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اطالعات مقاله

خالصه

تاریخچه مقاله:

بارانداز متقاطع بهعنوان یک روش مؤثر کنترل جریان موجودی که نقشی اساسی در مدیریت
زنجیرهتأمین دارد ،مورد توجه قرار گرفته شده است .همچنین ترکیب بارانداز متقاطع با انواع مسألههای
مسیریابی خودرو باعث افزایش جذابیت این تکنیک شده است .یکی از انواع مسألهی مسیریابی خودرو
که با بارانداز متقاطع درنظر گرفته شده است ،مسألهی مسیریابی خودرو باز است .مسألهی مسیریابی
خودرو باز با بارانداز متقاطع در دنیای واقعی کاربرد فراوانی دارد؛ برای مثال ،شرکتی که محصوالت
خودش را از طریق یک بارانداز متقاطع توزیع میکند و بهدالیلی نیاز دارد که ناوگان خودروی خود را
به یک شرکت لجستیکی برونسپاری کند ،مسألهی مسیریابی خودرو باز با بارانداز متقاطع برای این
شرکت بسیار کارگشا خواهد بود .در این تحقیق مسألهی مسیریابی خودرو باز با بارانداز متقاطع و
تحویلهای دوگانه مورد بررسی قرار گرفته است .برای این مسأله ما یک مدل برنامهریزی خطی عدد
صحیح مختلط توسعه دادهایم که هزینهی کل را کمینه میکند .ما یک الگوریتم شبیهسازی تبرید برای
حل مسأله ارائه و سپس الگوریتم را در دو اندازه آزمایش و نتایج حاصل را با نتایج حل دقیق بهدست
آمده از نرمافزار گمز مقایسه کردهایم .نتایج محاسباتی نشان میدهند که الگوریتم پیشنهادی جوابهای
مناسبی را با درصد خطای کم نسبت به حل دقیق در مدت زمان منطقی ارائه میدهد.

دریافت 1398/3/8
پذیرش 1398/7/11
(مقاله پژوهشی)
کلمات کلیدی:
مسألهی مسیریابی خودرو باز
بارانداز متقاطع
تحویلهای دوگانه

.1

مقدمه1

بارانداز متقاطع یک استراتژی ابتکاری برای کمینه کردن هزینهی
غیرضروری ،بهویژه در بخش موجودی و سطح خدمت به مشتری
است .بارانداز متقاطع اقدام به جریان کاالها بهصورت مستقیم از
باراندازهای دریافت به باراندازهای ارسال میکند؛ بهطوریکه کاالها
در بارانداز متقاطع برای مدت زمان کوتاهی ذخیره میشوند ،معموالا
کمتر از  12ساعت ،یا اینکه بهصورت مستقیم به مشتریان ارسال
میشوند .در یک زنجیرهتأمین ،مسألهی مسیریابی خودرو کالسیک
نقش مهمی در مدیریت توزیع و لجستیک بهعالوه هزینههای مرتبط
با خودروهای عملیاتی بازی میکند .اهداف مسألهی مسیریابی
خودرو کمینه کردن مسافت کل و تعداد خودروهایی که مسیرشان
را از انبار مرکزی شروع و خاتمه میدهند هستند .مسألهی مسیریابی
* نویسنده مسئول :مسعود ربانی
تلفن02188350642 :پست الکترونیکیmrabani@ut.ac.ir :

خودرو باز یک توسعهای از مسألهی مسیریابی خودرو است و یک
شبکه باز است ،بهطوریکه جریان از یک مشتری شروع میشود و به
یک انبار خاتمه مییابد یا از یک انبار شروع میکند و به یک مشتری
بدون برگشت به انبار خاتمه مییابد.
مسألهی مسیریابی خودرو باز در عمل مرتبط با زمانی است که
ناوگان خودرو برونسپاری میشود .مسألهی مسیریابی خودرو باز با
بارانداز متقاطع یک شبکهای است که در آن جریان از نقاط برداشت
آغاز میشود و از طریق بارانداز متقاطع و بدون تشکیل هیچ حلقهای
به نقاط تحویل خاتمه مییابد .در تحقیق پیشرو مسألهی مسیریابی
خودرو باز با بارانداز متقاطع را با تحویلهای دوگانه درنظر گرفتهایم.
هدف از طرح این مسأله پاسخ به این پرسش است که اگر مسألهی
مسیریابی خودرو باز با بارانداز متقاطع را با تحویلهای دوگانه درنظر

بهنام افشارپور و مسعود ربانی :مساله مسیریابی خودرو باز با بارانداز متقاطع و تحویلهای دوگانه

