.85 1162.89 مقدار تابع
هدف×102 

نمودار )1( تغییرات تابع هدف نسبت به تغییرات بودجه در شبکه 2

نمودار )1(تغییرات تابع هدف نسبت به تغییرات بودجه در شبکه 1

در نمودارهاي )1( و )2( دیده مي شود که با افزایش میزان بودجه، 
تغییرات افزایشي در مقدار تابع هدف جزئي تر مي شود. به طور مثال در 
نمودار )1( مشاهده مي شود که در بازهي تغییرات 0,1 تا 0,4 ضریب 
بودجه، مقدار افزایش تابع هدف کامال محسوس است ولي با افزایش 
ضریب بودجه از 0,5 تا 0,7 تغییر چنداني در مقدار تابع هدف ایجاد 
نمي شود. این نتایج بیانگر این مطلب هستند که براي به دست آوردن 
بیشترین مقدار تابع هدف الزم نیست که ظرفیت تمامي کمان هاي 
کاندید افزایش ظرفیت، 20 درصد افزاش یابد بلکه مي توان با نصف آن 
مقدار بودجه، مقدار تابع هدف را به مقداري بسیار نزدیک به بیشترین 

مقدار ممکن رساند.

6 - نتيجه گيري
در این مطالعه مدلي ارائه شده است که بتوان با استفاده از آن،    8- مقادیر در نظر گرفته شده براي هر پارامتر، مقادیري است که در تحلیل حساسیت دو 

بعدي، بیشترین مقدار تابع هدف با استفاده از آن ها، حاصل شدهاست.

تغییرات ضریب بودجه

تغییرات ضریب بودجه
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میزان افزایش ظرفیت کمان هاي شبکه را با هدف بیشینه کردن مازاد 
 SA منافع استفاده کننده به دست آورد. براي حل مدل از الگوریتم
استفاده شده و براي دو شبکه فرضي مدل مذکور حل شده است .9 براي 
دست یابي به یک نتیجه کامل بر روي پارامترهاي الگوریتم SA و میزان 
بودجه در اختیار، تحلیل حساسیت انجام شده است. نتایج حاصل از حل 
مدل ارائه شده در هر دو شبکه مورد بررسي نشان مي دهند که با اجراي 
طراحي شبکه پیوسته، مازاد منافع استفاده کننده افزایش یافته است 
ولي روند انتخاب کمان هاي شبکه براي افزایش ظرفیت، با یکدیگر 
متفاوت است. بر اساس نتایج حاصله، در شبکه 1 با کمترین سطح 
بودجه، ابتدا کمان هاي حواشي مرکز یعني کمان هاي 1 و6، افـزایش 
ظرفیـت داشته اند و سپس با افزایش سطح بودجه، ابتدا کمان هاي 
2و7 و سپس کمان هاي موازي مسیرهاي منتهي به مرکز یعني  3 و 
8 ، علیرغم زمان سفر باالیي که داشته اند، ظرفیت شان افزایش داشته 
است. در سطوح بودجه باالتر ابتدا کمان 4 ظرفیتاش افزایش داشته 
و نهایتاً کمان 5 به عنوان آخرین کمان شبکه افزایش ظرفیت داشته 
است. در شبکه 2 با کمترین سطح بودجه، ابتدا کمان هاي منتهي به 
مرکز یعني 11 و 19 ظرفیـت شان افزایش داشته و با افزایش میزان 
بودجه، کمان هاي موازي مسیرهاي منتهي به مرکز یعني 10 و 18 و 
در گام بعدي 4 کمان خروجي از مبادي 1 و 2 و در نهایت کمان هاي 
حواشي مرکز، یعني 31 و 37 ظرفیت شان افزایش یافته است. دالیل 
زیادي براي توجیه تفاوت در روند افزایش ظرفیت کمان هاي در هر 
دو شبکه وجود دارد که یکي از مؤثرترین آن ها را مي توان در مبدأ 
بودن گره 7 در شبکه 2 بیان نمود. زیرا مرکز در شبکه 1 یعني گره 5، 
مقصدي براي دیگر مبادي شبکه است ولي در شبکه دوم این وضعیت 
متفاوت بوده و مرکز شبکه نه تنها مقصد دیگر مبادي است بلکه خود 
نیز تولید سفر دارد. مسأله دیگر این است که در شبکه اول کمان هاي 
منتهي به مرکز بیشترین مقدار پتانسیل ظرفیتي را دارا هستند و این 
مسئله در شبکه دوم کامالً متفاوت بوده و کمان هاي منتهي به مرکز 
داراي کمترین پتانسیل ظرفیتي هستند. از آن جایي که محدودیت 
بودجه لحاظ شده در این مطالعه رابطه اي مستقیم با پتانسیل ظرفیتي 
کمان هاي شبکه دارد، مي توان نتیجه گرفت که به همین دلیل است 
که در شبکه دوم کمان هاي منتهي به مرکز اولین کمان هایي هستند 
که ظرفیت شان افزایش داشته است. از طرفي در شبکه دوم کمان هاي 
حواشي مرکز یعني 31 و 37 نه تنها پتانسیل ظرفیتي باالیي دارند بلکه 

