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اطالعات مقاله

خالصه

تاریخچه مقاله:

مسئله مکانیابی هاب سلسله مراتبی چندوسیلهای عبارت است از یافتن تعداد و محل استقرار چند نوع
هاب در سطوح مختلف همراه با مسیرهای ارتباطی و وسایل حمل بهگونهای که هزینه تأسیس و حمل
حداقل شود .در این مسئله معموالً گرههای تقاضا به انواع هابهای مورد نظر با استفاده از وسایل نقلیه
متفاوت تخصیص داده میشوند .بررسی تحقیقات گذشته نشان میدهد که مطالعات محدودی بر روی
مسئله مکانیابی هاب سلسله مراتبی چندوسیلهای علیرغم اهمیت و کاربرد فراوان آن انجام شده است.
ضمن آنکه در این تحقیقات محدود نیز محدودیت ظرفیت هاب بهعنوان یکی از واقعیتهای کاربردی این
مسئله در نظر گرفته نشده است .این محدودیت ،تأثیر مهمی بر پیکربندی شبکه و برنامهریزی جریان کاال
در سطح شبکه خواهد داشت .در تحقیق حاضر ،یک مسئله مکانیابی هاب سلسله مراتبی با در نظر گرفتن
تنوع وسایل حمل و محدودیت ظرفیت هاب مورد مطالعه قرار میگیرد .لحاظ نمودن این شرایط در راستای
نزدیکتر کردن این مسئله با شرایط دنیای واقعی است و نتایج حل آن میتواند برای محققان این حوزه
مفید باشد .لذا پس از تشریح مسئله ،متغیرهای تصمیم و پارامترهای این مسئله تعریف و سپس مدل
ریاضی آن مطابق با شرایط فوق توسعه داده شده میشود .بهمنظور حل مسئله با توجه به ماهیت مدل که
از نوع برنامهریزی عدد صحیح مختلط است ،از نرمافزار بهینهسازی  GAMSاستفاده شده است .همچنین
جهت ارزیابی و تجزیه و تحلیل نتایج از دادههای استاندارد وب سایت تحقیق در عملیات و مسائل واقعی
تشریح شده در یکی از منابع استفاده شده است .براساس نتایج این تحقیق ،دو پارامتر تعداد و ظرفیت هاب
تأثیر زیادی بر مقدار تابع هدف (مجموع عوامل هزینهای) و همچنین زمان حل مسئله دارد.
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مقدمه1

هابها تسهیالت ویژهای هستند که به عنوان نقاط تعویض ،انتقال و
طبقهبندی در بسیاری از سیستمهای توزیع بکار گرفته میشوند.
مسائل مکانیابی هاب نقشی مؤثری در بهبود کارایی سیستمهای
حمل و نقل دارند .نقاط میانی که هاب نامیده میشوند ،وظیفة
جمعآوری ،مرتبسازی و توزیع به محلهای تقاضا را دارند .بهگونهای
که حمل و نقل بین هابها هزینة بسیار کمتری دارد و عمالً سیستم
* نویسنده مسئول :سید محمدحسن حسینی
تلفن121-99233777 :؛ پست الکترونیکیsh.hosseini@shahroodut.ac.ir:

