
  
96-97 نهايي  مسير درست

  مقدمه
. رو، مسير دوچرخه، اتوموبيل، خطوط مترو يا قطارهاي باري، يك فرد بايد به پارامترهاي زيادي توجه كند ها مثل پياده در ساخت چهارراه

 به نفع يا عليه حاالت ممكن معموال با بحث. تر موارد، در تضاد به محيط زيست است ترين راه نيست و در بيش ترين راه، لزوما ارزان كوتاه
  . خواهيم يك راه حل ديگر كمي با ابزارهاي ساده رياضي بيابيم در اين تمرين مي. هاي زيادي همراه است دشواري

  
  رو پياده

وان به مركز ت روي در پارك مي  با چند دقيقه پيادهGroenzichtاز محله .  پاركي در كنار مركز خريد قرار داردWaterbroek شهر در
كاري شده، يك حوضچه و يك زمين بازي  هاي گل پارك از چمن با بخش.  آورده شده است1يك نقشه از پارك در ضميمه . خريد رسيد

جا  از آن. وجود دارد) مركز خريد (Bبه ) محله مورد اشاره (Aهاي زيادي براي رفتن از  كنيد راه طور كه مشاهده مي همان. تشكيل شده است
شهرداري تصميم گرفته . ها رسيده است كاري كند، آسيب زيادي به چمن و گل  فرد راه مورد عالقه خود را انتخاب كرده و حركت ميكه هر

ترين راه ممكن  كوتاه) تقريبا(ها، اين راه بايد  هاي ديگر توسط پياده براي جلوگيري از انتخاب راه. رو در پارك ايجاد كند است يك مسير پياده
مسير اين راه چگونه بايد باشد؟ : سوال براي شما اين است. تواند عبور كند ، حوضچه و محل بازي نميها كاري ين مسير از ميان گلا. باشد

   )كند هاي پيچش، اين عدد كمي تغيير مي در محل. ( متر است3 به عرض ريزي شده رو، يك مسير شن مسير پياده
  . را بيابيد و در مورد روش خود كه شما را به اين مسير رسانده است توضيح دهيدB به Aها از  سيرم) ترين يا يكي از كوتاه(ترين  كوتاه) الف

  
روي ماسه، هر . تر باشد تواند بيش بسته به زمين، قيمت مي. جا مشابه نيست زمين همه. تر است در واقع مسئله براي شهرداري بسيار مشكل

توان  همچنين مي)  آمده است1ها در ضميمه  جنس زمين. ( هزينه داردf250ك آلي  و بر خاf 150 خاك رس، بر f50مترمربع زمين 
 2پل با عرض . براي هر متر مربع هزينه دارد f500كاري   جا كردن گل جابه. جا كرد و يا يك پل روي حوضچه ساخت كاري را جابه گل

  . براي هر متر هزينه داردf2000) حداقل عرض(متر 
  . را بيابيدB به Aها از  مسير) ترين ارزاني از يا يك(ترين  ارزان) ب
  

  .خواهد تا حد ممكن ارزان باشد شهرداري مي. ترين زمان ممكن بروند  در كوتاهB به Aخواهند از  مسافران مي
 كه هر دو هدف اي داليل خود را براي انتخاب اين مسير به گونه. مسير تقريبا بهينه را تعيين كنيد كه به هر دو هدف توجه شده باشد) ج

  .ارضا شده باشد، به روشني بيان كنيد
  

  راه  بزرگ
در نقشه ضميمه شده به روشني .  مطرح شده استNijmegen و Eindhovenراه بين   ها بحثي مبني بر ساخت يك بزرگ در اين سال
. هاي جدي تبديل شوند ها به گلوگاه  محلترافيك زياد موجب شده كه اين. هاي زيادي است هاي فعلي داراي تقاطع كنيد كه راه مشاهده مي

  .اند هايي نامناسب براي زندگي تبديل شده ها به خصوص در نزديكي خيابان، به محل به عالوه اين محله
. هاي سريع است  تقاطعيكي از اين عوامل قطعا. راه، بايستي اهميت پارامترهاي زيادي را تعيين كرد گيري براي محل جديد بزرگ در تصميم

 به خاطر داراي آلودگي صوتي استبه دليل پتانسيل اقتصادي و صنعتي، نبايد از آن دور باشد و : كي ديگر نزديكي به منطقه مسكوني استي
، )رس، ماسه(شود  راه ساخته مي زميني كه بر آن بزرگ. نبايد خيلي هم نزديك باشد) انداز طبيعي محيط طبيعي، چشم(و حفظ طبيعت 

هاي كوچك دسترسي  ها، راه ها، هزينه آزادسازي زمين و پل) كند وقتي با يك جاده ديگر برخورد مي(سطح  هاي غيرهم طعمحدوديت تعداد تقا
از شما . تواند نقش داشته باشد ها خواهد كاست مي راه از ساير راه  همچنين ميزان بار ترافيكي كه اين بزرگ.راه هاي مختلف به بزرگ از محل

يك گزارش براي مطالعات . گيري نهايي نقش مهمي دارد العات مقدماتي اين كار را انجام دهيد كه در تصميمشود كار مط خواسته مي
  :مقدماتي بنويسيد كه حداقل داراي موارد زير باشد

 . را در شرايط فعلي محاسبه كنيدNijmegen به Eindhovenاز ) با ماشين(زمان طي مسير  -

ها بنياد حفاظت از  يكي از اين گروه.  شده است كه براي مسير جديد پيشنهاد ارائه كنندهاي تحقيقاتي مختلفي خواسته از گروه -
هاي  داند كه گروه ترين مساعدت را با طبيعت داشته باشد اما اين بنياد مي كند كه بيش اين گروه پيشنهادي ارائه مي. طبيعت است

 و Eindhovenشوراي شهر . كنند ين گزينه را بررسي ميها چند به همين دليل آن. ديگري نيز در اين زمينه فعال هستند



Nijmegenترين راه ممكن را بيابد و گروه ديگر براي  كه سريع يك گروه براي اين. اند  نيز دو گروه تحقيقاتي ديگر تشكيل داده
 .ز در اين زمينه فعال هستندهاي ديگري ني هر دو گروه نيز دقت دارند كه گروه). فاز صفر(ترين راه را تعيين كند  اين كه ارزان

شود بايستي گزينه كامال  اي كه انتخاب مي گزينه. راه انجام شود گيري نهايي در مورد مسير بزرگ در نهايت بايستي يك تصميم -
ه نياز تواند منتهي ب  اين خود مي.ترين تطابق با معيارهاي موثر در انتخاب مسير مناسب باشد اين گزينه بايد در بيش: متوازني باشد

  . به بررسي يك يا چند گزينه ديگر شود

  
گيري كنيد و به همراه آن، يك مشاوره مناسب براي مسيري كه بايد  دفاع معيارهاي درگير تصميم/قابل بحث) عددي(دهي  در مورد يك وزن

يير اندكي در معيارهاي مختلف، محل راه دهي خود تعيين كنيد يعني آيا با تغ سعي كنيد حساسيت اين راه را به وزن. انتخاب شود ارائه كنيد
  كند؟  تغيير فوري مي

  
  2ضميمه 

  سرعت رانندگي

  
  ساعات با ترافيك زياد*) 

  3ضميمه 
  )به ميليون گيلدر(ها  هاي تقاطع قيمت سازه

    
  

   هاي حفاظ بر حسب كيلومتر راه، نرده  بزرگ2×2قيمت يك مسير 

    
  


