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 .1کارشناسیارشد ،گروه مهندسی صنایع ،دانشکدۀ مهندسی ،دانشگاه کردستان ،سنندج ،ایران.
 .2کارشناسی ارشد ،گروه مهندسی صنایع ،واحد بناب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بناب ،ایران.
 .3استادیار گروه مهندسی صنایع ،واحد بناب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بناب ،ایران.

اطالعات مقاله

خالصه

تاریخچه مقاله:

در انبارداری محصوالت با کامیونهای ورودی از تأمینکنندگان جمعآوری شده و سپس بهوسیلهی
کامیونهای خروجی از طریق تخلیهی بارگیری همزمان بهسمت مشتریان حرکت داده میشوند .در
شرایط تصادفی زمانبندی کامیونها نقش مهمی را در سیستم تخلیهی بارگیری همزمان ایفا میکند.
در این پژوهش حالتی از تخلیهی بارگیری همزمان در شرایط تصادفی مورد بررسی قرار گرفته که در
آن کامیون ورودی میتواند بهعنوان کامیون خروجی نیز استفاده شود .این کار مزایایی چون کاهش
زمان تخلیه ،بارگیری و کاهش هزینههای اجارهی کامیون را بههمراه دارد .بهمنظور بررسی این حالت
از مسأله ،مدل ریاضی توسعه داده شده بهمنظور دستیابی به جواب مناسب برای حل مدل ریاضی و
مشخص کردن اعتبار و صحت مدلسازی از نرمافزار بهینهسازی گمز در سایزهای پایین و در سایزهای
متوسط و باال که نرمافزارهای بهینهسازی قادر به یافتن جواب بهینه نیستند از نرمافزار متلب و
الگوریتمهای فراابتکاری شیرمورچه ،ممتیک و کلونی مورچگان برای حل مدل ریاضی استفاده شده
است .نتایج از قابل استفاده بودن پیشنهاد طرح شده و کارآیی خوب الگوریتم شیرمورچه در حل این
مسأله حاکی است.

دریافت 1398/12/27
پذیرش 1399/05/26
(مقاله پژوهشی)
کلمات کلیدی:
انتقال مستقیم
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زمانبندی کامیون
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مقدمه1

ایدهی تخلیهی بارگیری همزمان در سال  1930میالدی توسط صنعت
حملونقل کامیونی آمریکا طرح شد و در سال  1950ارتش آمریکا
شروع بهکارگیری از تخلیهی بارگیری همزمان نمود .تخلیهی بارگیری
همزمان برای اولینبار در سال  1980توسط شرکت وال مارت در
عرصهی صنعت و تجارت بهکار گرفته شد اما بعدها و در سالهای اخیر
توجه دانشگاهها و مراکز علمی را بهخود جلب کرده است .چراکه بیش
از  85درصد مقاالت منتشر شده در این حوزه از سال  2004به بعد
است [.]1
تخلیهی بارگیری همزمان یک استراتژی انبارداری نوآورانه است
که دارای پتانسیل بسیار زیادی برای کنترل تدارکات و هزینههای
* نویسنده مسئول :مهدی یوسفینژاد عطاری
تلفن041-37763800 :؛ پست الکترونیکیmahdi_108108@yahoo.com :

توزیع و در عین حال به حفظ سطح رضایت مشتری توجه میکند [.]2
تخلیهی بارگیری همزمان یک رویکرد نسبتاً اخیر برای مدیریت توزیع
بار است [ ]3که یک فرایند تدارکات است که در آن محصوالت از طریق
باراندازهای دریافتکننده تخلیه میشوند و سپس به باراندازهای
حملونقل منتقل میشوند و تقریباً هیچ انباری در بین آنها وجود
ندارد [ .]4در یک فضای رقابتی ،کارآیی فرایند توزیع در حال تبدیل
شدن به یک اولویت برای بسیاری از شرکتهای تدارکاتی است تا ضمن
افزایش جریان محصوالت ،هزینه ذخیرهسازی را به حداقل برسانند.
تخلیهی بارگیری همزمان یک استراتژی لجستیکی کارآمد برای کاهش
هزینهی ذخیرهسازی است .این امر شامل تخلیهی بار از کامیونهای
تأمینکننده از طریق دریافت اسکلهها و انتقال مستقیم آنها به

گوزلزاده و همکاران :تجم

و حمل ستق م ر س ستمها تخل ه بارگ
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کامیونهای مشتری یا پس از عبور از انبار موقت در این بین است [.]5
در عصر حاضر استفاده از سیستمهای توزیع ،کاربرد فراوانی دارد و در
سطوح خرد و کالن از این سیستمها برای جابهجایی و ارسال کاال از
تولیدکنندگان و فروشندگان به خریداران استفاده میشود .این
سیستمها هزینههای انبارداری ،نگهداری موجودی ،جابهجایی و نیروی
کار را شامل میشوند .یکی از گزینههای کاهش هزینهها استفاده از
سیستمهای جدید توزیع ،به جای سیستم سنتی است .سیستمی که
جایگزین شبکهی توزیع سنتی میشود بایستی تواناییهای ارائهی
سرویس بهتر به مشتری ،کاهش زمان تحویل کاال ،دورهی گردش
موجودی سریع و  ...را دارا باشد .سیستمی که امروزه جایگزین توزیع
سنتی شده است ،سیستم تخلیهی بارگیری همزمان است [ .]6در یک
انبار سنتی ،محصول از محل دریافت به انبار و ازآنجا بهسمت محل
حمل حرکت میشود .اما در سیستم تخلیهی بارگیری همزمان
محصول از محل دریافت به محل حمل بدون انبارش منتقل میگردد
[ .]7تفاوت اساسی مابین انبارهای سنتی و سیستم تخلیهی بارگیری
همزمان در جدول ( )1ارائه شده است.
جدول ( :)1گزیدهای از تفاوتهای انبارهای سنتی و سیستم تخلیهی
بارگیری همزمان []8
انبار سنتی

تخلیهی بارگیری همزمان

کاالها انبار میشوند یا در مکانهای
برداشت سفارش جای میگیرند و
دوباره به مدت حداقل یک روز در
انبار مستقر میشوند.

کاالها بدون آنکه انبار شوند و
یا در مکانهای برداشت سفارش
جای گیرند در یک روز جابهجا
میشوند.

کاالها بهصورت موجودی در
سیستم انبار ثبت شوند.

کاالها بهصورت موجودی در انبار
ثبت نمیشوند.

کاالها مجدداً برچسبگذاری و
دستهبندی میشوند.

ممکن است در انبار هیچگونه
برچسبگذاری و بستهبندی
مجدد برای کاالها صورت نگیرد.