حمل و نقل را به استفاده از هاب به جای انتقال مستقیم تشویق
میکند .کاربردهای مدلهای مکانیابی هاب در حمل و نقل شامل
حمل هوایی مسافران ،حمل هوایی مواد یا بار ،ارسال سریع (مانند
سیستمهای تحویل یک شبه) ،عملیات پستی ،سیستم ترانزیت سریع
و  ...میباشد .از اینرو تحقیقات راجع به مکانیابی در طول دو دهه
اخیر جایگاه مهمی در زمینه مکانیابی به خود اختصاص داده است،
این امر در نتیجه استفاده فراوان از شبکههای هاب در حمل و نقل و
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ارتباطات مدرن بوده است .در همه این شبکهها ،ترافیک بین گرههای
تقاضا از طریق تسهیالت هاب مسیریابی میشوند.
مسائل مکانیابی هاب زیرمجموعه مسائل شبکهای محسوب
می شود .این مسائل با هدف طراحی بهینه انواع شبکههای حمل و
نقل مطرح میشود .لذا هدف از حل این مسئله ،یافتن مکان مناسب
برای هابها و مسیرها جهت ارسال کاال از یک سری مبدأ به یک
سری مقصد میباشند بهگونهای که منجر به کاهش هزینهها و کسب
منافع اقتصادی مورد نظر توسط انتقالهای متعدد بین هابها بشود.
با توجه به مطالب فوق مشخص است که مسئله مکانیابی هاب،
جایگاه و اهمیت مهمی در دنیای واقعی از جمله مسائل حمل و نقل
و توزیع دارد .از اینرو در این تحقیق با افزودن شرایط جدیدی مانند
تنوع وسایل حمل و در نظر گرفتن محدودیت ظرفیت هابها ،سعی
شده است این مسئله در حالتی نزدیکتر به دنیای واقعی بررسی و حل
شود.
مسائل مکانیابی هاب بهطور کلی ،جزء مسائل کالسیک در
مکانیابی محسوب نمیشود .در حقیقت ،این مسائل زیرمجموعهای از
مسائل بهینهسازی شبکهای هستند و به همین دلیل و با توجه به
کاربرد فراوان آن در عمل ،برای هر یک از مدلهایی که در حالت
کالسیک گسسته مکانیابی وجود دارد ،مدلهای مکانیابی هاب هم
ارائه شده است] .[1در چنین مواردی ،هدف از تشکیل شبکه ،دادن
اجازه حرکت به جریان کاالها از میان گرههای غیر هاب توسط
گرههای هاب است .در عمل ،صرفهجویی به مقیاس به این معنا است
که در شبکه هوایی میتوان از هواپیماهای بزرگتر و کاراتر در خطوط
وصلکننده هابها استفاده کرد و در مورد شبکههای ارتباطی نیز،
استفاده از فیبرهای نوری با ظرفیت باالتر برای ارتباط برقرار کردن
میان جفت هابها مدنظر قرار میگیرد.
حالتهای پایه مسائل مکانیابی هاب توسط نیکل و هماچر در
سال  177۱طبقهبندی شدهاند .در این طبقهبندی ،مسائل مکانیابی
از  3منظر زیر مورد بررسی قرار گرفتهاند.
 منظر اول مربوط به نوع مسئله است که معموالً کلمه ”“hub
نوشته میشود و اگر تعداد هاب ( )pنیز مشخص باشد این عدد
نیز تعیین میشود.
 منظر دوم بیانگر نوع مسئله از نظر گسسته یا پیوسته بودن است.
در این بخش حرف  Dبیانگر گسسته بودن مسئله میباشد.
 منظر سوم نشاندهنده محدودیتهای مسئله میباشد که با
عالئم ( MAچند هاب)( SA ،تک هاب) و ( Capظرفیت)
مشخص میگردد.
 منظر چهارم نشاندهنده نحوه ارتباط و تعیین مسافت بین گرهها
میباشد.
 منظر پنجم نیز نوع تابع هدف را مشخص مینماید.
مسئله مکانیابی هاب اولین بار توسط اکلی در سال  17۱۱مطرح
شد .اکلی در سال  17۱9مدلسازی مسئله حداقل هزینه را ارائه داد
که بهعنوان اولین مدل یا نمونه در مکانیابی هاب انتخاب گردید ]2
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و  . [3اکلی و اولین افرادی بودند که طرح جدیدی برای انواع حمل و
نقل درون یک شبکه هاب ارائه دادند] .[4سپس کمپبل در سال
 1774مسئله مکانیابی هاب را بر طبق معیارهای بهینهسازی
بهصورت زیر دستهبندی نمود ]:[3
 حداقل کردن هزینههای کل حمل و نقل ،مسئله  pهاب میانه
(همان مدل اصلی ارائه شده اکلی)
 حداقل کردن هزینه کل حمل و نقل و هزینه تأسیس هاب،
مسئله هاب بدون ظرفیت و با ظرفیت محدود
 حداقل کردن ماکسیمم هزینه حمل و نقل ،مسئله  pهاب مرکز
 حداقل کردن تعداد هابهای از پیش تعیین شده (مسئله هاب
پوششی)
لیبرک و جوکیون مکانهای مناسب ریل راهآهن را تعیین کردند
که بهطور مشترک در هر دو مسئله  pهاب مدین و مسئله
چندوسیلهای مورد استفاده قرار گرفت ].[۱
ایش فاک و ساکس نیز از مدل مکانیابی مدل هاب نامحدود با
در برگرفتن سرویس زمانبندی محدود برای تعیین مکان هابها در
داخل شبکه داخلی راهآهن استفاده کردند ] .[9منگ و وانگ یک
مدل ریاضی را برای طراحی در شبکه هاب داخلی برای چند نوع
کانتینر حمل ونقل با شروط متعدد طراحی کردند .اگر چه این
تحقیقات موارد استفاده راههای مختلف حملونقل را در مکانیابی
هاب نشان می دهد اما هیچ کدام از آنها انواع مختلف تسهیالت هاب
را در برنمیگیرد یا ساختار شبکه سلسله مراتبی که در این تحقیق
توضیح داده میشود را شامل نمیشود].[۱
کارا و تانسل بر روی کاربرد بخش تحویل بار با توجه به مسئله
مکانیابی هاب مطالعاتی انجام دادند .آنها مشاهده کردند که همزمانی
در تعیین زمانهای حرکت بسیار حیاتی و مهم است .شرکتهای
حملونقل باری در هابها ،باید برای آمدن وسایل نقلیه صبر
میکردند] .[7محققان ،مسئله مکانیابی هاب را با تأخیر ورود را به
عنوان مسئله مکانیابی هاب که هماهنگسازی (همزمانی) زمان
حرکت نیز در آن گنجانده شده است ارائه نموده است و مسئله هاب
پوششی در تأخیر ورود را مورد مطالعه قرار دادند .یامان توقف را در
مسئله مکانیابی هاب با تأخیر ورود گنجاند .در تمامی تحقیقات انجام
شده بر روی انواع مسئله مکانیابی هاب با تاخیر ورود ،شبکه هاب به
صورت کامل فرض میشود و فقط یک حالت حملونقل در نظر گرفته
میشود .در مطالعات با زمان تحویل معین ،زمان سرویس بین هر
جفت گره مبدأ و مقصد باید در یک سطح تضمین خدمات باشد ].[11
لین و همکاران جدولها و اندازههایی را که این سطح خدمت را
تضمین میکرد تعیین کردند ] 11و .[12
اسمیلوویتز و داگانزو طراحی شبکههای مقصد مجتمع سلسله
مراتبی با سطوح خدمات چندگانه که در حمل و نقل زمینی و هوایی
مورد استفاده هستند را مورد مطالعه قرار دادند .آنها هزینههای حمل
و نقل ،متشکل از هزینههای ثابت وسائل نقلیه و هزینههای متغیر
عملیاتی و هزینههای تسهیالت متشکل از شارژهای ثابت ترمینال و
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هزینههای توزیع و پرداخت مخارج اقدامات ذخیرهسازی را با استفاده
از تکنیکهای تخمین زنجیره حداقل کردند ].[13
چن یک ساختار شبکه درخت را مورد بررسی قرار داد که در آن
به دنبال به حداقل رساندن مجموع موارد خطا در ضمانت تحویل بود
].[14کمپبل مجموع هزینههای حمل و نقل را در حالی که زمان
قطعی حمل و نقل را تضمین میداد کاهش داد ] .[13سیم و همکاران
] [1۱زمانهای سفرهای تصادفی را نیز مد نظر قرار دادند.
ازجمله تحقیقات داخلی در این حوزه نیز میتوان به پژوهش
غفاری نسب و همکاران اشاره کرد ] .[19ایشان در مقاله خود به
طراحی شبکه لجستیک هاب با در نظر گرفتن تقاضاهای تصادفی
پرداخته و با استفاده از رویکرد بهینهسازی استوار ،یک مدل ریاضی
حل دقیق برای این مسئله در ابعاد کوچک ارائه کردهاند .هدف تحقیق
ایشان نیز کمینه کردن جمع هزینههای کل سیستم با در نظر گرفتن
محدودیت ظرفیتهای مراکز عرضه بوده است .همچنین عیدی و
همکاران نیز یک روش حل دقیق بر مبنای رویکرد تجزیه بندرز برای
مسئله مکانیابی چند هاب میانه با تخصیص  rتایی توسعه دادند
] .[1۱مسائل نمونه حل شده در این تحقیق نیز مجموعه دادههای
شبکه ترکیه و  USA423بوده و نتایج حل و تحلیل آن بیانگر کارایی
مناسب الگوریتم پیشنهادی ایشان میباشد.
یامان بر روی تأثیر استراتژیهای تخصیص مختلف مطالعه کرد
] .[17آلومار ،یامان و کارا مسئله مکانیابی هاب سلسله مراتبی را با
در نظر گرفتن زمان تحویل قطعی در نظر گرفتهاند که به بررسی
شبکه حمل و نقل کشور ترکیه پرداختند ] .[21گالره و همکاران به
مدلسازی مسئله مکانیابی هاب چند دورهای پرداختهاند که
محدودیت بودجه در آن لحاظ شده است ].[21
پوئرتو و همکاران تحقیق صورت گرفته توسط خود ایشان در سال
 2111را با لحاظ کردن ظرفیت محدود توسعه دادند .در این تحقیق
صرفاً از یک نوع وسیله حمل استفاده شده است ].[22
علی عرفان و همکاران مسئله مکانیابی هاب تحت شرایط رقابت
شدید را مورد مطالعه قرار دادند و به منظور حداقل کردن دو تابع
هدف مجموع هزینهها و زمان تحویل به مشتری ،چند الگوریتم
ابتکاری جهت تعیین نقاط هاب پوششی ارائه کردند ].[23
جان اکونل و همکاران به بررسی و مقایسه عملکرد هابهای
هوایی امارات و قطر با هابهای هوایی بزرگ اروپا پرداخته و مزایا و
معایب هرکدام را معرفی کردند ].[24
همانطور که خالصه تحقیقات پیشین نشان میدهد ،مسئله
مکانیابی هاب سلسله مراتبی چندوسیلهای علیرغم اهمیت و کاربرد
فراوان آن در دنیای واقعی به ندرت مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته
است .ضمن آنکه در این تحقیقات محدود نیز محدودیت ظرفیت هاب

بهعنوان یکی از واقعیتهای کاربردی این مسئله در نظر گرفته نشده
است .این محدودیت ،تأثیر مهمی بر پیکربندی شبکه (شامل
مکانیابی هابها) و برنامهریزی جریان کاال در سطح شبکه خواهد
داشت .لذا لحاظ نمودن همزمان محدودیت ظرفیت هابها و همچنین
تنوع وسایل حمل در یک مسئله مکانیابی هاب سلسله مراتبی در
راستای نزدیکتر کردن این مسئله با شرایط دنیای واقعی ازجمله
نوآوریهای تحقیق حاضر محسوب میشود .در ادامه پس از تشریح
مسئله ،متغیرهای تصمیم و پارامترهای آن تعریف و سپس به توسعه
مدل ریاضی پرداخته میشود .در نهایت با استفاده از دادههای واقعی
مسائل تشریح شده در منبع ] [21و افزودن شرایط در نظر گرفته
شده در این تحقیق ،این مسائل حل و نتایج آن مورد ارزیابی قرار
میگیرد.
بهمنظور بررسی و مقایسه بهتر تحقیقات پیشین و نوآوری تحقیق
حاضر ،خالصهای از این منابع در جدول ( )1آمده است

