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 :چکیذُ پبیبى ًبهِ-ة

آالت تَلیذی در فضبی پیَستِ دٍ ثؼذی یبثی ٍ اًتخبة هبضیيهَضَع اصلی تحقیق، ارائِ رٍضی اثتکبری جْت حل هسئلِ هکبى

 آالت جْتی اٍل ترتیت اًتخبة هبضیيضَد کِ در هرحلِای پیطٌْبد هیدر ایي رٍش، الگَریتن ّیَریستیک دٍ هرحلِ. است

 .یبثٌذآالت استقرار هیی دٍم هبضیياستقرار تؼییي ضذُ ٍ در هرحلِ

( 2008)پَر ٍ جؼفری غیر خطی است کِ تَسط سلیوبى (MIP)ریسی ریبضی ػذد صحیح هرکت هذل اثتذایی، یک هذل ثرًبهِ

ی قرار هرحلِ ثِ هرحلِایي هذل جْت است. آالت در فضبی پیَستِ دٍ ثؼذی ارائِ ضذُ استجْت تؼییي چیذهبى ثْیٌِ هبضیي

هسبئلی در اثؼبد کَچک، هتَسط ٍ ثسرگ جْت اػتجبرسٌجی رٍش پیطٌْبدی، طراحی ضذُ ٍ تَسط دٍ . ضَدآالت اصالح هیهبضیي

 . ضًَذرٍش ضبخِ ٍ کراى ٍ رٍش پیطٌْبدی حل ضذُ ٍ ًتبیج ثِ دست آهذُ ثب یکذیگر هقبیسِ هی

ریسی تسْیالت، تؼریف هسبئل چیذهبى، خصَصیبت هحیط کبر یالت ضبهل تؼریف ثرًبهِای در چیذهبى تسِدر فصل اٍل، هفبّین پبیِ

فصل دٍم . ضَدثٌذی هسبئل چیذهبى ٍ رٍیکردّبی حل ایي هسبئل ارائِ هیهؤثر ثر چیذهبى، هسبئل چیذهبى ایستب ٍ پَیب، فرهَل

قیقبتی است ٍ در آخر فصل ضرٍرت اًجبم تحقیق ّبی تحی چیذهبى پیَستِ ٍ ضٌبسبیی ضکبفی تحقیقبت در زهیٌِضبهل پیطیٌِ

ضَد ٍ در اداهِ رٍش پیطٌْبدی، تطریح هی( 2008)پَر ٍ جؼفری در فصل سَم اثتذا هذل ارائِ ضذُ تَسط سلیوبى. ضَدػٌَاى هی

ی در اثؼبد کَچک، در فصل چْبرم هسبئل. گرددی استـقرار آًْب، ثب جسئیبت ارائـِ هیآالت ٍ ًحَُضبهل الگَریتن اًتخبة هبضیي

در فصل . ضًَذضًَذ ٍ در اداهِ ًتبیج تحلیل هیهتَسط ٍ ثسرگ طراحی ضذُ ٍ تَسط رٍش ضبخِ ٍ کراى ٍ رٍش پیطٌْبدی حل هی

 .ضَدگیری کلی تحقیق ٍ پیطٌْبدات ثرای تحقیقبت آتی رکر هیپٌجـن ًتیجِ

ا کیفیتی در هذت زهبى کوی در هقبیسِ ثب رٍش ضبخِ ٍ کراى ی آى است کِ رٍش پیطٌْبدی قبدر است جَاثْبی ةدٌّذًُتبیج ًطبى

 .دّذثرای هسبئل ثب اثؼبد هتَسط ٍ ثسرگ ارائِ 
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