بگیریم آیا هزینههای حملونقل کاهش مییابند؟
 .1-1پیشینه تحقیق
] [2یک مدل ریاضی برای تعیین مسیریابی و زمانبندی خودرو با
بارانداز متقاطع برای کمینه کردن هزینهی کل ارائه دادند .این
تحقیق اولین تحقیقی هست که در زمینه مسألهی مسیریابی خودرو
و بارانداز متقاطع انجام شده است [3] .مسألهی مسیریابی خودرو با
بارانداز متقاطع را درنظر گرفتند .مسأله آنها شبیه مسأله ] [2است.
هرچند محدودیت رسیدن همزمان خودروها در قسمت برداشت برای
همهی خودروها در این مسأله وجود ندارد و هر برداشت و تحویل
دارای پنجرههای زمانی از قبل تعیین شده است .آنها همچنین برای
این مسأله یک الگوریتم جستوجوی ممنوع را توسعه دادند [4] .یک
الگوریتم جستوجوی ممنوع جدید که یک روش کامالا متفاوتی از
الگوریتم جستوجوی ممنوع ] [2بود را ارائه دادند [5] .یک مسألهی
مدیریت توزیع را معرفی کردند که آنرا -مسألهی مسیریابی خودرو
باز -نامیدند .ویژگی مهم این مسأله جدید که آنرا از مسألهی
مسیریابی خودرو متمایز میکرد ،این بود که خودروها نیاز به
برگشتن به انبار نداشتند یا اگر نیاز به این بود که آنها اینکار را
انجام دهند ،باز همان مشتریها را در مسیر عکس مالقات میکردند.
مسأله شامل یافتن مجموعهای از مسیرهاست که سه معیار زیر را
باید تأمین کند )1 :هرمسیر از یک انبار شروع و به یکی از مشتریها
ختم میشود )2 .هر مشتری یکبار و فقط یکبار دقیقاا بهوسیلهی
یک خودرو مالقات میشود و کل تقاضایش باید تأمین شود)3 .
مشتریهایی که در هر مسیر مالقات میشوند ،جمع تقاضایشان باید
کمتر یا مساوی ظرفیت خودرویی باشند که به آن مسیر خدمت
میدهند .اهداف این مسأله ،مینیمم کردن کل سفر و هزینهی
عملیاتی خودروها هستند .آنها همچنین بیان کردند که مسألهی
مسیریابی خودرو باز که خودروها به انبار برنمیگردند بهوسیلهی
شرکتهایی مورد استفاده قرار میگیرد که مالکیت ناوگان خودرو
خود را ندارند یا ناوگان خودرویشان برای پاسخگویی به تقاضای
مشتریانشان نامناسب یا ناکافی است؛ بنابراین این شرکتها قسمتی
یا تمام توزیع محصولشان را به حملکنندههای خارجی برونسپاری
میکنند .راهحل این مسأله برای این شرکتها ،کمینهی تعداد
خودروهایی که برای خدمترسانی به مشتریها الزم است و
همچنین مجموعهای از مسیرها که هزینهی سفر را کمینه خواهند
کرد ،مهیا میکند [6] .مسألهی مسیریابی خودرو باز با بارانداز
متقاطع را مورد مطالعه قرار دادند .در این مطالعه یک محصول و یک
بارانداز متقاطع و خودروهای یکسان درنظر گرفته شده است .فرایند
مسألهی مسیریابی خودرو باز با بارانداز متقاطع از نقاطی که باید
عملیات برداشت در آنها انجام شود ،در زمانهای مختلف آغاز
میشود .خودروها در مسیرهای شبکه ،طوری زمانبندی شدهاند که
بهطور همزمان (در یک زمان مشابه) به بارانداز متقاطع میرسند .در
عملیات تحویل ،به همهی مشتریها باید دقیقاا یکبار خدمترسانی
شود و هر تحویل باید با یک زمان از پیش تعیین شده به پایان برسد.
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اهداف ،پیدا کردن تعداد خودروهایی که در قرارداد با شرکت
لجستیکی ذکر میشوند و مسیرهای متناظر با آنها ،تحت
پایینترین هزینهی کل حملونقل ممکن هستند .آنها مسألهی
مسیریابی خودرو باز با بارانداز متقاطع را بهعنوان یک برنامهریزی
خطی صحیح مختلط مدل کردند و برای حل مسألهی یک الگوریتم
شبیهسازی تبرید که چندین ساختار همسایگی را برای بهبود
عملکرد حل مسألهی مسیریابی خودرو باز با بارانداز متقاطع ترکیب
میکند ،ارائه دادند.