در سیستمهای توزیع ،تخلیهی بارگیری همزمان یک استراتژی
لجستیکی است که در آن کاالهایی که از کامیونهای ورودی ،تخلیه
شدهاند بدون ذخیرهسازی و تقریباً بهصورت مستقیم بر روی
کامیونهای خروجی بارگیری میشوند که به حذف عملیات نگهداری
موجودیها در انبارهای سنتی ،دستهبندی و ارسال مواد به مقاصد
میپردازد .محمولههای رسیده ،جدا از هم دوباره از بستهها خارج و
دستهبندی شده و توسط تریلرها بدون انبارش از بارانداز خارج
میگردند [ .]9هدف حذف دو مورد از هزینهبرترین فعالیتهای مراکز
توزیع یعنی انبارش و بازیابی است که باعث بهبود کارایی سیسستم
توزیع و کاهش هزینهها میشود .در کل انبار استفاده از تخلیهی
بارگیری همزمان برای شرکتهایی مناسب است که مقدار زیادی کاال
را بین مقاصد زیادی توزیع میکنند .این سیستم میتواند مقادیر باالیی
از کاال را مدیریت کند [.]1
تخلیهی بارگیری همزمان بهعنوان یک روش مؤثر کنترل جریان
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موجودی که نقشی اساسی در مدیریت زنجیرهتأمین دارد ،مورد توجه
قرار گرفته شده است [ .]10از مزایای تخلیهی بارگیری همزمان:
کاهش هزینهی نیروی انسانی ،عدم نیاز به انبارهای بزرگ ،کاهش
فضای موردنیاز برای انبارش کاال ،کاهش زمان ارسال تا مشتری،
میباشد .بهخاطر قابلیت استفاده از کل فضای بار وسیلهی نقلیه ،هم
هزینههای حملونقل کاهش مییابد و هم به نفع محیط زیست است.
نقاط منفی سیستمهای تخلیهی بارگیری :نیاز بیشتر به مدیریت و
توجه ،زیرا برای کارا بودن سیستم ،زمانبندی و برنامهریزی بسیار مهم
است .بهعلت برنامهریزی دقیق و میزان دقیق کاالها از تأمینکنندگان
به مقاصد ،فضا برای اشتباه خیلی کم میشود .تمایل به کاهش
هزینههای لجستیکی ،سازمانها را وادار به بررسی رویکردهای
سودمندتر در جهت مدیریت زنجیرهی تأمین کرده است .سیستم
تخلیهی بارگیری همزمان از دو ابزار ،بهینهسازی شبکهی توزیع و
ترکیب محوله بهصورت یکپارچه استفاده میکند .مورد اول با قدمت
بیشتر در پی یافتن تعداد و بهترین محل برای تسهیالت میباشد .مورد
دوم با ترکیب محمولهها باعث میشود که محمولههای کمتر از بار یک
کامیون بهصورت محمولههایی در اندازهی بار یک کامیون درآیند [.]11
ازآنجاییکه مسأله تجمیع و حمل مستقیم در سیستمهای تخلیهی
بارگیری همزمان در شرایط تصادفی از جمله مسائلی است که با
الگوریتمهای مبتنی بر جمعیت حل میشود لذا در این تحقیق سعی
شده از الگوریتمهای جدید این حوزه انتخاب شود.
در ادامه این مقاله در بخش دوم مرور ادبیات ،بخش سوم مدل
ریاضی و در بخش بعدی پیادهسازی مدل و در بخش پایانی نتیجه
تحقیق ارائه شده است.