 -2بیان مسئله
شکل ( )1نشاندهنده نمای مسئله مورد بررسی در این تحقیق
میباشد .در این شکل یک شبکه سرویسدهی با  11گره هاب (گره
 1تا  )11را نشان میدهد .در این تصویر هابهای هوایی به شکل
مثلث (نود  ،)3-2-1هابهای زمینی به شکل مربع (نود  4تا  )11و
هاب هوایی مرکزی به شکل دایره (نود  )1نشان داده شده است.
نودهای بدون شماره ،نودهای تقاضا میباشند که به گرههای هاب
تخصیص داده میشوند .خطوط دوگانه اتصاالت هوایی را نشان
میدهند درحالیکه خطوط منفرد یونی و زمینی را نشان میدهند.
نودهای بدون شماره ،نودهای تقاضا میباشند که به گرههای هاب
تخصیص داده میشوند .خطوط دوگانه اتصاالت هوایی را نشان
میدهند درحالیکه خطوط منفرد یونی و زمینی را نشان میدهند.
بهمنظور تشریح بیشتر جهت درک کاملتر مسئله ابتدا پارامترها
و متغیرهای مسئله تعریف و سپس مدل ریاضی آن توسعه داده
میشود .جداول ( )2تا ( )3به ترتیب شرح اندیسها و عالئم و
مجموعهها ،پارامترهای مسئله و متغیرهای تصمیم را نشان میدهند.
مدل ریاضی ارائه شده در این مقاله نیز مبتنی بر شش بخش
میباشد .بخش اول مدلهای مکانیابی هاب و نحوه تخصیص را بیان
میکند .چهار بخش بعدی آن شامل محدودیتهای مربوط به
طراحی شبکه هاب ،محدودیتهای مسیریابی جریان ،محدودیتهای
زمانی و محدودیتهای ظرفیت هاب بوده و بخش ششم به
مدلسازی تابع هدف که حداقل کردن هزینههای کل حمل و نقل
است میپردازد.
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جدول ( :)1خالصه تحقیقات پیشین
منبع

موضوع تحقیق

هدف

نوع هاب

اکلی
()17۱9

مدلسازی برنامه عدد صحیح درجه دوم
برای مکانیابی تسهیالت هاب پیشنهادی

کمینهسازی مجموع هزینهها

یک سطحی

کلی و لئو
()1771

انتخاب مسیر در یک شبکه هاب :مدل
برنامهریزی صفر و یکخطی ،تحلیل
جغرافیایی

کمینهسازی مجموع هزینهها

نیکل و هماچر
()177۱
کمپبل
()1774

بررسی حالتهای پایه مسئله مکانیابی مرور و دستهبندی حالتهای پایه مسئله مکانیابی
هاب
هاب
مدلسازی برنامهریزی عدد صحیح برای دستهبندی و فرموله کردن مسئله مکانیابی هاب با
معیارهای  pهاب میانه p ،هاب مرکز ،هاب پوششی
مسئله مکانیابی هاب گسسته

کارا و تانسل حل مسئله مکانیابی هاب با در نظر گرفتن
تأخیر ورود وسیله نقلیه
()2111
اسمیلو و
کروداگانزو
()2119

کمینهسازی مجموع هزینهها

محدودیت
ظرفیت
_

تنوع
وسایل
حمل
_

تکنیک
حل
مدل
ریاضی

یک سطحی

_

_

مدل
ریاضی

همه موارد

_

_

_

یک سطحی

_

_

مدل
ریاضی

-

-

-

ابتکاری

طراحی شبکههای توزیع یکپارچه و سطوح حداقل کردن هزینههای حمل و نقل ،متشکل از
سلسله مراتبی
خدمات چندگانه با استفاده از تکنیکهای هزینههای ثابت وسایل نقلیه و هزینههای متغیر
 3سطحی
عملیات ،هزینههای تسهیالت و هزینههای توزیع
تخمین زنجیره

-

√

ابتکاری

شبکه درخت

-

-

ابتکاری

سلسله مراتبی
 2سطحی

-

√

ابتکاری

یک سطحی

چن
()211۱

طراحی شبکه حمل و نقل با در نظر گرفتن به حداقل رساندن مجموع موارد خطا در ضمانت
تحویل
محدودیت زمانی

کمپبل
()2117

حل مسئله مکانیابی هاب با در نظر گرفتن
زمان قطعی حمل و نقل

کمینهسازی مجموع هزینههای حمل و نقل

لیبرک و
جوکیون
()2117

بهینهسازی مسئله مکانیابی ترمینال
راهآهن در شبکههای اروپایی

تعیین مکانهای مناسب ریل راهآهن در دو
مسئلهی  Pهاب مدلین و مولتی مودال

ایش فاک و
ساکس
()2111

مسئله مکانیابی هاب  -تخصیص در
شبکههای لجستیک

کمینهسازی مجموع هزینههای حمل و نقل

_

_

ابتکاری

_

_

ابتکاری

منگ و وانگ طراحی مسئله شبکه هاب چندوسیلهای و طراحی شبکهی هاب داخلی برای چند نوع کانتینر سلسله مراتبی
 2سطحی
حمل و نقل و با شروط متعدد
زنجیرهای
()2111

_

√

ابتکاری

یامان ()2111

ارزیابی تأثیر استراتژیهای تخصیص در
شبکه هاب

مقایسه تأثیر استراتژیهای تخصیص مختلف در سلسله مراتبی
 2سطحی
ساختار شبکه هاب سلسله مراتبی

-

√

مدل
ریاضی

آلومار ،یامان و
کارا
()2112

مکانیابی هاب سلسله مراتبی با در نظر
گرفتن زمان تحویل قطعی در خطوط
هوایی کشور ترکیه

کمینهسازی مجموع هزینهها

سلسله مراتبی
 3سطحی

-

√

مدل
ریاضی

پوئرتو و
همکاران
()211۱

مدلسازی مسئله مکانیابی هاب میانه با
در نظر گرفتن ظرفیت محدود هابها

کمینهسازی مجموع هزینهها

علی عرفان و
همکاران
()211۱

بررسی مسئله مکانیابی هاب تحت شرایط
رقابتی

کمینهسازی مجموع هزینهها و زمان تحویل

یک سطحی

-

-

√

-

-

-

ابتکاری

ابتکاری

بررسی و مقایسه مزایا و معایب نقاط هاب
جان اکونل و
سلسله مراتبی
بررسی بین عملکرد هابهای هوایی امارات
ایرالینهای امارات و قطر با هابهای هوایی بزرگ
اوریول اسکافت
 2سطحی
و قطر با هابهای هوایی بزرگ اروپا
اروپا
()211۱

√

-

مدل
ریاضی

سلسله مراتبی
مکانیابی هاب سلسله مراتبی چندوسیلهای
حداقل کردن مجموع هزینههای تأسیس و حمل
تحقیق حاضر
 3سطحی
با در نظر گرفتن محدودیت ظرفیت هابها

√

√

مدل
ریاضی
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شکل ( :)1نمای کلی مسئله مورد بررسی در این تحقیق
جدول ( :)2تعریف اندیسها و مجموعههای مسئله
اندیس /عالئم  /مجموعه