 .2مدلسازی مسأله
این مسأله دارای سه سطح است که شامل تأمینکنندگان ،بارانداز
متقاطع و مشتریان میشود .البته در مدل ریاضی آن ،یک بارانداز
متقاطع مجازی نیز درنظر گرفته شده است که نشاندهندهی شرکت
لجستیکی مورد قرارداد است .مدل مورد بررسی از سه فعالیت
تشکیل میشود :فعالیت برداشت کاالها ،عملیات بارانداز متقاطع و
فعالیت تحویل کاالها .این مسأله بیشتر در زنجیرههای تأمین
خردهفروشی مورد استفاده قرار میگیرد.
 .1-2فرضیات مسأله
.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7

.8
.9

همهی خودروها از شروع افق زمانی در دسترس هستند.
یک ناوگان خودرو مشااابه وظایف برداشاات و تحویل کاالهای
مورد نیاز را اجرا میکنند.
حالت دوگانه در نودهای برداشات اجازه داده نمیشاود ،ولی در
نودهای تحویل اجازه داده میشود.
خودروهاا میتوانناد باه بیش از یاک تاأمینکنناده یاا مشاااتری
خدمترسانی کنند.
کال مقاادیر کااالهاا در یاک خودرو نباایاد از ظرفیات آن بیشاااتر
شوند.
خودروهاای ورودی باه بااراناداز متقااطع مسااایر خود را از
تاأمینکننادگاان آغااز میکنناد ،کااالهاا را برداشاااتاه و باه باارانداز
متقاطع وارد شاده وآنها را در بارانداز متقاطع تخلیه میکنند
و بعد از آن این خودروها یا برای اسااتفاده در قساامت تحویل
استفاده میشوند یا اینکه به شرکت لجستیکی برمیگردند.
خودروهاای خروجی از بااراناداز متقااطع درحاالتیکاه ظرفیات
آنها کامالا پر شده و کاالها در آنها بارگیری شدهاند به سمت
مشاااتریاان حرکات میکنناد و وقتی باه آخرین مشاااتری
خدمترساانی کردند دیگر به بارانداز متقاطع برنمیگردند و از
آنجا به شرکت لجستیکی میروند.
همهی فرایندها باید در افق برنامهریزی کامل شوند.
خودروها درقسامت برداشات کاالها بعد از انجام عملیات بهطور
همزمان به بارانداز متقاطع میرسند.

 .2-2مجموعهها و پارامترها
 :Pمجموعه گرههای برداشتP={1,2,3,…,p} :
 :Dمجموعه گرههای تحویلD={1,2,3,…,d} :

ش یه پ وه ها م دس
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 :0بارانداز متقاطع
| :|0بارانداز متقاطع مجازی
 :Mمجموعه وسایل نقلیه در دسترس }M = {1, 2, 3,…, m
 :Qظرفیت وسیله نقلیه
 :Hهزینهی کرایه وسیله نقلیه
𝑖𝑃 :تعداد محصوالت مورد نیاز در گره برداشت i
𝑗𝐷 :تعداد محصوالت مورد نیاز در گره تحویل j
𝑗𝑖𝑐 :هزینهی حملونقل از گره  iبه گره  jدر فرایند برداشت
 :𝑐𝑖𝑗,هزینهی حملونقل از گره  iبه گره  jدر فرایند تحویل
𝑗𝑖𝑡 :زمان حملونقل مورد نیاز برای حرکت از گره  iبه گره  jدر
فرایند برداشت
 :𝑡𝑖𝑗,زمان حملونقل مورد نیاز برای حرکت از گره  iبه گره  jدر
فرایند تحویل
𝑑𝑐𝑇 :زمان فعالیت بارانداز متقاطع
𝑥𝑎𝑚𝑇 :افق زمانی

ص ای

تنها یک وسیله نقلیه میتواند از هر گره برداشت منتقل شود و از آن
خارج شود.
𝑀 ∈ 𝑘 𝑥𝑖𝑙𝑘 − ∑ 𝑥𝑙𝑗𝑘 = 0; ∀𝑙 ∈ 𝑃,

()4

𝑃∪}𝑗∈{0
𝑙≠𝑗

i

 :𝑦𝑖,تعداد کل محصوالت تحویل داده شده پس از ترک گره تحویل
i

𝑝𝑢𝑘𝑐𝑖𝑝𝑇 :آخرین زمان ورود در بارانداز متقاطع
𝑘 𝑇𝐴 :زمان ورود وسیله  kدر بارانداز متقاطع
𝑣 :تعداد وسیله نقلیه مورد نیاز در فرایند برداشت
 :𝑣 ,تعداد وسیله نقلیه مورد نیاز در فرایند تحویل
𝑉 :تعداد وسایل نقلیه مورد استفاده

∀𝑘 ∈ 𝑀,

()5

∀𝑘 ∈ 𝑀,

() 6

وسایل نقلیه بارانداز متقاطع مجازی را ترک میکنند که در
محدودیت ( )5بیان شده است و الزم است که بالفاصله پس از آخرین
گره برداشت ،بارانداز متقاطع را مالقات کنند در محدودیت ( )6بیان
شده است.
)) 𝑘𝑖𝑗𝑥 𝑦𝑗 ≥ 𝑦𝑖 + 𝑃𝑗 − 𝑄 + (𝑄. (𝑥𝑖𝑗𝑘 +

()7

) 𝑘𝑖𝑗𝑥 − ((𝑃𝑗 + 𝑃𝑖 ).
𝑗 ≠ 𝑖 ∀𝑘 ∈ 𝑀, 𝑖 ∈ 𝑃, 𝑗 ∈ 𝑃,
𝑄 𝑦𝑗 ≤ 𝑥|0|𝑗𝑘 . 𝑃𝑗 + (1 − 𝑥|0|𝑗𝑘 ).
𝑀 ∈ 𝑘 ∀𝑗 ∈ 𝑃,