 .2مرور ادبیات
مسألهی مکانیابی تخلیهی بارگیری همزمان میتواند یکی از
تصمیمات مهم در مدیریت لجستیک محسوب شود .موسوی و وحدانی
یک مدل تصمیمگیری گروهی سلسله مراتبی فازی شهودی جدید
برای ارزیابی و رتبهبندی مکانیابی تخلیهی بارگیری همزمان در
لجستیکهای پیچیدهی تصمیمگیری و یا مشکالت انتخاب برای
سیستمهای توزیع ارائه کردند .تصمیمگیری میتواند بهطور مؤثری
تحت شرایط غیرقطعی در چارچوب تحلیل چند معیار انجام شود .در
این مدل نزدیکترین راه فازی شهودی از راهحل ایدهآل فازی مثبت و
دورترین راه فازی شهودی از راهحل ایدهآل منفی برآورده میشود و
درنهایت گزینههای مکان مرکزی براساس عملیات اصلی فازی شهودی
رتبهبندی میشوند [ .]12وحدانی و شهرامفرد در پژوهش خود یک
مسألهی برنامهی زمانبندی کامیونها در تخلیهی بارگیری همزمان را
با سرویسهای متعدد دربهای بارانداز حل کردند .آنها یک مدل
جدید برای زمانبندی همزمان و مشکل واگذاری کامیون با
محدودیتهای پنجرهی زمانی برای ورود و عزیمت کامیونها،
سرویسهای متعدد دربهای بارانداز و صفبندی کامیونها ارائه دادند.
برای حل مدل توسعهیافته از دو الگوریتم متاهیورستیکی یعنی
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الگوریتمهای رقابتی ژنتیکی و امپریالیست استفاده شد .نتایج
محاسباتی نشان دادند که چارچوب پیشنهادی منجر به افزایش کل
هزینهها میشود ،اگرچه نیاز به برنامهریزی دقیقتری دارد و همچنین
الگوریتمهای پیشنهادی براساس معیارهای درنظر گرفته شده برای
مقایسه ،عملکردهای مختلفی دارند [ .]13در پژوهشی دیگر وحدانی و
شهرامفرد به تخصیص و برنامهریزی کامیونها در تخلیهی بارگیری
همزمان باتوجه به مصرف انرژی و صفبندی کامیونها پرداختند.
تخلیهی بارگیری همزمان بهعنوان یکی از استراتژیهای کارآمد
سیستمهای توزیع ،میتواند هزینههای موجودی را کاهش داده و
تحویل محصوالت به مشتریان را تسریع کند .در این تحقیق ،یک مدل
بهینهسازی دوهدفه برای حل مشکل برنامهریزی ،توالی کامیونها،
تعیین کامیون و لیفتراک به دربها در یک بارگیری همزمان چند درب
با دربهای قابل انعطاف ارائه شده است .هدف به حداقل رساندن
هزینههای نگهداری محصوالت در یک بارگیری همزمان ،تأخیر
کامیونها در ارسال محموله به مشتریان ،حداقل انتظار برای
کامیونهای موجود در صف و به حداقل رساندن مصرف انرژی لیفتراک
است .به این منظور از دو الگوریتم رقابتی چندهدفه و گرگ خاکستری
چندهدفه استفاده شده است [.]14
با درنظر گرفتن هزینههای حملونقل و این واقعیت که ممکن
است یک نوع محصول خاص از طرف تأمینکنندگان مختلف با قیمت-
های مختلف تأمین شود ،مسیریابی وسایل نقلیهی ورودی بین تخلیهی
بارگیری همزمان و تأمینکنندگان در فرایند انتخاب و مسیریابی
وسایل نقلیهی برون شهری بین باراندازها و خردهفروشان ،در فرایند
تحویل تعیین می شود .هدف تخصیص محصوالت به تأمینکنندگان و
تخلیهی بارگیری همزمان ،بهینهسازی مسیرها و برنامهی زمانبندی
وسایل نقلیه ورودی و خروجی و تثبیت محصوالت بهگونهای که مبلغ
خرید ،حملونقل و نگهداری آنها به حداقل برسد .احمدی زر و
همکاران در پژوهش خود ،مسألهی مسیریابی وسیلهی نقلیه را در یک
زنجیرهی تأمین سهسطحی دارای تسهیل تخلیهی بارگیری همزمان
مورد بررسی قرار دادهاند و الگوریتم ژنتیکی ترکیبی برای حل آن را
ارائه نمودند [.]15
استالک و همکاران در تحقیقات خود بر اهمیت بهکارگیری سیستم
تخلیهی بارگیری همزمان در صنایع توزیعی اشاره کردهاند و
بهکارگیری آن را یک توانایی اصلی برای فروشگاه خردهفروش وال
مارت میدانند ،به عقیدهی آنها بهکارگیری این روش دلیل اصلی
پیشی گرفتن وال مارت از رقیب خود یعنی کی مارت در فروش کلی
در دههی  1980بوده است ،زیرا وال مارت با سیستم تخلیهی بارگیری
همزمان توانست هزینهی سیستم موجودی خود را بهطور کلی کاهش
دهد ،این فروشگاه توانست اجناس خود را با تخفیف روزانه بهفروش
رسانده و شهرت کنونی وی بههمین علت میباشد [.]7
چن و سانگ در مقالهی خود به مسألهی زمانبندی جریان
کارگاهی توسط دو کامیون در سیستم تخلیهی بارگیری همزمان
پرداخته است .هدف کمینه کردن زمان انجام تمامی کارها با توالی
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بهینه است .در این مقاله برای حل مسأله از یک روش ابتکاری و روش
شاخه و کران استفاده شده است [.]16
دونو و همکاران مدل زمانبندی مسیریابی وسیله نقلیه در سیستم
تخلیهی بارگیری همزمان را با درنظر گرفتن وسیلههای نقلیـه
نـاهمگن توسـعه دادهانـد .ایـن مسأله را بـا مسأله زمانبندی
کامیونهای داخل سیستم تخلیهی بارگیری مدلسازی کـردهانـد
[.]17
ویسـتی پـان یچ و هنـگ میچای مدل ریاضی از برنامهریزی
ترکیبی عدد صحیح برای اختصاص دادن درب و ترتیبگذاری
کامیونها در سیستم تخلیهی بارگیری همزمان چند دربی ارائه
کردهاند .هـدف از ایـن مدل کم کردن زمان یا زمان کل کار است.
سپس ،با الگوریتم ازدحام ذرات اصالح شده ،بهینهسازی و با طرحهـای
ویـژه کدگـذاری و رمزگشـایی شـده و بـرا ی حـل مشـکل زمانبندی
کامیونها در سیسـتم تخلیهی بارگیری همزمان ،پیشـنهاد شـده
اسـت [.]18
بررسی مقاالت مختلف نشان میدهد که یکی از مباحث مهم در
سیستم تخلیهی بارگیری همزمان ،زمانبندی وسایل نقلیه در بارانداز
است .یو و اگبلو به زمانبندی کامیونها با یک درب ورودی و یک درب
خروجی پرداختهاند و همچنین در مدل ،ذخیرهسازی موقت محصوالت
را درنظر گرفتهاند .تابع هدف مسأله کمینه کردن زمان اتمام کل
کارهاست و مدل بهکار گرفته شده در این مقاله ،یک مدل برنامهریزی
عدد صحیح مختلط است [.]19
تعداد کمی از مقاالت به بررسی موضوع استفادهی کامیونهای
ورودی بهعنوان کامیونهای خروجی پرداختهاند .طی سالهای اخیر
مسألهی تخلیهی بارگیری همزمان بسیار مورد توجه بوده است .ولی
حالتی از این مسأله وجود دارد که کمتر به آن پرداخته شده است.
بهصورتی که اگر تمام وسایل نقلیه چه ورودی و چه خروجی سیستم،
متعلق به یک شرکت طرف سوم بوده و تقریباً یک شکل باشند ،میتوان
قبل از درخواست کامیون خروجی برای مقاصد مختلف ،امکان استفاده
از یک کامیون ورودی ،با تخلیهی مقداری از بار و جایگزینی آن بهعنوان
کامیون خروجی را مورد بررسی قرار داد و در تعداد کامیون و همچنین
زمان تخلیهی بارگیری همزمان صرفهجویی کرد .با بررسی امکان ایجاد
بهبود با استفاده از این روش ،مدلهای تخلیهی بارگیری همزمان در
شرکتهای طرف سوم مورد بحث به حالت واقعی نزدیکتر میشوند.
طراحی مدل ریاضی با درنظر گرفتن امکان انتخاب کامیونهای ارسال
مستقیم ،تخلیهی کامل و تخلیه بهمیزان الزم بهعنوان کاری نو در
زمینهی انبارهای تخلیهی بارگیری همزمان است .در این پژوهش در
جهت گسترش تحقیقات در زمینهی زمانبندی و نیز نزدیکتر کردن
مدلهای توسعهیافته به جهان واقعی ،حالت خاص از تخلیهی بارگیری
همزمان مورد بررسی قرارگرفته است و همچنین بهعلت ماهیت این
نوع از فعالیت که طی آن باید برنامهریزی و تصمیمگیری بهسرعت
انجام پذیرد ،استفاده از الگوریتمی فراابتکاری که بتواند در زمان اندکی
به پاسخ نسبتاً مطلوبی برسد ضروری است .استفاده از کامیون ورودی
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بهعنوان خروجی و نیز حل مسأله با درنظر گرفتن این فرض میتواند
در توسعهی کاربرد تخلیهی بارگیری همزمان مؤثر باشد و در
زنجیرههای تأمین نقش مناسبی ایفا کند .بهمنظور مشخص شدن
شکاف و جدید بودن پژوهش ،جدول مقایسات ( )2در زیر آورده شده
است.
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مسأله

راهکار ارائه شده

برنامهریزی و مسیریابی وسایل
نقلیه
زمانبندی کامیونها در
تخلیهی بارگیری همزمان با
چند درب