شرح
اندیس گره تقاضا
اندیس هاب زمینی
اندیس هاب هوایی
اندیس هاب مرکزی
مجموعه گرههای تقاضا
مجموعه مکانهای مناسب برای هابها
مجموعه مکانهای ممکن برای هاب
فرودگاهی و مرکزی
تعداد هابهای آماده برای تأسیس

I
j,k
L
0
D
H

بخش دوم -طراحی شبکه هاب

𝐻⊆𝐴
P

با توجه به پارامترها و متغیرهای تعریف شده فوق ،مدل ریاضی
مسئله در شش بخش ارائه میگردد.
بخش اول -مکانیابی هاب و تخصیص
()1

𝐷 ∈ 𝑖∀

باشد .محدودیت ( )3نشان میدهد که یک هاب زمینی دقیقاً به یک
هاب فرودگاهی تخصیص داده میشود .اگر هاب زمینی به یک هاب
فرودگاهی تخصیص داده شود ،آنگاه هاب فرودگاه توسط محدودیت
( )4ایجاد میشود .محدودیت ( )3نشان میدهد که حاصل جمع
هابها برابر با  Pاست .محدودیت ( )۱حاکی از این است که هاب
فرودگاه مرکزی الزاماً دایر میباشد .روابط ( )9و ( )۱باینری بودن
متغیرهای 𝑗𝑖𝑥 و 𝑙𝑗𝑦 را نشان میدهد.

∑ 𝑥𝑖𝑗 = 1
𝐻∈𝑗

در طراحی شبکهها ،ارتباطات خطوط هوایی همواره از یک شبکه
ستارهای شکل تشکیل میشود .در طراحی شبکه هاب سلسله مراتبی،
همه ارتباطات در شبکه خطوط هوایی از طریق هواپیما و سایر
ارتباطات که زمینی هستند با استفاده از کامیون انجام میشود .لذا
محدودیتهای زیر جهت تضمین این موارد در مدل ریاضی مسئله
مورد نیاز میباشد.
() 7

}𝑗{\𝐴 ∈ 𝑙 ∀𝑗 ∈ 𝐻 ,

𝑙𝑗𝑦 = 𝑙𝑙𝑗𝑧

()11

}𝑗{\𝐴 ∈ 𝑙 ∀𝑗 ∈ 𝐻 ,

𝑙𝑗𝑙𝑧

()11

𝐴 ∈ 𝑙 ∀𝑗 ∈ 𝐻 , 𝑘 ∈ 𝐻\{𝑗} .

()4

𝐴 ∈ 𝑙 𝑦𝑗𝑙 ≤ 𝑦𝑙𝑙 ∀𝑗 ∈ 𝐻 ,

()12

𝑙
𝑘𝑗𝑧
𝐴 ∈ 𝑙 ≤ 𝑦𝑘𝑙 ∀𝑗 ∈ 𝐻 , 𝑘 ∈ 𝐻\{𝑗} .

()3

𝑃 = 𝑗𝑗𝑥 ∑

()13

𝑙
𝑘𝑗𝑧
𝐴 ∈ 𝑙 ∈ {0.1} ∀𝑗 ∈ 𝐻 , 𝑘 ∈ 𝐻\{𝑗} .

()2
()3

()۱
()9
()۱

𝐻 ∈ 𝑗 ∀𝑖 ∈ 𝐷 ,

𝑗𝑗𝑥 ≤ 𝑗𝑖𝑥

𝐻 ∈ 𝑗∀ 𝑗𝑗𝑥 = 𝑙𝑗𝑦 ∑
𝐴∈𝑙

𝑙𝑗𝑦 =

𝑙
𝑘𝑗𝑧
𝑙𝑗𝑦 ≤

𝐻∈𝑗

𝑦00 = 1
𝐻 ∈ 𝑗 𝑥𝑖𝑗 ∈ {0.1}∀𝑖 ∈ 𝐷 ,
𝐻 ∈ 𝑗∀ 𝑦𝑗𝑙 ∈ {0.1}∀𝑗 ∈ 𝐻 ,

محدودیت ( )1نشان میدهد که هر گره تقاضا تنها به یک هاب
تخصیص داده میشود .محدودیت ( )2بیان میکند که اگر یک گره
تقاضا به یک گره معین تخصیص داده شود ،آن گره باید یک گره هاب

محدودیتهای ( )7و ( )11مشخص میکنند که حمل و نقل بین
هابها و هابهای فرودگاهی به کامیون نیاز دارد .محدودیتهای
( )11و ( )12بیانگر این مطلب هستند که اگر دو هاب  jو  kبه یک
هاب فرودگاهی یکسان تخصیص داده شوند ،یک ارتباط زمینی
(کامیونی) بین دو هاب میتواند وجود داشته باشد( .به عنوان مثال
اگر هم 𝑙𝑗𝑦 و هم 𝑙𝑘𝑦 برابر با یک باشند .).رابطه ( )13باینری بودن
𝑙
𝑘𝑗𝑧 را نشان میدهد.
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جدول ( :)3تعریف پارامترهای مسئله
شرح

𝑖
𝑖
𝑖
∑ 𝑓𝑗𝑘𝑖 + 𝑔𝑗0
𝑗− 𝑔0
𝑗𝑘𝑓 ∑ −

پارامتر

میزان تقاضا از گره𝐷 ∈  iبه 𝐻 ∈ j

𝑗𝑖𝑤

زمان سفر از گره  iبه گره  jبا کامیون

𝑗𝑖𝑡

زمان سفر از گره  iبه گره  jبا هواپیما

𝑝
𝑗𝑖𝑡

ضریب کاهش زمان سفر بین دو هاب0 ≤ α ≤ 1 ،

زمان بارگذاری  /تخلیه در هاب فرودگاه
زمان بارگذاری  /تخلیه در هاب فرودگاه مرکزی

𝑚
̂0

زمان رسیدن تمام محمولهها به مقصد

جریانی که از گره 𝐷 ∈  iآغاز و به هاب فرودگاهی }𝑗 ∈ 𝐴\{0

رفته و به هاب مرکزی ختم میشود.

𝑖
𝑘𝑗𝑓

𝑖
𝑔𝑗0

جریانی که از گره 𝐷 ∈  iآغاز و به هاب فرودگاه مرکزی رفته و
به هاب } 𝑗 ∈ 𝐴\{0ختم میشود.

𝑖
𝑗𝑔0

زودترین زمانی که یک کامیون یا هواپیما از هاب  jبه سمت هاب
دیگر میرود.

𝑗𝑟

زودترین زمانی که همه کامیونها از گرههای تقاضا و هابهای
زمینی ،و هواپیماها از هابهای فرودگاهی به هاب فرودگاه
مرکزی میرسند.

𝑟0

طوالنیترین زمانی که مورد نیاز است تا محموله به گرههای
تقاضای تخصیص داده شده به هاب  jتحویل داده شود.

𝑗𝑟

طوالنیترین زمانی که مورد نیاز است تا محموله از هاب فرودگاه
مرکزی به سایر هابها و نقاط تقاضا تحویل داده شود.

𝑟0

هزینه یک واحد مسیر از 𝐷 ∈  iبه 𝐷 ∈  jکه یکی از گرهها
غیر هاب و دیگری هاب نظیر آن باشد.

cij

هزینه یک واحد مسیر از 𝐻 ∈  jبه 𝐻 ∈  kبا کامیون  ،اگر هر
دو گره هاب باشند.