()8

محدودیتهای ( )7و ( )8کل مقدار محصوالتی که توسط وسیله
نقلیه جمعآوری شدهاند را وقتی که وسیله نقلیه یک گره برداشت را
ترک میکند ،محاسبه میکنند.
;𝑄 ≤ 𝑖𝑦 ≤ 𝑖𝑃
𝑃 ∈ 𝑖∀
()9
محدودیت ( )9تضمین میکند که کل مقدار محصوالت برداشت
شده توسط وسیله نقلیه از ظرفیت وسیله نقلیه تجاوز نمیکند.

()3

𝑃 ∈ 𝑖∀

𝑀∈𝑘 𝑃∈𝑖

Delivery process

()11

∀𝑗 ∈ 𝐷,

()12

∀𝑖 ∈ 𝐷,

∑

∑

𝑀∈𝑘𝑖≠𝑗 𝑃∪}𝑗∈{0

در فرایند برداشت ،محدودیتهای ( )2و ( )3بیان میکنند که

;∑ 𝑥′𝑖𝑗𝑘 ≥ 1

∑

𝑀∈𝑘 𝑗≠𝑖𝑖∈{0}∪𝐷,

;∑ 𝑥′𝑖𝑗𝑘 ≥ 1

∑

𝑀∈𝑘 𝑖≠𝑗𝑗∈{|0|}∪𝐷,

در فرایند تحویل ما محدودیتهای مشابهی را استفاده میکنیم.
محدودیتهای ( )11و ( )12گنجانده شدهاند تا اطمینان حاصل شود
که حداقل یک وسیله نقلیه از هر گره تحویل میرسد و از آن عبور
میکند و نوآوری مدل این تحقیق در همین دو محدودیت است.
𝑥 ′ 𝑙𝑗𝑘 = 0

∑

∑ 𝑥 ′ 𝑖𝑙𝑘 −

𝐷∪}|𝑗∈{|0
𝑙≠𝑗

()13

𝑀∈𝑘𝑗≠𝑖 𝑃∪}|𝑖∈{|0

;∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘 = 1

𝑣 ≤ 𝑘∑ ∑ 𝑥𝑖0

( )10تعداد وسایل نقلیه مورد استفاده در فرایند برداشت را
محاسبه میکند.

Pickup process

()2

;∑ 𝑥𝑖0𝑘 ≤ 1
𝑃∈𝑖

()10



min     cij  xijk +    cij  xijk + V  H 
 i|0| P j0 P kM

i0 D j|0| D kM


()1
تابع هدف ،هزینهی کل حملونقل را که در فرایندهای برداشت
و تحویل تحمیل شده است ،محاسبه میکند .یک هزینهی کرایه،
براساس تعداد خودروهای مورد استفاده ،اضافه میشود .محدودیتها
برای فرایند برداشت و تحویل به شرح زیر ارائه میشود:
𝑃 ∈ 𝑗∀

;∑ 𝑥|0|𝑗𝑘 ≤ 1
𝑃∈𝑗

 .4-2مدل ریاضی

;∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘 = 1

∑
𝑃∪}|𝑖∈{|0
𝑗≠𝑖

محدودیت ( )4حرکت متوالی وسایل نقلیه را تضمین میکند.

 .3-2متغیرهای تصمیمگیری
𝑘𝑗𝑖𝑥 ،1 :اگر وسیله  kاز گره  iبه گره  jدر فرایند برداشت حرکت
کند؛  ،0در غیر اینصورت
,
𝑘𝑗𝑖𝑥 ،1 :اگر وسیله  kاز گره  iبه گره  jدر فرایند تحویل حرکت
کند؛  ،0در غیر اینصورت
𝑖𝑦 :تعداد کل محصوالت جمعآوری شده پس از ترک گره برداشت

ر سیستمها
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𝐷∪}𝑖∈{0
𝑙≠𝑖

∀𝑙 ∈ 𝐷, 𝑘 ∈ 𝑀,

محدودیت ( )13حرکت متوالی وسایل نقلیه را تأیید می کند.
()14

≤ 1; ∀𝑘 ∈ 𝑀,

𝑘|𝑖|0

′

𝑥∑
𝐷∈𝑖

بهنام افشارپور و مسعود ربانی :مساله مسیریابی خودرو باز با بارانداز متقاطع و تحویلهای دوگانه

∀𝑘 ∈ 𝑀,

()15

;∑ 𝑥 ′ 0𝑗𝑘 ≤ 1
𝐷∈𝑗

برگشت وسایل نقلیه به بارانداز متقاطع مجازی در محدودیت
( )14بیان شده است و الزم است که از بارانداز متقاطع شروع شود
که در محدودیت ( )15بیان شده است.
)) 𝑘𝑖𝑗𝑦 ′ 𝑗 ≥ 𝑦 ′ 𝑖 + 𝐷𝑗 − 𝑄 + (𝑄. (𝑥 ′ 𝑖𝑗𝑘 + 𝑥 ′