الگوریتم هیبریدی و

مسیریابی وسیلهی نقلیه
زمانبندی کامیونها در
تخلیهی بارگیری همزمان با
پنجرهی زمانی
مسیریابی وسایل نقلیه با
سیستم تخلیهی بارگیری
همزمان
مکانیابی تخلیهی بارگیری
همزمان
زمانبندی  JITدر تخلیهی
بارگیری همزمان
زمانبندی کامیونها در مرکز
تخلیهی بارگیری همزمان
مسیریابی وسایل نقلیه با
تخلیهی بارگیری همزمان
تخصیص درب سکو و
مسیریابی وسایل نقلیه در
تخلیهی بارگیری همزمان
بهطور یکپارچه
زمانبندی کامیونها در
ترمینال تخلیهی بارگیری
همزمان با چند درب
زمانبندی ورود و خروج
کامیونها براساس برنامهی
بارگیری کامیونهای
برونمرزی
بهینهسازی زمان پذیرش
کامیونهای خارج از کشور
مسیریابی وسایل نقلیه و
انتخاب تخلیهی بارگیری
همزمان
تخصیص کامیونهای ورودی و
خروجی به دربها
زمانبندی کامیونها در
تخلیهی بارگیری همزمان

SA

الگوریتم ژنتیک
الگوریتم ژنتیکی
ترکیبی
الگوریتم ALNS

روش  CPLEXو
الگوریتم SA
ارائهی یک مدل
تصمیمگیری گروهی
سلسله مراتبی فازی
الگوریتم ژنتیک
الگوریتم زمانبندی
چندجملهای
الگوریتم LNS,
 SPMو روش
CPLEX

الگوریتم CG

الگوریتم PSO

روش CPLEX

ارائهی یک مدل صف
برای مدت زمان
انتظار
الگوریتم  ANLSو
روش CPLEX
الگوریتم تولید ستون
ارائهی یک مدل
جدید برای
زمانبندی همزمان
کامیونها

پژوهش
حاضر

2021

تخصیص و زمانبندی کامیون-
ها در تخلیهی بارگیری
همزمان
طراحی مدل ریاضی مسیریابی
سبز در سیستمهای بارانداز
متقاطع چندگانه با رویکرد
کاهش گاز دیاکسیدکربن
مسألهی مسیریابی خودرو باز با
بارانداز متقاطع و تحویلهای
دوگانه
تجمیع و حمل مستقیم در
سیستمهای تخلیهی بارگیری
همزمان در شرایط تصادفی با
استفاده از الگوریتمهای
فراابتکاری

4

ارائهی یک مدل
بهینهسازی برای حل
مسألهی زمانبندی
کامیونها
الگوریتم ژنتیک
مرتبسازی نامغلوب
و چندهدفه کلونی
مورچگان
الگوریتم شبیهسازی
تبرید
الگوریتم شیرمورچه،
ممتیک و کلونی
مورچگان

در بخش بعدی ،شکل کلی مسأله بـر پایـهی مفروضـات ارائه شده
تشریح شده و سپس یک مدل ریاضی ارائه میشود .مدل ریاضی توسعه
داده شده بهمنظور دستیابی به جواب مناسب برای حل مدل ریاضی
و مشخص کردن اعتبار و صحت مدلسازی از نرمافزار بهینهسازی گمز
در سایزهای پایین و در سایزهای متوسط و باال که نرمافزارهای
بهینهسازی قادر به یافتن جواب بهینه نیستند از نرمافزار متلب و
الگوریتمهای فراابتکاری شیرمورچه ،ممتیک و کلونی مورچگان برای
حل مدل ریاضی استفاده شده است .نتایج در حالتهای مختلف با
مدلها و رویکردهای پیشین مقایسه شده و سپس مزایای این رویکرد
و مدلسازی بیان میشود.

 .3بیان مسأله و ارائه مدل ریاضی
مسألهی این پژوهش تخلیهی بارگیری همزمان با یک درب ورودی و
یک درب خروجی در شرایط تصادفی است که کامیونهای ورودی به
انبار عبوری رسیده و کاالهایشان را در درب دریافت ،تخلیه میکنند.
محصوالت تخلیه شده از درب ورودی به درب خروجی توسط
سیستمهای حملونقل اتوماتیک منتقل میشوند که در صورت لزوم
در انبار موقت میتوانند ذخیره شوند و همچنین زمانبندی
کامیونهای ورودی و خروجی بهصورت همزمان تعیین میشود.
بهمنظور کاهش زمان کلی انجام عملیات و هزینههای مربوط به
وسیلهی نقلیه ،این امکان به سیستم داده شده که از کامیون ورودی
در مسیر خروجی بهعنوان کامیون خروجی استفاده شود .پس
درصورتیکه کامیونی برای استفاده در بخش خروجی انتخاب شود ،نیاز
به تخلیه و بارگیری مجدد برخی از کاالها از بین خواهد رفت .مسأله با
یک برنامهریزی عدد صحیح مختلط بهصورت ریاضی فرمولبندی
میشود .این مدل ریاضی براساس یافتن کوتاهترین زمان برای انجام
کل عملیات ،بهینهسازی شده است.
 .1-3مفروضات
 -1یک درب ورودی و یک درب خروجی با باراندازهای مجزا وجود
دارد.

ن

5

ه وه ها

 -2همهی محصوالت دریافت شده باید ارسال شده و ذخیرهی طوالنی
مدت مجاز نیست.
 -3کامیونهای ورودی و خروجی براساس نوبتدهی به دربهای
بارانداز تخصیص مییابند.
 -4زمان تخلیه و بارگیری برای کاالها برابر بوده و یک واحد زمانی
برای هر واحد کاال درنظر گرفته شده است.
 کامیونهای ورودی در ابتدای مسأله در دسترساند و برای استفادهاز کامیون خروجی پنجرهی زمانی وجود ندارد.
 -5ناوگان همگن است.
 - -6ظرفیت ناحیهی ذخیرهسازی موقت ،بینهایت است.
 -7ظرفیت تجهیزات انتقالی درون بارانداز تخلیهی بارگیری بینهایت
است.
 .2-3مدلسازی ریاضی مسأله
در این بخش یک مدل ریاضی برنامهریزی عدد صحیح مختلط ارائه
میشود:
پارامترها:
I