زمان سفر باالیي نیز دارند که این خود مزید بر علت است.
به طور خالصه مي توان نتیجه گرفت که در طراحي شبکه پیوسته 
با تقاضاي االستیک، نمي توان دقیقاً بیان نمود که کدام کمان هاي 
شبکه براي افزایش ظرفیت در اولویت هستند و نمي توان انتظار داشت 
که با استفاده از یک مدل مشترک بر روي هر نوع شبکه اي، جواب هاي 
یکساني به دست آید. عوامل بسیاري در نتیجه حاصل شده دخیل 

هستند که عبارتند از:
 مشخصات شبکه )تعداد و مکان مبدأ و مقصدهاي شبکه(

 چگونگي تعریف محدودیت بودجه در نظر گرفته شده
 زمان سفر آزاد کمان هاي شبکه، پتانسیل ظرفیتي کمان هاي شبکه

 کمان هاي کاندید در نظر گرفته شده در یک شبکه بزرگ )در 
نظر گرفتن تمامي کمان هاي شبکه مقرون به صرفه نیست(

 متقارن بودن شبکه
یکي دیگر از نتایج به دست آمده در این مطالعه، نتایج حاصل 

 SA از تحلیل حساسیت هاي انجام شده بر روي پارامترهاي الگوریتم
است. با توجه به این که الگوریتم SA در صورت انتخاب پارامترهاي 
مناسب، توانایي همگرایي به نقطه بهینه سراسري را دارد، در صورت 
استفاده از این الگوریتم، تعیین صحیح این پارامترها از اهمیت باالیي 
برخوردار خواهد بود. نتایج حاصل از تحلیل حساسیت هاي انجام شده 
نشان مي دهد که براي شبکه 1 حدود 3500 تکرار و براي شبکه 2 
حدود 9000 تکرار الگوریتم الزم بوده است و الزم به ذکر است که 
در هر تکـــرار، مسأله سطح پاییــن حل خواهد شد و این موضوع 
نشان مي دهد که حل مسئله طراحي شبکه با استفاده از این الگوریتم، 

مستلزم صرف زمان و هزینه بسیاري است.
با توجه به این که در این مطالعه براي اولین بار مدل طراحي شبکه 
پیوسته با تقاضاي االستیک با استفاده از الگوریتم SA حل شده است، 
عالقه مندان مي توانند از دیگر الگوریتم هاي فرا ابتکاري براي حل مدل 
مذکور استفاده نمایند و نتایج را با نتایج حاصل از این مطالعه مقایسه 
نمایند. همچنین براي بررسي کامل تر این مدل، میتوان از محدودیت 
هزینه دیگري استفاده نموده و بررسي کرد که تا چه اندازه تعاریف 
متفاوت از محدودیت هزینه، در نتایج حاصل از مسأله طراحي شبکه 

پیوسته دخیل است.
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