𝑇
𝑘𝑗𝑐

هزینه یک واحد مسیر از گره } 𝑗 ∈ 𝐴\{0به گره  0با هواپیما

𝑝

هزینه ثابت عملیاتی ارتباط بین گره 𝐷 ∈  iبه هاب 𝐻 ∈ .j

𝑗𝑖𝐶

هزینه ثابت عملیاتی ارتباط زمینی از هاب 𝐻 ∈ 𝑗 به هاب ∈ 𝑘
}𝑗{\𝐻

𝑇
𝑘𝑗𝐶
𝑝

𝑗𝐶

ظرفیت گرههای هاب زمینی

𝑗cap

ظرفیت گرههای هاب هوایی

𝑙cap

ظرفیت گره هاب مرکزی

cap0

بخش سوم -مسیریابی جریان
𝑖
𝑗𝑘𝑓 ∑ ∑ 𝑓𝑗𝑘𝑖 −
) 𝑗𝑠𝑥 = ∑ 𝑤𝑖𝑠 (𝑥𝑖𝑗 −
}𝑗{\𝐻∈𝑘

}𝑗{\𝐻∈𝑘

𝐴\𝐻 ∈ 𝑗 ∀𝑖 ∈ 𝐷 .

}𝑗{\𝐻∈𝑘

) 𝑗𝑠𝑥 = ∑ 𝑤𝑖𝑠 (𝑥𝑖𝑗 −
𝐷∈𝑠

}∀𝑖 ∈ 𝐷 . 𝑗 ∈ 𝐴\{0

𝑖
𝑖
𝑖
𝑘∑ 𝑓0
𝑗+ ∑ 𝑔0
− ∑ 𝑔𝑗0
}𝑗∈𝐴\{0

()1۱

}𝑘∈𝐻\{0

}𝑗∈𝐴\{0

𝑖
− ∑ 𝑓𝑘0
) = ∑ 𝑤𝑖𝑠 (𝑥𝑖0 − 𝑥𝑠0
𝐷∈𝑠

()19

()1۱
()17

𝑐𝑗0

()14

()13

T

جریانی که از گره 𝐷 ∈  iآغاز و به هاب 𝐻 ∈  jرفته و به هاب
}𝑗{\𝐻 ∈ 𝑘 با کامیون ختم میشود.

𝐷∈𝑠

}𝑗{\𝐻∈𝑘

𝛼
𝑗𝑚

هزینه ثابت عملیاتی ارتباط هوایی بین هاب فرودگاهی
} 𝑗 ∈ 𝐴\{0و هاب فرودگاه مرکزی

1

()21

}𝑘∈𝐻\{0

𝐷 ∈ 𝑖∀

𝑙
𝑘𝑗𝑧 𝑠𝑖𝑤 ∑ ∑ ≤ 𝑖𝑘𝑗𝑓
𝐴∈𝑙 𝐷∈𝑠

}𝑗{\𝐻 ∈ 𝑘 ∀𝑖 ∈ 𝐷 . 𝑗 ∈ 𝐻 .
𝑖
𝑖
𝑔𝑗0
𝑗+ 𝑔0
𝑗𝑗𝑦 𝑠𝑖𝑤 ∑ ≤
𝐴∈𝑙

}∀𝑖 ∈ 𝐷 . 𝑗 ∈ 𝐴\{0
}𝑗{\𝐻 ∈ 𝑘 ∀𝑖 ∈ 𝐷 . 𝑗 ∈ 𝐻.
}∀𝑖 ∈ 𝐷 . 𝑗 ∈ 𝐴\{0

𝑓𝑗𝑘𝑖 ≥ 0

𝑖
𝑖
𝑔𝑗0
𝑗. 𝑔0
≥0

محدودیت ( )14توازن جریان در هابهای زمینی را برقرار
میکند .محدودیت ( )13توازن جریان بین هابهای فرودگاهی را با
استفاده از هر دو وسیله کامیون و هواپیما برقرار میکند .محدودیت
( )1۱توازن جریان هاب فرودگاه مرکزی را نشان میدهد .محدودیت
( )19مشخص میکند که جریان با استفاده از کامیونها با استقرار
ارتباطات کامیونی مسیریابی میشوند .محدودیت ()1۱تعیین میکند
که جریان با استفاده از هواپیماها ،میتواند فقط با استقرار ارتباطات
هوایی مسیریابی شوند .محدودیتهای ( )17و ( )21غیر منفی بودن
متغیرهای جریان را نشان میدهند.
جدول ( :)4تعریف متغیرهای تصمیم
شرح
برابر با یک اگر تقاضای گره  iاز هاب  jتامین شود و صفر در
غیر این صورت
برابر با یک اگر هاب  jبه هاب فرودگاهی 𝐴 ∈ 𝑙 تخصیص
داده شود و صفر در غیر این صورت
برابر با یک اگر در گره  jیک هاب مستقر شود و صفر در غیر
این صورت
برابر با یک اگر در گره  jیک هاب فرودگاهی مستقر شود و صفر
در غیر این صورت
برابر با یک اگر یک ارتباط زمینی بین دو هابی که به یک هاب
فرودگاهی یکسان تخصیص داده شدهاند وجود داشته باشد و
صفر در غیر این صورت.

متغیر تصمیم
𝑗𝑖𝑥
𝑙𝑗𝑦
𝑗𝑗𝑥
𝑙𝑙𝑦
𝑙
𝑘𝑗𝑧

بخش چهارم -محدودیت زمانی
در این بخش محدودیتهایی به مدل ریاضی اضافه میشود تا تضمین
کنند که همه محمولهها مطابق با زمانهای مشخص شده و محدودیت
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واحد زمان  Tبه مقصد مورد نظر برسند .لذا محدودیتهای زیر را
داریم.
()21

𝑗𝑖𝑥 𝑗𝑖𝑡 ≥ 𝑗𝑟

𝐻 ∈ 𝑗 ∀𝑖 ∈ 𝐷 .
𝑝

()22
()23

𝑙𝑗𝑦) 𝑟0 ≥ 𝑟𝑗 + ∑(𝛼𝑡𝑗𝑙 + 𝑚𝑙 + 𝑡𝑙0
𝐴∈𝑙

𝐻 ∈ 𝑗 ∀𝑖 ∈ 𝐷 .

𝐻∈𝑗∀

𝑗𝑖𝑥 𝑖𝑗𝑡 ≥ 𝑗𝑟

بین هر جفت مبدأ مقصد در زمان محدود Tصورت میگیرد.
بخش پنجم -محدودیت ظرفیت هابها
یکی از شرایطی که مسئله را به حالت واقعی و کاربردی نزدیک
میکند ،در نظر گرفتن محدودیت برای ظرفیت هابها میباشد .لذا
محدودیتهای زیر اعمال میشود تا مدل ریاضی این شرایط را برآورده
کند.
𝐻 ∈ 𝑗∀