مجموعه کامیونهای ورودی i =1,2,...,I

J

مجموعه کامیونهای خروجی j =1,2,...,J

K

مجموعه انواع کاال k =1,2,...,K

S

مجموعه سناریوهای مختلف s=1,2,..,S

𝑘𝑖𝑟 مقدار کاالی نوع  kکه به کامیون ورودی  iبار زده شده است.
مقدار کاالی نوع  kکه باید در کامیون خروجی  jبارگیری
𝑠
𝑘𝑗 گردد.
زمان موردنیاز برای تعویض کامیون حاضر در سناریو  sدر
Ds
درب ورودی یا خروجی.
زمان موردنیاز برای انتقال یک کامیون ورودی در سناریو s
Ws
به صف کامیونهای خروجی.
زمان پردازش و انتقال کاال در سناریو  sاز درب ورودی تا
Vs
درب خروجی.
 Mعدد بزرگ
متغیرهای عدد صحیح:
مقدار کاالی نوع  kکه از کامیون ورودی  iبه کامیون
𝑥
𝑠𝑘𝑗𝑖 خروجی  jدر سناریو  sانتقال پیدا میکند.
مقدار کاالی نوع  kکه در کامیون  iباقی میماند ،وقتیکه
𝑠𝑘𝑗𝑖𝑦 قرار است بهعنوان کامیون  jدر سناریو  sمورد استفاده
قرار گیرد.
متغیرهای صفر و یک:
اگر کاالیی از کامیون  iدر سناریو  sاز درب ورودی به
𝑠𝑗𝑖𝑣 کامیون  jاز نوع خروجی انتقال یابد  1درغیر اینصورت
0
اگر کامیون ورودی  iدر سناریو  sاز درب مشابه قبل از
𝑝
𝑠𝑗𝑖 کامیون ورودی  jپردازش شود  1درغیر اینصورت 0
𝑠𝑗𝑖𝑞 اگر کامیون خروجی  iدر سناریو  sاز درب مشابه قبل از
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کامیون خروجی  jپردازش شود  1درغیر اینصورت 0
اگر کامیون ورودی  iبهعنوان کامیون خروجی  jدر سناریو
𝑘
𝑠𝑗𝑖  sاستفاده گردد  1درغیر اینصورت 0
متغیرهای پیوسته:
 Tsزمان تصادفی کل عملیات
𝑠𝑖𝑐 زمانیکه کامیون  iوارد درب تخلیه در سناریو  sمیگردد.
𝑠𝑖𝐹 زمانیکه کامیون  iدرب تخلیه در سناریو  sرا ترک میکند.
زمانیکه کامیون خروجی  jوارد درب بارگیری در سناریو s
𝑠𝑗𝑑
میشود.
زمانیکه کامیون خروجی  jدرب بارگیری را در سناریو s
𝐿
𝑠𝑗 ترک میکند.
مسألهی زمانبندی کامیونهای ورودی و خروجی در شرایط تصادفی
بهصورت یک برنامهریزی عددصحیح مختلط ،بهصورت زیر فرمولبندی
شده است.
()1
] 𝑠𝑇 [𝐸Min
()2

∀j,s

()3

∀j, k,s

subject to
𝑠𝑗𝐿 ≥ 𝑠𝑇
𝐽

𝐽

𝑘𝑖𝑟 = 𝑠𝑘𝑗𝑖𝑦 ∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘𝑠 +
𝑗
𝐽

()4

∀j, k,s

()5
() 6

∀i, j, k,s
∀i, j, k,s

()7

∀I,s

𝑗=1
𝐼

𝑘𝑗𝑠 = 𝑠𝑘𝑗𝑖𝑦 ∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘𝑠 +
𝑖=1

𝑗

𝑠𝑗𝑖𝑣𝑀 ≤ 𝑠𝑘𝑗𝑖𝑥
𝑠𝑗𝑖𝑘𝑀 ≤ 𝑠𝑘𝑗𝑖𝑦
𝐽

𝐾

𝑠𝑘𝑗𝑖𝑦 ∑ 𝐹𝑖𝑠 ≥ 𝑐𝑖𝑠 + ∑ 𝑟𝑖𝑘 −
𝑘=1

𝑗=1

()8
()9
()10

∀I,s

()11

∀j,s

()12
()13
()14

∀i, j,s, i≠j

) 𝑠𝑗𝑖𝑞 𝑑𝑗𝑠 ≥ 𝐿𝑖𝑠 + 𝐷𝑠 − 𝑀(1 −

∀i, j,s, i≠j

𝑠𝑗𝑖𝑞𝑀 𝑑𝑖𝑠 ≥ 𝐿𝑗𝑠 + 𝐷𝑠 −

∀i,s

𝑞𝑖𝑖𝑠 = 0

()15

∀i, j,s

∀i, j,s, i≠j

) 𝑠𝑗𝑖𝑝 𝑐𝑗𝑠 ≥ 𝐹𝑖𝑠 + 𝐷𝑠 − 𝑀(1 −

∀i, j,s, i≠j

𝑠𝑗𝑖𝑝𝑀 𝑐𝑖𝑠 ≥ 𝐹𝑗𝑠 + 𝐷𝑠 −
𝑝𝑖𝑖𝑠 = 0
𝐽

𝐾

𝑠𝑘𝑗𝑖𝑦 ∑ 𝐿𝑗𝑠 ≥ 𝑑𝑗𝑠 + ∑ 𝑠𝑗𝑘 −
𝑘=1

𝑖=1

𝐾

𝑠𝑘𝑗𝑖𝑥 ∑ 𝐿𝑗𝑠 ≥ 𝑐𝑖𝑠 + 𝑉𝑠 +
𝐾

𝑘=1

𝑠𝑘𝑗𝑖𝑦 ∑ −
𝑘=1

) 𝑠𝑗𝑖𝑣 − 𝑀(1 −
𝐼

()16

∀I,s

()17

∀j,s

∑ 𝑘𝑖𝑗𝑠 ≤ 1
𝑖=1
𝐽

∑ 𝑘𝑖𝑗𝑠 ≤ 1
𝑗=1
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میشود .برای استفاده از الگوریتم فراابتکاری ابتدا بایستی اثبات شود
که این الگوریتمها توانایی بهدست آوردن جواب مناسب در مدت زمان
کوتاه را دارند .بههمین جهت ،مثالهایی که روش دقیق قادر به حل
آنها هستند با الگوریتم بهتعداد مشخص حل میشود و میانگین و
بهترین جواب بهدستآمده مورد مقایسه قرار میگیرد تا عملکرد این
الگوریتم مورد تأیید قرار گیرد تا بتوان برای ادامهی تحلیل ،از نتایج
آنها استفاده نمود .در ادامه تمامی مجموعه مثالها و دادهها تحت
شرایط و مقدار تابع هدف بهدستآمده در حالت عادی با حالت امکان
تخلیه به میزان الزم مقایسه میگردد.

