
  
90-91 ينهاي  »De Berkenplas«پارك تفريحي

 :خالصه
هاي  هاي قطار، مدت زمان و ظرفيت جاذبه به تعداد كابينبا توجه بندي براي يك قطار در يك پارك تفريحي  طراحي جدول زمان

  ...هاي مورد انتظار  گري، تعداد بازديدكننده گردش
  :توجه

از آن گذشته، تعبير . شود  ظرفيت موجود سرازير مي طرف ورودي است، چون سيل جمعيت به محل در،بندي مشكل اصلي در جدول زمان
 . تواند حذف شود اين بخش از تمرين مي. بندي به نظر مشكل است هبود جدول زمانماتريس انتقال و استفاده از آن براي ب

  مقدمه

  
اين پارك در اصل يك پارك طبيعي بوده كه . دهد را نشان مي» De Berkenplas«كنيد، پارك تفريحي  اي كه در باال مشاهده مي نقشه

 بخشي از پارك Berkenplasبوده و رستوران معروف » De Berkenberg«كه به نام ، يك درياچه كوچك و يك تپه Aدر حاشيه رود 
  .دهد را تشكيل مي

جا كه حالت طبيعي پارك نبايد زياد  از آن. چند سال قبل، يك تاجر اين پارك طبيعي را خريد و آن را به يك پارك تفريحي تبديل كرد
البته فضاهايي براي اضافه كردن تعداد محدودي جاذبه توريستي . هاي توريستي وجود دارد تر جاذبه خورده شود، محدوديتي براي بيش دست

  . وجود دارد
) كشد كه معموال زياد طول نمي(شد، اين واقعيت كه بعضي مردم بازديد مناظر ديدني را  وقتي جانمايي امكانات در پارك تفريحي انجام مي

، براي اين كه مردم جا كه فواصل در پارك زياد است از آن. فته شدآيند در نظر گر پسندند در حالي كه بعضي براي سرگرمي به پارك مي مي
آهن  به دليل موانع طبيعي در طبيعت پارك، راه. آهن كوچك احداث شود انداز پارك ديدن كنند، قرار شد يك راه بتوانند از بخش زيادي چشم

عالوه بر . گري قرار داده شد هاي گردش هاي اصلي جاذبه لهايي در مح مشخص است كه ايستگاه. مورد نظر بايستي تنها داراي يك ريل باشد
   )   نقشه را ببينيد(آن، مسيرهايي نيز براي عابران پياده در نظر گرفته شد 

  :آورد عبارتند از گري كه مردم را به اين محل مي هاي اصلي گردش جاذبه
  مسير روروئك -1
 تئاتر -2

 قطار هوايي -3

 رستوران -4

  گردش با قايق -5
بندي  ها و نيز جدول زمان خواهد بهترين هماهنگي ممكن بين گروه بازديدكنندگان ورودي و خروجي به سرگرمي  ميصاحب اين مجموعه

بازديدكنندگان . خواهد به اين ترتيب، نارضايتي حاصل از انتظار براي قطار يا يك سرگرمي را كمينه نمايد او مي. قطار وجود داشته باشد
 آماده در محل  يك قطار همواره تا حد ممكن،خواهد به همين دليل او مي.  براي دوستان و ديگران هستندكنندگان اين مجموعه راضي، تبليغ

   . قرار داشته باشد تا مردم به محض ورود سوار آن شوندورودي



  آهن اطالعات خط
  .شود سه لكوموتيو عتيقه استفاده مي -1
 .آهن وجود دارد فقط يك خط راه -2

 .، مسير روروئك، تئاتر و قطار هواييAي، ايستگاه ورود: پنج ايستگاه وجود دارد -3

 . مسافر را دارد50 واگن وجود دارد كه هر يك ظرفيت 10 -4

 . واگن را دارد4يك لكوموتيو ظرفيت كشيدن حداكثر  -5

 . كيلومتر بر ساعت است10سرعت لكوموتيو حدود  -6

 . دقيقه است3حداقل زمان ايست قطار در يك ايستگاه  -7

 . قطار در ايستگاه ورودي وجود داردحركت ي تغيير جهت دادن تعداد وسايل كافي برا -8

   
  ها اطالعات جاذبه

  .دهي كند  نفر در يك نوبت سرويس350تواند به   دقيقه است و مي40تئاتر  -1
 .دهد  دقيقه سرويس مي3 نفر را هر 30قطار هوايي  -2