()29

𝐷∈𝑖

𝑙𝑙𝑦 𝑙∑ 𝑤𝑖𝑠 𝑥𝑖𝑙 + ∑ 𝑤𝑖𝑠 𝑦𝑗𝑙 ≤ cap

𝑝

()24

()23

𝑗𝑟 𝑟0 ≥ ∑(𝑡0𝑙 + 𝑚𝑙 + 𝛼𝑡𝑙𝑗 )𝑦𝑗𝑙 +
𝐴∈𝑙

()2۱

𝐷∈𝑖

}𝐴{\𝐻∈𝑗

𝐻∈𝑗∀

𝑙
𝑘𝑗𝑧 𝑘𝑗𝑡𝛼 ∑ 𝑟𝑗 +
𝑇 ≤ 𝑘𝑟 +
𝐴∈𝑙

𝐴∈ 𝑙∀
()27

∑ 𝑤𝑖𝑠 𝑦𝑗0 + ∑ 𝑤𝑖𝑠 𝑥𝑙0
𝐴∈𝑙

𝑚 𝑟0 +
𝑇 ≤ ̂ 0 + 𝑟0

ایده اصلی محدودیتهای ( )21تا ( )2۱این است که یک کامیون
یا هواپیمای آماده برای حرکت در یک هاب  ،نیاز دارد که برای همه
جریانهای وارد شونده صبر کند .این محدودیتهای زمانی با توجه
به انتظارها قابل توجیه است .کامیون یا هواپیمایی که هر یک از
هابها خارج میشود ،باید برای جریان وارد شونده از گرههای
تخصیص داده شده به آنها صبر کنند .برای مثال کامیونی که
میخواهد گره هاب  4را به سمت هاب  3یا هاب  1ترک کند ،باید
منتظر جریان وارد شونده از سه گره تخصیص داده شده به آن باشد.
زودترین زمانی که یک کامیون میتواند گره هاب  4را ترک کند
بهوسیله محدودیت ( )21تعیین میشود .همچنین زمان آماده کردن
همه محمولهها در هاب فرودگاه مرکزی توسط محدودیتهای ()21و
( )22تعیین میشوند .لذا محدودیت ( )21تضمین میکند که هاب
فرودگاه مرکزی برای جریان وارد شونده از گرههای تخصیص داده
شده به آن منتظر میماند .محدودیت ( )22تعیین میکند که هاب
فرودگاه مرکزی برای کامیونها و هواپیماهای وارد شونده از همه
گرههای هاب منتظر میماند( .در شکل ،هاب فرودگاه مرکزی برای
چهار گره تخصیص داده شده به آن بهوسیله محدودیت ( )21و از
طریق محدودیت ( )22برای رسیدن کامیونها از گرههای هاب  7و
 11و همچنین رسیدن هواپیماها از هابهای هوایی  1و  2و  3منتظر
میماند).
محدودیت ( ،)23طوالنیترین زمانی که مورد نیاز است تا محموله
از هر هاب به گرههای تخصیص داده شده به آن تحویل داده شود را
نشان میدهد .محدودیت ( ، )24بیان کننده طوالنیترین زمانی است
که برای تحویل محموله از هاب فرودگاه مرکزی به هابها و گرههای
تقاضا مورد نیاز است .محدودیت ( ،)23تضمین میکند که محموله با
استفاده از ارتباطات زمینی بین گرههای هاب که باید در یک زمان
محدود تحویل داده شوند ،انتقال پیدا میکند .و در نهایت محدودیت
( ،)2۱مشخص میکند که طوالنیترین زمان برای تحویل محموله

∑ 𝑤𝑖𝑠 𝑥𝑖0 +
𝐷∈𝑖

}𝐴{\𝐻∈𝑗

≤ cap0 𝑦00

}𝑗{\𝐻 ∈ 𝑘 ∀ 𝑗 ∈ 𝐻 .
()2۱

𝑗𝑗𝑥 𝑗∑ 𝑤𝑖𝑠 𝑥𝑖𝑗 ≤ cap

محدودیت ( )29محدودیت ظرفیت مربوط به هابهای زمینی را
نشان میدهد .محدودیت ( ،)2۱محدودیت ظرفیت مربوط به
هابهای هوایی را در بر میگیرد و محدودیت ( )27بیانگر محدودیت
ظرفیت هاب مرکزی است.
بخش ششم -تابع هدف
تابع هدف حداقل کردن هزینههای کل حمل و نقل و هزینههای
عملیاتی است .این تابع به صورت رابطه ( )31میباشد .دو جمله اول
در تابع هدف ،جمع هزینههای حمل و نقل را در بخش تخصیص
نشان میدهد .سومین جمله ،هزینههای حمل و نقل بین گرههای
هاب با استفاده از ارتباطات کامیونی (زمینی) را محاسبه میکند.
چهارمین و پنجمین جمله ،هزینههای حمل و نقل با استفاده از
هواپیماها را محاسبه میکند .سه جمله آخر نیز ،هزینههای ثابت
عملیاتی ارتباطات زمینی و هوایی را محاسبه میکند.
Min ∑ (∑ (cij ∑ wis + cij ∑ wis ) xij
s∈D

s∈D

j∈H

i∈D

𝑖 𝑇
𝑘𝑗𝑐 ∑ ∑ +
𝑘𝑗𝑓
}𝑗{\j∈H k∈H
𝑝

()31

𝑝

𝑖
𝑖
+ ∑ (𝑐𝑗0 𝑔𝑗0
𝑗+ 𝑐0𝑗 𝑔0
))
}j∈A\{0

𝑗𝑖𝑥 𝑗𝑖𝐶 ∑ ∑ +
𝐻∈𝑗 𝐷∈𝑖
𝑙 𝑇
𝑘𝑗𝐶 ∑ ∑ ∑ +
𝑘𝑗𝑧
}𝑗{\𝑙∈𝐴 𝑗∈𝐻 k∈H
𝑝
∑ 𝐶𝑗 𝑦𝑗𝑗 .

+

}j∈A\{0

 -3حل مسئله
به منظور اجرای مدل ریاضی و حل مسائل نمونه؛ از نمونه مسائل
طراحی شده در مقاله آلومار و همکاران ] [21استفاده شده و با توجه
به شرایط اضافه شده در تحقیق حاضر ،دادههای این مسائل تکمیل

مدلسازی و حل مسئله مکانیابی هاب سلسله مراتبی چندوسیلهای با در نظر گرفتن محدودیت ظرفیت هابها