) 𝑠𝑗𝑖𝑘 𝑑𝑗𝑠 ≥ 𝐹𝑖𝑠 + 𝑊𝑠 − 𝑀(1 −

∀i, j,s

∈All variables > 0, vijs∈ {0,1}, pijs
}{0,1}, qijs∈ {0,1}, kijs∈ {0,1
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معادله ( )1تابع هدف را نشان میدهد که بهصورت کمینهسازی
میانگین زمان کل عملیات در شرایط تصادفی و در سناریوهای مختلف
است .محدودیت ( )2نشاندهندهی نحوهی تعیین زمان تصادفی کل
عملیات در هر سناریو است .محدودیت ( )3تضمین میکند در هر
سناریو تمام بار کامیون تخلیه گردد یا همان کامیون به صف خروجی
منتقل گردد .محدودیت ( )4مربوط به برآورد شدن تقاضای کامیون
خروجی در هر سناریو است .محدودیت ( )5فقط در صورت فعال بودن
انتقال بار از کامیون  iبه  jاجازهی انتقال کاال را در هر سناریو میدهد.
محدودیت ( )6تعیین میکند که در هر سناریو فقط اگر کامیون ورودی
قرار است بهعنوان کامیون خروجی استفاده شود ،اجازهی باقی ماندن
کاال در آن وجود داشته باشد .محدودیت ( )7نشان میدهد که کامیون
در هر سناریو فقط پس از تخلیه بهمیزان الزم ،میتواند درب ورودی را
ترک کند .محدودیتهای ( )8تا ( )10مربوط به زمانبندی کامیونهای
ورودی در شرایط تصادفی هستند .محدودیت ( )11زمان خروج کامیون
خروجی را در هر سناریو مشخص میکند .محدودیتهای ( )12تا ()14
مربوط به زمانبندی کامیونهای خروجی در هر سناریو هستند.
محدودیت ( )15نشاندهندهی این است که کامیون خروجی تنها
زمانی میتواند از درب خروجی خارج گردد که تمام کاالهای موردنیاز
برای آن کامیون از کامیونهای ورودی تخلیه شده باشند.
محدودیتهای ( )16تا ( )17تعیین میکنند که هر کامیون ورودی
فقط میتواند بهعنوان یک کامیون خروجی مورد استفاده قرار گیرد.
محدودیت ( )18مشخص میکند که اگر کامیون ورودی بهعنوان
خروجی درنظر گرفته شود ،پس از ترک درب ورودی و طی زمان
موردنیاز برای تعویض صف ،میتواند وارد درب خروجی گردد.
در این پژوهش از دادههای مورد استفاده در مقالهی یو و اگبلو
[ ]19باتوجه به پیچیدگی باالی مسألهی زمانبندی کامیون در
تخلیهی بارگیری همزمان مدل برنامهریزی عدد صحیح مختلط در
مواردی که مثالها بزرگ باشد قادر به حل مسأله در مدت زمان معقول
نیست .در نتیجه از الگوریتم فراابتکاری شیرمورچه برای حل استفاده

 .4آزمایشها
مدل پایهی انبار عبوری در مقاالت قبلی مورداستفاده قرارگرفته است
و صحت آن قبالً تأیید شده است .تفاوت مدل ریاضی این پژوهش با
مدل پایه در امکان استفاده از کامیون ورودی بهعنوان کامیون خروجی
در شرایط تصادفی است که این کار مستلزم زمانی برای تغییر صف
کامیون است و این زمان میتواند شامل جابهجایی فیزیکی و انجام
مراحل اداری و یا سایر موارد باشد .بهعلت نظری بودن این پژوهش،
این پارامتر دو برابر زمان تغییر کامیون ( )CTدرنظر گرفته شده است.
همچنین در این پژوهش زمانهای ورود و خروج کامیونها تصادفی
درنظر گرفته شده است.
 .1-4حل دقیق
مدل پیشنهاد و مدل پایه در نرمافزار  GAMS 24.1کد گردیده و
سپس مسألهی نمونه توسط حلکننده  CPLEXبر روی رایانه همراه
با پردازنده  Core i7 1.6 GHzو با حافظهی داخلی  GB 4حل شد.
جدول ( )3نتایج محاسباتی را برای دو مدل پایه و مدل ارائه شده ،در
ابعاد مختلف بررسی مینماید .در این محاسبات برای بررسی میزان
تأثیر فاکتور جابهجایی کامیون از صف ورودی تا خروجی ،مقادیر
مختلفی برای این فاکتور درنظر گرفته شده است.
جدول ( )4نیز مقایسهی حل مثالهای مختلف با الگوریتم
فراابتکاری و حل دقیق را نشان میدهد.

جدول ( :)3مقایسهی حل مدل پایه با مدل پیشنهادی
زمان حل (ثانیه)

شماره
1
2
3
4
5
6
7

تابع هدف

ابعاد مسأله

مدل
پایه

مدل ارائه شده
W=CT * 2

مدل پایه

R=4 , J=5 , K =4

1
1
1
1
1
1
1

3
9
2
168
5
3
4

1557
1577
1372
1749
1579
1546
1535

R=5 , J=4 , K =6
R=3 , J=3 , K =8
R=5 , J=5 , K =8
R=5 , J=3 , K =8
R=4 , J=4 , K =5
R=5 , J=4 , K =6

مدل ارائه شده مدل ارائه شده مدل ارائه شده مدل ارائه شده
W=CT * 32 W=CT * 16 W=CT * 8 W=CT * 2
W=4800
W=2400
W=600
W=150
1557
1557
1000
801
1577
1577
1186
1053
1372
1372
1072
977
1749
1749
1301
1232
1579
1579
1144
996
1546
1546
1092
909
1535
1535
1163
960

ن

7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

1
1
1
1
1
2
2
7
2
1
3
2
3

R=3 , J=5 , K =7
R=4 , J=4 , K =8
R=3 , J=4 , K =9
R=5 , J=4 , K =6
R=6 , J=4 , K =8
R=5 , J=6 , K =8
R=5 , J=5 , K =8
R=6 , J=5 , K =4
R=5 , J=6 , K =6
R=4 , J=4 , K =7
R=6 , J=6 , K =7
R=5, J=5 , K =10
R=6 , J=6 , K =9
7200* R=10 , J=9 , K
=10
R=16
, J=15 , K
*7200
=12
7200* R=12 , J=15 , K
=15

ه وه ها

ه دس
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صا

3
3
1
8
10
48
37
998
99
2
305
55
651

1525
1272
1452
2232
2833
2386
2385
2745
2407
1867
2502
2553
2732

1010
813
815
1164
1715
1324
1267
1336
1125
1253
1346
1555
1604

1160
1003
956
1389
1766
1449
1468
1575
1453
1354
1586
1718
1678

1525
1272
1452
2232
2568
2386
2385
2536
2407
1867
2419
2550
2603

1525
1272
1452
2232
2833
2386
2385
2745
2407
1867
2502
2553
2732

1005

*9833

-

6557

-

-

*7200

No
solution
No
solution

-

-

-

-

-

-

-

-

*7200

جدول ( :)4مقایسهی حل مثالهای مختلف با الگوریتم فراابتکاری و حل دقیق
شماره

ابعاد مسأله

زمان حل (ثانیه)