 . دقيقه فضا دارد6 نفر در هر 40مسير روروئك براي  -3

 .دهد  نفر را در هر نوبت حركت مي100كشد و   دقيقه طول مي30كند،  ذشته از هر ساعت حركت ميقايق گردشي، يك ربع گ -4

  .  نفر است350گنجايش رستوران  -5
  

  اطالعات پارك
  .شود  صبح باز مي10در ورودي ساعت  -1
 .شود  بسته مي22، بازديدكننده جديدي حق ورود ندارد و پارك ساعت 21بعد از ساعت  -2

 19 تا 18 و 15 تا 14، 12 تا 11: هاي زماني روبرو وارد پارك شوند ترين جمعيت در بازه يششود ب تخمين زده مي -3

 .ها است الذكر، دو برابر ساير زمان جمعيت بازديدكننده در ساعات شلوغ فوق -4

  .شوند  نفر تخمين زده مي5000تعداد بازديدكنندگان روزانه  -5
  

  :1تمرين 
از همه اطالعات فوق و يا اطالعاتي كه به نظر شما مربوط است . ي سه قطار در پارك ارائه كنيدبرا)  روز1براي (بندي بهينه  جدول زمان

گري فرعي در كدام محل قرار داده  هاي گردش همچنين تعيين كنيد جاذبه. گري را تعيين كنيد هاي گردش زمان شروع جاذبه. استفاده كنيد
  .حل خود توجيهات روشن ارائه كنيد براي راه. دشوند تا به كنترل بهتر جمعيت بازديدكننده منجر شو

  
  :2تمرين 

تري كه در آينده در محل  كارهايي انجام دهد تا بتواند جمعيت ورودي بيش) بندي بدون تغيير در جدول زمان(مديريت پارك در نظر دارد 
بسازند و يا ) در محل ورودي(پهلوگيري كشتي به همين دليل در نظر دارند يك محل ديگر براي . ورودي حاضر خواهند بود را مديريت كند

  .هنوز آماده پيشنهادهاي ديگر هم هستنددو كابين ديگر براي قطارها خريداري نمايند اما 
  .به مديريت در اين امر مشاوره دهيد

  
  :مطالعه

جا رستوران نظر  در اين( چهار سرگرمي اين بازديدكنندگان قصد رفتن به. اي بين بازديدكنندگان عالقمند انجام شد بعد از يك سال، مطالعه
نتيجه . ها را با چه ترتيبي ببينند تر عالقمند هستند و مايلند آن ها پرسيده شده بود به كدام سه سرگرمي بيش از آن. اند داشته) گرفته نشده

  )O= و قطار هواييA=، قايقC=، مسير روروئكT=تئاتر: (در جدول زير آورده شده است
  



T C A- - 60
T C O- - 10 C A O- - 30 A O C- - 37
T A C- - 17 C O T- - 75 O T C- - 84
T A O- - 18 C O A- - 75 O T A- - 36
T O C- - 147 A T C- - 8 O C T- - 36
T O A- - 98 A T O- - 22 O C A- - 24
C T A- - 81 A C T- - 18 O A T- - 10 كل=كل 1000
C T O- - 9 A C O- - 27 O A C- - 10
C A T- - 30 A O T- - 38

پس 60 نفر اول تئاتر، سپس مسبر روروئک و سپس قايق را انتخاب کردند.

  
  

  :3تمرين 
  :اين ماتريس به شكل زير است. تواند به صورت ماتريس انتقالي استفاده شود طالعات فوق ميا
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 اين ماتريس را .اند رسيده) محل خروج(ايم كه بعد از سومين سرگرمي، بازديدكنندگان به ورودي  شود فرض نكرده گونه كه مشاهده مي همان
، وقتي بخواهد تا حد ممكن سليقه بازديدكنندگان را، بدون از دست دادن  مديريتبه روشي منطقي پركنيد و اهميت اين ماتريس را براي

   .سود اقتصادي خود در نظر بگيرد، بيان كنيد
   

  