شده است .در این مسائل نمونه فرض میشود که  21گره هاب وجود
دارد و حمل و نقل آن از دو طرق هوایی و زمینی انجام میگیرد.
هزینههای حمل و نقل زمینی مقداری ثابت در نظر گرفته شده است
و هزینه های حمل و نقل هوایی بر اساس شرایط متفاوت ،متغیر
هستند .همچنین برای حمل و نقل هوایی ظرفیتی در نظر گرفته شده
است و سعی بر این است که تا حد امکان ظرفیتهای آنها کامل
گردد.
هنگامی که جریانهای اتصاالت زمینی و هوایی در شبکه هاب را
مشاهده میکنیم ،متوجه میشویم تقاضا برای استفاده از حمل و نقل
زمینی بیشتر از تقاضا با حمل و نقل هوایی است و دلیل این امر آن
است که هزینههای خطوط هوایی هواپیمایی در مقایسه با هزینههای
زمینی به مراتب بیشتر است و سفر با خطوط هوایی پرهزینه و گران
است.
همانطور که ذکر شد مدل پیشنهاد شده بر دو اساس تأکید دارد:
 با توجه به هزینه باالی سفرهای هوایی ،تا حد امکان اتصاالت
هوایی را کاهش دهد.
 با توجه به محدودیت ظرفیت هابها ،استفاده از هر هاب بیش از
ظرفیت آن نباشد.
جهت حل مسائل نمونه ،مدل ریاضی توسعه داده شده در قسمت
قبل در برنامه  GAMSکدنویسی شده و در یک کامپیوتر  PCاجرا
گردید .در جدول ( ،)3نتایج حل مدل با در نظر گرفتن سطوح مختلف
خدمات و تعداد کل مراکز هاب آورده شده است .در این جدول
محدودیتهای زمانی  Tبین بازه  1۱تا  ،24و نیز تعداد هابهای در
دسترس  Pحداقل  2و حداکثر  ۱در نظر گرفته شده است .نتایج بدین
شرح آورده شده است که در ستون اول محدودیت زمانی ،در ستون
دوم تعداد هابهای موجود ،در ستون سوم مقدار بهینه تابع هدف ،در
ستون چهارم شماره مکان هابهای زمینی ،در ستون پنجم شماره
مکان هاب های هوایی ،و در ستون آخر زمان اجرا و حل مدل آمده
است.
در این جدول مشاهده میشود زمانی که محدودیت زمانی 24
ساعته وجود دارد تنها از دو هاب (گره) فرودگاهی  ۱و  12استفاده
می شود و با کاهش محدودیت زمانی نیاز به هاب بیشتر برای ارائه
بهتر خدمات داریم .برای مثال برای محدودیت زمانی  1۱ساعته ،از 3
هاب استفاده شده است که هابهای  13 ،14 ،12 ،۱مربوط به
هابهای هوایی و هاب  19ام مربوط به هاب زمینی است .همچنین
مشاهده میشود که کاهش یافتن محدودیت زمانی از  24به  21در
حالی است که نتایج بهینهای را برای حمل و نقل بین دو هاب در
فواصل کوتاه تر را داراست و همچنین افزایش هزینه حمل و نقل برای
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سفر مقداری ناچیز میباشد .باید توجه داشت که تضمین خدمات در
محدودیت زمانی  21ساعته بدون در نظر گرفتن حمل و نقل هوایی
برای دو گره امکانپذیر نیست .با در نظر گرفتن  ۱هاب ،میتوان
محدودیت زمانی را از  24به  22کاهش داد و در راستای آن هزینه
ارائه خدمات و سفر را تا  33درصد افزایش داد بهگونهای که تغییری
در مقدار بهینه ارائه خدمات از طریق هابهای هوایی و زمینی در
کوتاهترین مسافت ممکن پیش نیاید .باید توجه داشت که تضمین
خدمات در محدودیت زمانی  22ساعته بدون در نظر گرفتن حمل و
نقل هوایی برای دو گره امکانپذیر نیست.
در جدول ( ،)۱تغییرات مقدار تابع هدف نسبت به سه عامل
ظرفیت ،تعداد هاب و محدودیت زمانی را شاهد هستیم .مهمترین
عامل تأثیرگذار تعداد کل هابهای در دسترس میباشد.
از آنجایی که معموالً تعداد استفاده از هابهای هوایی ثابت است،
برای کاهش هزینههای حمل و نقل میتوان بر تعداد هابهای زمینی
افزود .تابع هدف مدل پیشنهادی نشاندهندهی هزینه سرمایهگذاری
برای ساخت هاب و هزینههای عملیاتی آنها نیز میباشد و این جدول
گویای آن است که اگر تعداد هابهای در دسترس افزوده شود و با
سرمایهگذاری هابهای مورد نیاز ساخته شود ،هزینههای
خدماترسانی به متقاضیان نیز کاهش مییابد .در این جدول ،نتایج
حاصل از حل مدل پیشنهادی با در نظر گرفتن هزینههای خدمات
هوایی و ظرفیت هابهای هوایی توسط نرمافزار گمز و حلکننده
سیمپلکس آورده شده است .که در ستون اول محدودیت زمانی تنها
برای زمانهای  24و  21در نظر گرفته شده است .در ستون دوم تعداد
هابهای در دسترس آورده شده است که برای این مثال  ۱یا ۱
هستند .در ستون سوم ظرفیت هابهای سرویسدهنده که توزیع
یکنواختی بین اعداد  211تا  1111میباشد آورده شده است و در
ستون چهارم مقدار بهینه تابع هدف در ستون پنجم هابهای زمینی
موجود و در ستون ششم هابهای هوایی مورد استفاده و در ستون
آخر زمان حل مدل با توجه به پارامترهای ورودی آمده است.
مدل پیشنهادی در دو آزمایش متفاوت زیر مورد بررسی قرار میگیرد.
 در آزمااایش اول فرض بر آن اساااات کااه محاادودیاات زمااانی
سرویسدهی  24ساعت میباشد و تعداد هابهای سرویسدهنده
 ۱است.
 در آزمااایش دوم فرض بر آن اساااات کااه محاادودیاات زمااانی
سرویسدهی  21ساعت میباشد و تعداد هابهای سرویسدهنده
 ۱است.
در جدول ( )۱نتایج حاصل شده از حل مدل برای دو مثال آورده
شده است.
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جدول ( :)1نتایج حل مسائل نمونه
)CPU time(s

Locations of airport hubs

Locations of ground hubs

Optimal objective function

p

)T(h

9/39

12،۱

-

۱14۱7/72

2

24

111/33

12،11،۱

-

933۱3/۱۱

3

24

3۱2/29

14،12،۱

3

912۱4/۱9

4

24

11۱9/42

14،12،۱

3،3

۱92۱۱/1۱

3

24

2۱29/۱1

14،12،۱

19،3،3

۱317۱/۱3

۱

24

4414/13

14،12،۱

19،13،3،3

۱4113/4۱

9

24

377۱/13

14،12،۱

1۱،19،13،3،3

۱3449/۱4

۱

24

9/7۱

12،۱

-

۱1۱93/4

2

23
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جدول ( :)1تغییرات تابع هدف نسبت به عوامل مؤثر
cpu time
)(s

Locations of airport
hub

Locations of ground
hubs

Optimal objective
function
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جدول ( )۱گویای آن است هنگامی که هزینههای عملیاتی
خطوط هواپیما در پایینترین مقادیر خود قرار دارند ،هاب هوایی نسب
به هاب زمینی تقاضای بیشتری دارند و حمل و نقل بیشتر از خطوط
هوایی است و در نتیجه ،اتصاالت هواپیمایی بیشتری در شبکهی حمل
و نقل مورد استفاده میگیرد .و همانطور که در جدول دیده میشود
زمانی که تقاضای خطوط هوایی بیشتر باشد زمان  cpu timeبسیار
اندک است و این به دلیل سرعت انتقال و خدمات در خطوط
هواپیمایی میباشد.همچنین زمانی که هزینهی خدمات هوایی پایین
باشد ظرفیت هواپیماها تقریباً کامل میگردد زیرا که بایستی تقاضاها
ارضا گردند .این در حالی است که با افزایش هزینههای خطوط هوایی
عالوه بر اینکه استفاده از تعداد هابهای فرودگاه کاهش و بر تعداد
هابهای زمینی افزوده میگردد ،ظرفیت استفاده از خطوط هوایی
هم کاهش چشمگیری خواهد داشت .در این جدول مشاهده میشود
در شرایطی که تقاضای استفاده از خدمات هوایی بیشتر از تقاضای
خطوط زمینی است،که زمان حل کوتاه است و دلیل آن این است که
سرعت ارائه خدمات و طی مسیر مبدأ و مقصد در خطوط هوایی به
مراتب بیشتر از خطوط زمینی میباشد.
زمانی که هزینههای سفر هوایی متعادل باشد ،تقاضا برای
بهرهگیری از خطوط هوایی و زمینی به یک نسبت افزایش پیدا میکند
و اما ظرفیت هواپیماها کامل نمیشوند و به دلیل استفاده همزمان از
خطوط هوایی و زمینی زمان انتقال مسافر و بیشتر میشود .حال وقتی
هزینههای سفر هوایی افزایش مییابد ،این افزایش به دلیل آن است
که هواپیما مسافت بیشتری را طی میکند ،لذا قدرت توان پرداخت