حل دقیق

زمان حل (ثانیه)

حل فراابتکاری

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

R=4 , J=5 , K =4
R=5 , J=4 , K =6
R=3 , J=3 , K =8
R=5 , J=5 , K =8
R=5 , J=3 , K =8
R=4 , J=4 , K =5
R=5 , J=4 , K =6
R=3 , J=5 , K =7
R=4 , J=4 , K =8
R=3 , J=4 , K =9
R=5 , J=4 , K =6
R=6 , J=4 , K =8
R=5 , J=6 , K =8
R=5 , J=5 , K =8
R=6 , J=5 , K =4
R=5 , J=6 , K =6
R=4 , J=4 , K =7
R=6 , J=6 , K =7
R=5, J=5 , K =10
R=6 , J=6 , K =9
R=10 , J=9 , K =10
R=16 , J=15 , K =12
R=12 , J=15 , K =15

3
9
2
168
5
3
4
3
3
1
8
10
48
37
998
99
2
305
55
651
1005
*7200
*7200

801
1053
977
1232
996
909
960
1010
813
815
1164
1715
1324
1267
1336
1125
1253
1346
1555
1604
-

2
6
7
6
7
20
5
5
2
5
7
5
2
5
5
8
10
12
5
7
75
583
391

801
1088
1002
1233
996
968
1000
1010
870
821
1197
1717
1344
1308
1412
1226
1306
1423
1674
1656
6097
5701
7947

 .2-4الگوریتم فراابتکاری شیرمورچه
باتوجه به پیچیدگی مسألهی پژوهش حاضر ،جهت ارائه راهحل

مناسب در مدت زمان معقول برای ابعاد بزرگ مسأله ،الگوریتم
فراابتکاری شیرمورچه که برای اولینبار توسط میرجلیلی براساس

گوزلزاده و همکاران :تجم

و حمل ستق م ر س ستمها تخل ه بارگ

همز ان ر ش ا ط تصا ف با استفا ه از ا گ ر تمها ف اابتکار

رفتار تغذیهای شیرمورچهی نابالغ ابداع شده است ،ارائه میشود [.]32
شیرمورچه از خانوادهی مورچهخواران است .چرخهی زندگی
شیرمورچه شامل دو مرحلهی اصلی است :دوران الرو و دوران بلوغ.
بهطور طبیعی طول عمر شیرمورچهها تا  3سال است ،که بیشتر آن
مربوط به دوران الرو است .شیرمورچهها اغلب در دوران الرو شکار
میکنند و دوران بزرگسالی آنها تنها برای تولیدمثل است .این
موجودات را به این دلیل شیرمورچه مینامند که شکار اصلی آنها
مورچه است .شیرمورچهی الرو با کمک بدن بیضی شکل خود
حفرههایی مخروطی شکل در درون خاک ایجاد کرده و در انتهای
حفره درون خاک پنهان شده و با آرامش و صبر در انتظار طعمهی
خود مینشیند .شیب حفره بهاندازهای است که با ورود طعمه ،دیواره
ریزش کرده و طعمه را به سمت انتهای حفره هدایت میکند .پس از
اینکه طعمهای در حفره افتاد ،شیرمورچه با ریزش دیوارهی حفره از
ورود طعمه باخبر شده و با کمک آروارههای خود سعی میکند طعمه
را به زیر خاک بکشد .درصورتیکه طعمه بخواهد فرار کند ،شیرمورچه
به سمت دیوارهی حفره شن پرتاب میکند که باعث ریزش هرچه
بیشتر دیواره میشود .پس از اینکه طعمه بهوسیلهی شیرمورچه شکار
شد ،شیرمورچه آن را به عمق بیشتری در درون شن برده و سیاالت
درون بدن آن را میمکد .درنهایت باقیماندهی جسد را به بیرون حفره
پرتاب میکند و حفره را برای شکار بعدی آماده میکند.
در طول بهینهسازی باید شرایط زیر اعمال شود:
 )1مورچهها در تمام فضای جستجو با گامهای تصادفی مختلف
حرکت کنند.
 )2گامهای تصادفی بر روی تمام ابعاد مورچه اعمال شود.
 )3تلههای شیرمورچه تحت تأثیر گامهای تصادفی باشد.
 )4شیرمورچهها گودالهای متناسب با تابع هدف خود حفر کنند.
 )5شیرمورچه با حفر گودال بزرگتر باعث افزایش شانس خود در
شکار شود.
 )6مورچهها میتوانند در هر تکرار توسط شیرمورچه شکار شوند.
 )7هنگامیکه مورچه به شیرمورچه تبدیل میشود ،بدین معناست
که گرفتار شیرمورچه شده و مورد اصابت شن و ماسه قرارگرفته
است.
 )8شیرمورچه پس از اتمام شکار ،گودال را برای طعمهی بعدی
خود بازسازی کند.
در این پژوهش از یک ساختار نمایش جواب استفاده شده است.
این ساختار بهصورت یک رشته از اعداد اعشاری میباشد .در ادامه
نگاشتی بیان میگردد که این رشته اعداد اعشاری را به یک جواب از
مسأله تبدیل میکند .این نگاشت هر رشته را فقط به یک جواب
مشخص تبدیل میکند ،یعنی از یک رشته عدد نمیتوان دو جواب
مختلف دریافت کرد .با این روش میتوان تمامی جوابهای مسأله را
تولید نمود ،یعنی الگوریتم در صورت نیاز میتواند تمام فضای جواب
را جستوجو کند و تمامی این نگاشت به هر رشته عدد را به درون
فضای جواب هدایت میکند ،یعنی تمامی جوابها که از این طریق

8

بهدست میآید موجه میباشند .مسأله سه متغیر اصلی دارد ،ساختار
جواب سه بخش متناظر با این سه تصمیم دارد ،بقیهی متغیرها وابسته
به این متغیرهای اصلی میباشند .طول رشتهای که الگوریتم از آن
برای نمایش جواب استفاده میکند ) R + J + max(R,Jمیباشد که
 Rتعداد کامیونهای ورودی و  Jتعداد کامیونهای خروجی میباشد
که در شکل ( )1نشان داده شده است.

شکل ( :)1نمایش جواب الگوریتم پیشنهادی

بخش اول مربوط به تعیین صف کامیونهای ورودی میباشد.
برای تعیین ترتیب ،اعداد این بخش بهترتیب صعودی رتبهبندی
میشود .خروجی رتبهبندی صعودی اعداد اعشاری یک جایگشت
میباشد ،این جایگشت ترتیب کامیونهای ورودی میباشد .برای مثال
در شکل ( )2ابتدا کامیون  2وارد میشود و در ادامه کامیونهای 1
سپس  3و درنهایت  4قرار میگیرند.

