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GEOMETRİK PROGRAMLAMADA GEOMETRİK-HARMONİK
ORTALAMA EŞİTSİZLİGİNİN ROLÜ VE FONKSİYONEL
· DÖNÜŞÜMLER
Tuncay CA!V'.
1-GİRİŞ

Geometrik Programlama genel lineer olmayan programlama problemlerinin
çözilmilnde kullanılmak üzere geliştirilmiş bir tekniktir. Geometrik progr~mlartıa ilk defıa
1961 yıl\nda C.Zener tarafından mühendislik dallarınd.a uygulanmış, daha sonra R.Duffın
tarafından dualite teorisi geliştirilerek lineer olmayan programlama problemlerine doğrudan
uygul.anması sağlanmıştır. Bugüne kadar bu konuda yapılan araştırmalarda geometrik
programlama birçok dallarda; örneğin ekonomi, işletme, kimya mühendisliği , nükleer
mühendisliği , çevre mühendisliği, elektrik mühendisliği vb. dallarında başarıyla
uygu.lanmaktadır.
\

:! = (x.,x 1 ,... ,x,,)

g =g(!) =

ve ·b 1 ER+ - olmak üzere

T

:L b/, (:!)
1= 1

şeklinde tanımlanan fonksiyona posynom ial fonksiyon denir. Eğer b,ı:: . R ise
fonksiyona signomial fonksiyon denir. Tilm opti'mizasyon problemlerinde olduğu gibi
burada da amaç posynomial veya signomial fonksiyonu minimum veya. maksimum yapan
(kısıtlı vey kısıtsız) ~ vektörünü bulmaktır. Bunun için geliştirilen tanım ve teoremler
geometrik program lamanın güçlü bir teknik olduğunu gösterir. Fakat bazı fonksiyonlar
vardır ki bu fonksiyo~lar ne posynomial ne de signomial yapısındadır. Fakat bir fonksi.yonel·
dönüşüm yardımıyla . verilen fonksiyonu posynomial veya signomial fonksiyon yapısına
getirebiliriz. Bu çalışmada bunun için önemli olan geometrik-harmonik ortalama
eşitsizliğinin önemi ve fonksiyonel dönüşümler açıklanacaktır.

v 1, v2, • •• vN

değişkenleri

pozitif ve a 1,a2, ••• ,o.N ağırhkları nonnegatif olmak üzere
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eş its izliği

aritmetik, geometrik ve harmonik ortalama arasındaki

değişken dönüşümü uygulanırsa

verilen

ilişkiyi

2

-1

[I [~ J]
i= I

Şimdi

eşitsizlik

N

~

gösterir.

U;

(1)

şe klinde yaz ılır.

Bu eş itsizliğ in i spat ı [ l] numaralı eserde bulunabilir. u 1, u2 , ... , uN değişkenleri de
pozitif d eğ işkenlerdir ve eşitlik ancak
N

u; =a;Iu1

; i = 1,2;... ,N

J= I

o ldu ğu

zaman geçerlidir.

eş itli ğ i

de geçerlidir.

Ayrıca

burada

Ş imdi , tekrar kısıtsız pozinoın geometrik programlamanın gelişmesine kaynak olan
aritmetik-geometrik eşits izliği ile birlikte harınonik ortalama gözönüne alınsııı. Signom
geometrik programlamanın pozinom programlama problemlerine dönüştürülmesinde
geometrik ve harmoııik oıialaına eşitsizliği kullanılabilir.
Kı s ıtl arı

standart olmayan geometrik programlama
; m = 1,2, ... ,M

(2)
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şek linde

bir veya daha fazla

kısıt

içerir. Bu

kısıt

bilinen standart formda ,yazılırsa

veya

m = 1,2, ... ,M
(3)

elde edilir. Bu

eşitsizlikteki

u; ; i= 1,2,. ..,M pozinom terim

m = 1,2,... ,M
( 1), (2), (3)

eşitsizlikleri kullanılarak aşağıdaki

sonuçlar yazılabilir:

Geometrik ortalama kısıtı

ve Harmonik ortalama kısıtı

şeklindedir. Ayrıca

olduğu

biliniyor.

Şu

halde bu

şeklindedir.

eşitlik kullanılarak a;
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U.

U;

a.=--'-=---=----,
Tm
g (x)
nı - .