()16

()17

) 𝑘𝑖𝑗− ((𝐷𝑗 + 𝐷𝑖 ). 𝑥 ′
∀𝑘 ∈ 𝑀, 𝑖 ∈ 𝐷, 𝑗 ∈ 𝐷, 𝑖 ≠ 𝑗,
𝑄 𝑦 ′𝑗 ≤ 𝑥 ′ 0𝑗𝑘 . 𝐷𝑗 + (1 − 𝑥 ′ 0𝑗𝑘 ).
𝑀 ∈ 𝑘 ∀𝑗 ∈ 𝐷,

محدودیتهای ( )16و ( )17کل مقدار محصوالتی که توسط یک
وسیله نقلیه تحویل داده میشوند وقتی که وسیله نقلیه یک گره
تحویل را ترک میکند ،محاسبه میکنند.
()18
𝐷 ∈ 𝑖∀ ;𝑄 ≤ 𝑖 𝐷𝑖 ≤ 𝑦 ′
محدودیت ( )18تضمین میکند که کل مقدار محصوالت حمل
شده توسط وسیله نقلیه از ظرفیت خودرو تجاوز نمیکند.
∑ ∑ 𝑥′0𝑗𝑘 ≤ 𝑣′

()19

𝑀∈𝑘 𝐷∈𝑗

تعداد وسایل نقلیه مورد استفاده در فرایند تحویل با محدودیت
( )19محاسبه میشود.
′
()20
) 𝑣 𝑉 = max(𝑣,
محدودیت ( )20تعداد کل وسایل نقلیه را که برای تکمیل
فرایندهای برداشت و تحویل کرایه میشوند ،محاسبه میکند.
𝑘𝑗𝑖𝑥 ∙ 𝑗𝑖𝑡 ∑

()21

∑

≥ 𝑘 𝑇𝐴

𝑃∪}𝑖∈{|0|}∪𝑃 𝑗∈{0

∀𝑘 ∈ 𝑀, 𝑖 ≠ 𝑗,
∀𝑘, 𝑘 ′ ∈ 𝑀, 𝑘 ≠ 𝑘′

()23
()24

𝑘𝑗𝑖 𝑡 ′ 𝑖𝑗 ∙ 𝑥 ′

∑

; 𝑘 𝑇𝐴 = 𝑘 𝑇𝐴

; 𝑘 𝑇𝐴 ≥ 𝑝𝑢𝑘𝑐𝑖𝑝𝑇

∑ 𝑇𝑝𝑖𝑐𝑘𝑢𝑝 + 𝑇𝑐𝑑 +

𝐷∪}|𝑖∈{0}∪𝐷 𝑗∈{|0

𝑀 ∈ 𝑘∀

شکل ( )1نمونهای از مسألهی مورد مطالعه را نشان میدهد،
بهطوریکه خودروهای شرکت لجستیکی کاالها را از تأمینکنندگان
جمعآوری کرده (هر خودرو برداشت کاالهای مورد نیاز را از یک
تأمینکننده مطابق برنامهی مسیریابی و در زمان از قبل معین
شدهاش شروع میکند و سپس طبق برنامه به بقیهی تأمینکنندگان
در مسیرش خدمترسانی میکند) سپس بهسمت بارانداز متقاطع
حرکت میکنند و بهصورت همزمان به بارانداز متقاطع میرسند
(همچنین برنامه مسیریابی بهصورت همزمان ظرفیت خودرو،
تأمینهای کارخانهها ،تقاضاهای مشتریها و افق زمانی را درنظر
میگیرد) و کاالها را در آنجا تخلیه کرده و بعد از انجام عملیات
بارانداز متقاطع کاالها دوباره در خودروها بارگیری میشوند و برای
تحویل بهسمت مشتریان حرکت میکنند و وقتی تحویل آخرین
مشتری انجام شد خودروها دیگر به بارانداز متقاطع برنمیگردند و
به شرکت لجستیکی رجوع میکنند .خودروهایی که عملیات
جمعآوری کاالها را انجام میدهند بعد از تخلیه کاالها در بارانداز
متقاطع ممکن است در عملیات تحویل مورد استفاده قرار بگیرند و
یا ممکن است مورد استفاده قرار نگرفته و به شرکت لجستیکی
برگردند .در این تحقیق عالوهبر اینکه مسیریابی خودرو باز همراه با
بارانداز متقاطع مورد توجه قرار گرفته تحویلهای دوگانه نیز با آن
تلفیق شده است؛ همانطور که در شکل ( )1دیده میشود مشتریای
که با رنگ تیره مشخص شده است درصدی از سفارش خود را از یک
خودرو و درصد باقیمانده را از خودروی دیگری دریافت میکند؛
بنابراین در اینجا دیده میشود که تقاضای یک مشتری توسط دو
خودرو تأمین میشود.