برای متقاضیان آن کاسته شده و در نتیجه تقاضا برای استفاده از
خطوط زمینی افزوده میشود .همچنین ظرفیت موجود برای خطوط
هوایی کامل نمیگردند .میتوان گفت در این حالت ،بخش اعظمی از
خطوط حمل و نقل را خطوط زمینی تشکیل میدهند و تقاضا برای
استفاده از هابهای هوایی به سمت صفر میل میکند .در این حالت
چون حداکثر استفاده از راههای زمینی است زمان حل کاهش مییابد.
به منظور بررسی دقیقتر تأثیر فاکتورهای مسئله بر مقدار تابع
هدف ،حساسیت تابع هدف نسبت به تغییرات دو پارامتر تعداد هاب
و ظرفیت هاب نیز ارزیابی میشود .بدین منظور ابتدا همه پارامترها
ثابت در نظر گرفته شده و تأثیر تغییرات متغیر تعداد هاب ( )Pبر
جواب بهینه مسئله و نیز زمان حل آن مورد بررسی قرار میگیرند.
سپس همه پارامترها ثابت و ظرفیت هابها را تغییر میدهیم تا تأثیر
آن بر روی مقدار تابع هدف و زمان حل مسائل را شاهد باشیم .جدول
( )9تأثیر تغییرات  Pبر روی مقدار تابع هدف و همچنین زمان اجرا
را نشان میدهد.
جدول ( :)7تأثیر تعداد هاب بر روی تابع هدف و زمان حل مسائل
)Cpu time (s
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در این بررسی ،مقدار پارامتر تعداد هاب از  2تا  9افزایش یافته و
سایر پارامترها دارای مقدار ثابت بودهاند .ازجمله زمان دریافت محموله
مقدار ثابت  24و ظرفیت هابها و تعداد گرهها نامحدود فرض شده
تا اثر تعداد هاب بر مقدار تابع هدف بهتر مشخص گردد .همچنین
نمودارهای شکل ( )2و شکل ( )3وضعیت روند این تأثیر را مشخص
میکند .این نتایج بیانگر آن است که تابع هدف با افزایش تعداد هاب،
روند کاهشی دارد .این امر به دلیل آن است که با افزایش تعداد هاب،
امکان احداث هابهای بیشتر فراهم شده و لذا هزینههای حمل
کاهش مییابد .اگرچه از سوی دیگر هزینه احداث هاب بیشتر خواهد
شد اما تأثیر کاهش هزینههای حمل بیش از افزایش هزینههای
احداث هاب اضافی بوده و لذا در مجموع هزینههای کل و تابع هدف
کاهش یافته است .ضمن آنکه افزایش تعداد هاب سبب گستردهتر
شدن فضای جواب و افزایش زمان حل میشود.
100000

)cost ($

80000
60000
40000
20000

از هابهای نزدیکتر فراهم شده و لذا هزینههای حمل کاهش مییابد.
البته همانطور که نمودار شکل ( )4نشان میدهد این کاهش با
افزایش بیشتر ظرفیت هابها نرخ کمتری داشته و لذا در یک مقدار
مشخصی از ظرفیت ،مقدار تابع هدف ثابت خواهد ماند و این به معنای
ظرفیت بدون استفاده هابها خواهد بود .یکی از دالیل آن این است
که اگرچه با افزایش تعداد هاب ،امکان احداث هاب بیشتر فراهم شده
و لذا هزینههای حمل کاهش مییابد اما از سوی دیگر هزینه احداث
هاب بیشتر ،خود موجب افزایش نسبی در هزینههای کل و تابع هدف
میشود و تأثیر کاهش هزینههای حمل را از بین میبرد .ضمن آنکه
افزایش تعداد هاب به شدت موجب افزایش زمان حل میشود چراکه
فضای جواب گستردهتر شده است.
جدول ( :)8تأثیر ظرفیت بر روی تابع هدف و زمان حل مسائل
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همچنین جدول ( )۱تأثیر تغییرات پارامتر ظرفیت را بر روی
مقدار تابع هدف و زمان اجرا نشان میدهد .در این بررسی ،مقدار
پارامتر ظرفیت هاب از  1111تا  3311افزایش یافته و سایر پارامترها
دارای مقدار ثابت بودهاند .ازجمله زمان دریافت محموله و تعداد
هابها به ترتیب دارای مقادیر ثابت  24و  ۱بوده و تعداد گرهها
نامحدود فرض شده است .نمودارهای شکل ( )4و شکل ( )3نیز
وضعیت روند این تأثیر را مشخص میکند .این نتایج بیانگر آن است
که تابع هدف با افزایش ظرفیت هابها روند کاهشی داشته و دلیل
آن میتواند این موضوع باشد که امکان تأمین تقاضای گرههای تقاضا
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 -4نتیجهگیری و پیشنهادها
در این تحقیق یک مسئله مکانیابی هاب سلسله مراتبی با در نظر
گرفتن تنوع وسایل حمل و محدودیت ظرفیت هاب مورد بررسی و
مطالعه قرار گرفت .اضافه نمودن شرایطی مانند محدودیت ظرفیت
هابها و همچنین تنوع وسایل حمل به مسئله کالسیک مکانیابی
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هاب موجب میگردد تا این مسئله به شرایط دنیای واقعی و فضای
 ابتدا این مسئله تشریح و پارامترهای مؤثر و.کاربردی نزدیکتر شود
 سپس مدل ریاضی مسئله.همچنین متغیرهای تصمیم آن تعریف شد
مورد بررسی مطابق با شرایط جدید در نظر گرفته شده توسعه داده
 به منظور اجرای مدل ریاضی و حل مسائل نمونه از نرمافزار.شده شد
 استفاده گردید و به همین منظور از دادههایGAMS بهینهسازی
 در.مسائل استاندارد ذکر شده در یکی از منابع نزدیک استفاده شد
پایان نیز تأثیر تغییرات پارامترهای مهم مسئله بر روی تابع هدف و
.زمان حل مورد بررسی قرار گرفت
 دو پارامتر تعداد و ظرفیت هاب تأثیر،بر اساس نتایج این تحقیق
 تغییرات.زیادی بر مقدار تابع هدف (مجموع عوامل هزینهای) دارد
ابتدایی این دو پارامتر در ابتدا تابع هدف را به شدت تحت تأثیر قرار
. از شدت تأثیر کاسته میشود،میدهد اما با افزایش دامنه تغییرات
این دو پارامتر همچنین بر روی زمان حل مسئله مورد بررسی تأثیر
 با توجه به اینکه مسئله مورد مطالعه در رده مسائل.زیادی دارند
 افزایش ابعاد مسئله ازجمله تعداد هاب موجب،سخت قرار دارد
 در این خصوص.میشود تا زمان حل بهصورت نمایی افزایش یابد
توسعه الگوریتمهای فراابتکاری جهت حل این مسئله در ابعاد بزرگ
.میتواند یکی از راهکارهای مناسب جهت کاهش زمان حل باشد
به منظور انجام مطالعات بعدی میتوان این مسئله را با در نظر
 همچنین غیرقطعی.گرفتن اختالالت در تأمین تقاضاها بررسی نمود
بودن زمانهای سفر و احتمالی فرض کردن آن نیز میتواند مباحث
.جدیدی برای تحقیقات آتی باشد
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ABSTRACT
The hierarchical hub location problem with different kind of vehicle aims to
find the number of different needed hub and their location in several levels
and also the vehicle and their path in order to minimize total cost of installing
and transportations. In this paper, the hierarchical hub location problem
considering capacity and verity of vehicles is studied. This condition leads
the problem to real world and so the results can be useful for researchers and
industrial managements. At first the problem is defined and then its
parameters and variables are illustrated. After that a new mathematical model
is developed for these new conditions. This is a mixed integer problem and
in order to be solved, the GAMS problem is used. Some standard problem
that are illustrated in one of the references is used to evaluate and analysis the
results. Based on the result, two parameters, the number of hubs and their
capacity have high effect on the objective function and time solution.
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