L";

; i = 1,2,... , Tm

i= ı

şek linde tanımlanır.

il-FONKSİYONEL DÖNÜŞÜMLER

Geometrik programlamanın signom fonksiyonları içeren nonlineer problemlerinin
çözümünde çok güçlü olmasına rağmen bazı özel tipteki problemlere doğrudan
uygulanamazlar. Bu tip problemler uygun bir değişken dörfüşümti yardımı ile pozinom veya
signom fonksiyon yapısına dönüştürülebilir.
Ş imdi

Min g(~) = k(~) + [m(~) ]~ v(~)
~>O
şek lindeki

a>O

(4)

nonlineer programl~ma problemini gö.zönüne

alalım.

Buradaki k(~), m(~) ve v~) pozinom fonksiyonlardır. Bu g~) fonksiyonu bir
pozinom veya signom fonksiyon yapısında değildir. Dolayısıyla geometrik programlama
kull anılarak yukarıdaki problemin optimal çözj.lmü bulunamaz. (4)' Un dengi olan problem

Min

: g(~) = k(~) + t 0 .V(K)
3

Kısıtlar : t 0 - m(K) ~ 1
1

K,
şek linde yazılabilir.

Amaç

g~)'

t 0 >O

yi minimum yapmak

olduğundan

m.C.f yi

ta

ile

değiştirerek, to' ın minimum durumda mümkün olduğu kadar küçük kalacağını gösteren
m~):::; ta eşitsizliği yazılabilir. Optimum noktada t 0 =m~) geçerlidir. g~) fonksiyonunun

optimal çözümü, yani minimumu, g~) fonksiyonunun optimal çözümü, yani minimumu ile
ayn ıdır .
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111-POZİNOM YAKLAŞIMLAR

ı

Pozinom geometrik programlama problemlerinde maksimum dua! çözüm, primal
problem için global çözümüdür. Bundan dolayı signom geometrik programları pozinoın
programlara dönüştürülebilecek yaklaşımlardan bahsedilebilinir.
Şimdi
T

'Y (;!)=

N

a,,,

Lh CT[f,,(x,,)]
1

t=ı

tı = ı

fonksiyonu gözönüne alınsın . fn(xn) ; n= 1,2, ...,N , xn reel değerli değişkene bağlı pozitif bir
fonksiyondur. Ayrıca b1 ; t=i,2, ...,T pozitif reel sayılar ve~~ kuvvetleri de reel sayılardır.
Ayrıca her &,için Y~) daima pozitiftir.
Y(~)' yi minimum yapan x 1,x 2, •• •,xN değerlerini bulmak için gerek koşul Y~)' · nin
her bir değişkene gö e kısmi türevlerini· almakt ı r: .

(5)

alınması durumunda (5) denklemi

(6)

şeklinde yazılabilir.

Dua! değişkehlerin
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n

·a,,,

N

81

=

bl

[J,,(x,,)]

=.!ı
_!!.;,,-

_ _ _ __

t

Y(~)
şeklinde tanımlanacağını

= 1,2,... , T
(7)
ağırlıkların toplamı

biliyoruz. (7) denklemindeki

bire

eşittir.

T

"°'8=1
L.., 1

1

1= 1

Ortogonalite koşulları, (7) denklemi (6) denk lemi içerisine
fonksiyonuna bölünerek

yerleştirilerek . ve sıfırdan

fa rklı Y~)

T

Iaı,,Ôı

=o

n = 1,2,... ,N

1= 1

elde ed ilir. Pozinomlarda olduğu gibi Y*~*)'nın değeri, x/ değeri bilinmeı<sizin
!erin yard ımı y l a kolayca bulunabilir. Y*~*) fonksiyonu sadece b, katsayıları ve o,
ağ ırlıkl a rına bağ lı olarak aşa~ıdaki şekilde yazılabilir:

şe klinde

o,

o,

N

r ( • )o,

•
Y

=;:

TI Y
1= 1

1= 1

Öt

optimal değerleri (7) denkleminin her iki. tarafının on tabanına göre logaritması
ve elde edilen lineer denklem sistemi çözülerek bulunabilinir:

f~ 1 (x/ )' ın
a lınarak

r bJJ [J,, (x,, )J'"
-·-= TI -~'·
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t

= 1,2,... , T

halde standart olm ayan geometrik program lama problem !erinde bazı özel tipteki
fonk siyonlara d önüşüm yapılarak verilen fonksiyon posynomia l veya signoınial fonksiyon
posynomia l veya
yapı s ın a dönüştürülebilinir ve geometrik programlam a tekni ğ i kullanıl a rak
.
bulunabilir
vektörü
yapan~
minimum
signomi a l fonksiyonu
Şu
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