′

()22
عالوهبر محدودیتهای برداشت و تحویل محدودیتهای اضافی
برای ایجاد یک زمانبندی برای هر کامیون استفاده میشود .این
اطالعات برای کاربر بهمنظور پردازش و زمانبندی کامیونها در
بارانداز متقاطع بسیار الزم است .زمان ورود کامیونها در بارانداز
متقاطع باید در محدودیتها مطرح شود به این دلیل که کامیونها
بهطور همزمان به بارانداز متقاطع میرسند .عالوهبر این ،زمان
حملونقل باید کمتر از افق برنامهریزی باشد .محدودیت ( )21زمان
جمعآوری محصول را در فرایند برداشت بررسی میکند .محدودیت
( )22تضمین میکند که ناوگان وسایل نقلیه همزمان به بارانداز
متقاطع میرسند.
𝑀 ∈ 𝑘∀
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; 𝑥𝑎𝑚𝑇 ≤

محدودیت ( )23زمان صرف شده در فرایند برداشت را تعیین
میکند .محدودیت ( )24تضمین میکند که کل زمان حملونقل و
زمان پردازش از افق برنامهریزی تجاوز نمیکند.

CD

شکل ( :)1مسألهی مسیریابی خودروی باز با بارانداز متقاطع و
تحویلهای دوگانه

 .5-2الگوریتم پیشنهادی
مسألهی مورد تحقیق ،جزء مسائل پیچیده است .از آنجا که مسألهی
مورد تحقیق حاضر شامل مسألهی مسیریابی خودرو باز است و یک
زیرمسأله از آن است و مسألهی مسیریابی خودرو باز جزء مسائل
سخت است ،بنابراین مسیریابی خودرو باز با بارانداز متقاطع نیز یک
مسألهی سخت محسوب میشود ] .[6برای حل مسأله در ابعاد
متوسط و بزرگ از الگوریتمهای ابتکاری و فراابتکاری استفاده
میشود .اگرچه الگوریتمهای ابتکاری و فراابتکاری جواب بهینهی

ش یه پ وه ها م دس
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دقیق را نمیدهند ،ولی جوابهای نزدیک به بهینه میدهند که در
دنیای واقعی کارا و قابلقبول هستند.
 .6-2معرفی الگوریتم شبیهسازی تبرید
الگوریتم شبیهسازی تبرید را کایرکپاتریک و همکارانش در اوایل
دههی  1980م .معرفی کردند که براساس فرایند سرمایش مواد در
علم ترمودینامیک آماری مطرح شد .در این علم ارتباط بین ساختار
اتمی ،آنتروپی و دما در طول فرایند سرمایش یک ماده مورد بررسی
قرار میگیرد .مشخصهی اصلی این الگوریتم این است که عالوهبر
اینکه تغییرات مثبت را همواره میپذیرد ،تغییراتی که باعث بدتر
شدن نتیجه میشوند نیز با یک احتمالی پذیرفته میشوند .این
احتمال با کمتر شدن دما کاهش مییابد؛ یعنی هرچه پیش میرویم
احتمال پذیرش تغییرات کمتر و کمتر میشود ،چراکه احتمال
پذیرش از رابطهی ( )25پیروی میکند و در این رابطه با توجه به
کم شدن دمای مسأله احتمال پذیرش هم کم میشود:
()25
)𝑇exp (−∆𝑧/
که درآن  ∆zمقدار افزایش تابع هدف است .الگوریتم شبیهسازی
تبرید یک الگوریتم جستوجوی محلی است و الگوریتمی فراابتکاری
است که از یک سو دارای قابلیت کافی برای فرار از نقاط بهینهی
موضعی است و از جهت دیگر الگوریتمی است که اجرای آن نسبت
به سایر الگوریتمها سادهتر است .این الگوریتم دارای قابلیت خوبی
برای حل مسائل بهینهسازی گسسته از قبیل مسائل مسیریابی
خودرو است .الگوریتم شبیهسازی تبرید با یک جواب اولیه آغاز کرده
و بعد برای هر جواب یک همسایگی تعریف میشود که این پاسخ
همسایگی یا بهصورت تصادفی یا بر قانون خاص تعیین میشود .در
این زمان دما از حالت فعلی با همان پاسخ فعلی به سوی دما یا پاسخ
همسایگی برای ایجاد شبکهی منظمتر حرکت میکند .اگر  pاحتمال
پذیرفته شدن پاسخ همسایگی و  w′بهعنوان جایگزین پاسخ فعلی
 wتعریف شود ،آنگاه رابطهی ( )26روش محاسبه این احتمال است:
()25

])𝑤(𝑓 −[𝑓(𝑤 ′ ) −
[ 𝑝𝑥𝑒
)𝑤(𝑓 > ) ] > 𝑟 ← 𝑓(𝑤 ′
{=𝑝
𝑇
)𝑤(𝑓 < ) 1 ← 𝑓(𝑤 ′

در رابطهی ( r ،)26یک متغیر تصادفی در بازه [1و ]0است که اگر
مقدار بهدست آمده از مقدار  rبیشتر باشد ،پاسخ همسایگی پذیرفته
میشود ].[1
جدول ( :)1مقادیر پارامترهای الگوریتم پیشنهادی به روش
تاگوچی
پارامترها

مقادیر نهایی

تعداد تکرارها
دمای اولیه
دمای نهایی
نرخ سرمایش

150
50
0/05
0/99

ص ای
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 .3حل مسألههای نمونه و ارزیابی عملکرد الگوریتم
پیشنهادی
در این قسمت مسائل نمونه با مدل ریاضی و الگوریتم پیشنهادی
حل می شوند و سپس نتایج حاصل از این دو محاسبه با هم مقایسه
میشوند.
 .1-3مسألههای نمونه
مجموعه دادههای مورد استفاده در این مطالعه از مقاالت []2,4
اقتباس شدهاند .برای آزمون رویکرد پیشنهادی برای مسألهی
مسیریابی خودرو باز با بارانداز متقاطع ،روش پیشنهادی را در متلب
 a2018اجرا کردیم .روش برروی رایانهای با یک پردازندهی 2.1
گیگاهرتزی و  8گیگابایت رم با استفاده از سیستم عامل ویندوز 10
اجرا شد.
جدول ( :)2مشخصات مثالها
مسألهی  50( 2گره)

مسألهی  30( 1گره)

P+d

30
1440
150
50
توزیع یکنواخت
( 200و )20
توزیع یکنواخت
( 560و )48
توزیع یکنواخت
( 30و )5
12
38

20
1440
150
50

m
Tmax
Q
H

یکنواخت ( 200و )20

Cij

یکنواخت ( 560و )48

t IJ

یکنواخت ( 20و )5

Pi , Di

7
23

تأمینکنندگان
مشتریان

 :pتعداد تأمینکنندگان
 :Dتعداد مشتریان
 :mتعداد خودروها
 .2-3ارزیابی بهینگی الگوریتم پیشنهادی
در این قسمت نتایج حاصل از الگوریتم پیشنهادی و نتایج بهینه
بهدست آمده از حل مدل ریاضی با یکدیگر مقایسه و بررسی

میشوند .حل و مقایسهها طبق جدول ( )3ارائه شدهاند.
در جدول ( )3ستون اول ردیف نمونههای حل شده برای دو بعد
مسأله ( 30گره و  50گره) را نشان میدهد .ستون بَعدی نتایج حاصل
از نرمافزار گمز است .ستون بعد از آن نشاندهندهی هزینههای
حاصل از الگوریتم شبیهسازی تبرید پیشنهادی برای دو بُعد مسأله
است و ستون آخر درصد خطای پاسخهای الگوریتم پیشنهادی
نسبت به حل دقیق است.
بهطور متوسط درصد خطای الگوریتم پیشنهادی نسبت به حل
دقیق در  30گره برابر  2/45و  50گره برابر  1/49است .جدول ()4
نشان میدهد که الگوریتم پیشنهادی بهوضوح راهحلهای مناسب را

بهنام افشارپور و مسعود ربانی :مساله مسیریابی خودرو باز با بارانداز متقاطع و تحویلهای دوگانه

در یک زمان محاسباتی معقول برای همهی موارد در دو مجموعه
مسأله فراهم میکند.
الگوریتم پیشنهادی بهطور متوسط نیاز به  5/69و  7/02ثانیه
برای پیدا کردن راهحلهای بهینه برای نمونه مسائل در مجموعههای
 30گره و  50گره دارد .حل دقیق بهطور متوسط بهترتیب به
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 761/20و 1008/50ثانیه برای مسألههای  30گره و 50گره نیاز به
زمان دارد .با توجه به نتایج ثبت شده در جدول ( )3و جدول ()4
میتوان نتیجه گرفت که الگوریتم فراابتکاری شبیهسازی تبرید
پیشنهادی برای حل مسألهی مسیریابی خودرو باز با بارانداز متقاطع
و تحویلهای دوگانه میتواند مؤثر و کارآمد باشد.

جدول ( :)3مقایسهی نتایج حل الگوریتم پیشنهادی
حلکننده Cplex

الگوریتم شبیهسازی تبرید ()SA

ردیف

هزینه
 30گره

هزینه
 50گره

هزینه
 30گره

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
میانگین

1251
1711
1449
1458
1644
1865
1343
1695
1606
1538
1556

4067
3388
3599
3761
2964
2463
2985
4409
3831
2949
3441

1251
1738
1434
1477
1674
1946
1440
1752
1651
1586
1594

درصد خطا

هزینه
 50گره

 30گره

 50گره

4306
3450
3617
3788
3004
2504
2985
4436
3879
2985
3495

0
1/57
-1/03
1/30
1/82
4/34
7/22
3/36
2/80
3/12
2/45

5/87
1/82
0/50
0/71
1/34
1/66
0
0/61
1/25
1/22
1/49

جدول ( :)4زمان اجرای الگوریتم پیشنهادی و حل دقیق به ثانیه
حل کننده Cplex

الگوریتم شبیهسازی تبرید ()SA

ردیف

زمان
 30گره

زمان
 50گره

زمان
 30گره

زمان
 50گره

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
میانگین زمان

54
1006
522
369
1006
1008
1007
1006
1006
628
761/20

1010
1009
1009
1008
1008
1008
1008
1009
1008
1008
1008/50

6/48
5/38
6/32
5/37
5/20
5/51
5/88
6/07
5/27
5/15
5/69

7/08
7/65
7/21
7/32
6/78
7/09
7/12
6/57
6/71
6/70
7/02

 .3-3تحلیل حساسیت
فاکتور اول :در این فاکتور ما تابع هدف را درحالیکه مدل با حالت
تحویلهای دوگانه درنظر گرفته شده و حالتیکه تحویلهای دوگانه
درنظر گرفته نشده مقایسه و درصد بهبود آن را محاسبه میکنیم.
نتایج جدول ( )5نشان میدهد که در مسأله با  30گره بدون
داشتن حالت تحویلهای دوگانه تابع هدف  7/49درصد بدتر میشود
و در  50گره این درصد به میزان  37/26میرسد و این نشان میدهد
که اضافه شدن حالت تحویلهای دوگانه تا چه اندازه میتواند تابع

هدف را کاهش دهد.
فاکتور دوم :دومین فاکتورمورد بررسی ظرفیت خودرو است .در
جدول ( )6محاسبات حاالت مختلف آن آمده است با توجه به جدول
( )6هر چه ظرفیت خودروها بیشتر میشوند تابع هدف بهبود مییابد
و یا بهعبارت دیگر ،هزینه کاهش مییابد.
جدول ( :)5تحلیل حساسیت فاکتور اول
فاکتور اول

مقدار تابع هدف
 30گره

 50گره

درصد میزان بهبود
 30گره

 50گره

ش یه پ وه ها م دس

317

با تحویلهای دوگانه
بدون تحویلهای دوگانه

4498
6174

1682
1808

0
-7/49

0
-37/26

جدول ( :)6تحلیل حساسیت فاکتور دوم
مقدار تابع هدف

درصد میزان بهبود

فاکتور دوم
ظرفیت خودرو

 30گره

 50گره

 30گره

 50گره

150
170
190

1682
1638
1584

4471
3903
3242

0
2/61
5/82

0
12/70
27/48

 .4نتیجهگیری
در این مقاله به بررسی مسألهی مسیریابی خودرو باز با بارانداز متقاطع
و تحویلهای دوگانه پرداخته شده است .بر همین اساس یک مدل
برنامهریزی عدد صحیح مختلط توسعه داده شد .مدل توسط نرمافزار
گمز در دو بُعد  30گره و  50گره حل شد و سپس مسأله با یک
الگوریتم فراابتکاری پیشنهادی (شبیهسازی تبرید) حل شد و نتایج
آن با نتایج گمز مقایسه شد .مقایسهی نتایج حاصل نشان داد که
الگوریتم شبیهسازی تبرید پیشنهادی میتواند در مدتزمان
محاسباتی مناسب جوابهای خوبی را با درصد خطای کمی ارائه دهد.
به منظور تحقیقات آتی میتوان خودروها را با ظرفیتهای غیریکسان
درنظر گرفت .همچنین میتوان برای عملیاتهای برداشت و تحویل

ص ای

ر سیستمها

ید /سال هشتم /شماره هفدهم /پاییز و زمستان 1399

یا فقط برای یکی از اینها پنجرههای زمانی درنظر گرفت یعنی به هر
مشتری باید در یک بازهی زمانی معین خدمترسانی شود.
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ABSTRACT
Cross-Dock is considered as an effective way of controlling the flow of
inventory, which plays an essential role in supply chain management. Also,
cross-docking with a variety of vehicle routing problem has increased the
attractiveness of this technique. One of the types of vehicle routing problem
that is considered with cross-dock is the open vehicle routing problem. The
problem of open vehicle problem with a cross-dock in the real world has lots
uses. For example, a company that distributes its products through a crossdock and for some reason needs to outsource its fleet to a logistics company,
the problem of open vehicle routing problem with cross-dock for this
company will be very attractive. In this research, The open vehicle routing
problem with cross-docking and split deliveries has been studied. For this, we
have developed a mixed integer linear programming model that minimizes
the total cost. We presented a simulated annealing algorithm to solve the
problem. Then we tested it in two sizes and compared the obtained results
with the precise obtained results from the GAMS software (Cplex solver).
The computational results show that the proposed algorithm offers
appropriate answers with a low error rate relative to the exact solution with a
reasonable time period.
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