شکل( :)2نمایش جواب بخش اول (کامیونهای ورودی)

مطابق شکل ( )3ترتیب کامیونهای خروجی نیز یک جایگشت
میباشد ،بنابراین همانند بخش اول ،بخش دوم الگوریتم نیز بهترتیب
صعودی رتبهبندی میگردد و این رتبهبندی ترتیب کامیونهای
خروجی میباشد.

شکل( :)3نمایش جواب بخش دوم (کامیونهای خروجی)

زیربخش سوم از نمایش جواب ،مربوط به تعیین تعویض یا عدم
تعویض کامیون ورودی با خروجی میباشد .در ابتد ،ماتریس
تصمیمگیری بخش سوم بهصورت شکل ( )4تشکیل میگردد.

شکل( :)4نمایش جواب بخش سوم (تعویض کامیونها)

ن

9

ه وه ها

مطابق شـکل ( )5سـتونهای بیشـتر از ) min(R,Jو سـتونهایی
که عدد نمایش جواب در آن کمتر از  0/5باشد ،حذف میشوند.

ه دس
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کامیونهای ورودی و خروجی مشخص شده و سپس تصمیم گرفته
میشود که کدام کامیون ورودی بهعنوان خروجی استفاده شود،
سپس برای محاسبهی زمان انجام عملیات با هر نمایش جواب،
عملیات تخلیه و بارگیری با آن نمایش جواب شبیهسازی میگردد و
زمان خروج آخرین کامیون خروجی از سکوی بارگیری ،بهعنوان زمان

شکل( :)5ماتریس تبدیل

انجام عملیات بازگردانده میشود.

ستونهای باقیمانده همانند شکل ( )6تعیین میکند که کدام
کامیون ورودی بهعنوان کامیون خروجی استفاده گردد.

شکل ( :)6خروجی نمایش جواب بخش سوم

cost function

2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
model number
matlab
gams

نمودار ( :)1مقایسهی جوابهای روش حل دقیق با روش فراابتکاری

1000
0
11 13 15 17 19
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7

5

3

cost function

2000

 .7-4پارامترهای الگوریتمهای فراابتکاری
در الگوریتمهای فراابتکاری ،پارامترهایی مورداستفاده قرار میگیرند
که مقادیر آنها میتواند بر عملکرد الگوریتم اثرگذار باشد .یکی از
ویژگیهای الگوریتم  ALOطراحیشده برای این مسأله ،این است که
تعداد پارامترهای کمی برای تنظیم دارد .مقادیری که برای حل
نمودهای انتخابشده ،مورد استفاده قرار گرفتند ،از طریق آزمون و
خطا بهدست آمده و در جدول ( )5پیشنهاد میگردند.

اندازه مسأله

تعداد مورچهها

تعداد تکرار

کوچک
متوسط
بزرگ

100
150
200

200
300
بزرگتر از 500

1

 .8-4نتایج عملکردی الگوریتم پیشنهادی در مقایسه با سایر

model number
Yu and Egbelu

از مقایسهی جوابهای روش حل دقیق با روش فراابتکاری که در
نمودار ( )1نشان داده شده است ،میتوان به نتیجهی صحت عملکرد
این الگوریتم در ابعاد کوچک رسید .باتوجه به ماهیت مشابه این مسأله
در ابعاد مختلف میتوان نتیجهگیری کرد که الگوریتم  ALOدر ابعاد
مختلف جوابهای درستی ارائه مینماید .در مقایسات انجام گرفته
نکتهی قابل توجه دیگری که میتوان بدان اشاره کرد زمان حل مسأله
است .میتوان مشاهده کرد که زمان حل برای الگوریتم ALO
برخالف روش حل دقیق ،بهصورت چندجملهای افزایش پیدا میکند
و نیز در ابعادی که با روش حل دقیق در زمان قابل قبول نمیتوان به
جواب رسید ،میتوان جوابهای مناسبی از روش فراابتکاری بهدست
آورد .بهمنظور مقایسهی الگوریتم پیشنهادی این پژوهش با الگوریتم
ارائه شده در مقالهی یو و اگبلو [ ،]19مسألههای حل شده این مقالهی
مذکور با الگوریتم پیشنهادی این مقاله حل گردید که نتایج آن در
نمودار ( )2نمایش داده شده است.

جدول ( .)5پارامترهای مورد استفاده در الگوریتم

4000
3000

 .4-6اعتبارسنجی الگوریتم پیشنهادی

Alo

نمودار ( :)2مقایسهی مقدار تابع هدف بهدست آمده در مقالهی یو و
اگبلو با الگوریتم شیرمورچه

نتایج الگوریتمهای قابلاستفاده
در این قسـمت عملکرد الگوریتم در مثالهای متوسـط و بزرگ مورد
بررسـی قرار گرفته اسـت .برای این بررسـی مثالهای مشـابه توسـط
الگوریتم فراابتکاری کلونی مورچگان و ممتیک نیز حل شده است.

 .5-4محاسبهی تابع هدف

جـدول ( )6خروجی الگوریتم  ALOرا بـا الگوریتمهـای  Memeticو

برای رمزگشایی نمایش جواب در الگوریتم پیشنهادی ،ابتدا ترتیب

 ACORمقایسه میکند.

گوزلزاده و همکاران :تجم

همز ان ر ش ا ط تصا ف با استفا ه از ا گ ر تمها ف اابتکار

و حمل ستق م ر س ستمها تخل ه بارگ
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جدول ( :)6مقایسهی خروجی الگوریتم پیشنهادی با الگوریتمهای دیگر
شماره

ابعاد مسأله

زمان

تابع هدف ALO

زمان

تابع هدف Memetic

زمان

تابع هدف ACOR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

R=4 , J=5 , K =4
R=5 , J=4 , K =6
R=3 , J=3 , K =8
R=5 , J=5 , K =8
R=5 , J=3 , K =8
R=4 , J=4 , K =5
R=5 , J=4 , K =6
R=3 , J=5 , K =7
R=4 , J=4 , K =8
R=3 , J=4 , K =9
R=5 , J=4 , K =6
R=6 , J=4 , K =8
R=5 , J=6 , K =8
R=5 , J=5 , K =8
R=6 , J=5 , K =4
R=5 , J=6 , K =6
R=4 , J=4 , K =7
R=6 , J=6 , K =7
R=5, J=5 , K =10
R=6 , J=6 , K =9
R=10 , J=9 , K =10
R=16, J=15, K=1
R=12, J=15, K =15
R=15, J=15, K =15
R=16, J=17, K =18
R=16, J=16, K =20
R=19, J=16, K =15
R=18, J=19, K =16
R=20, J=20, K =18

11/77
11/80
8/10
12/56
10/72
10/13
11/80
11/09
10/27
9/69
12/30
13/08
14/00
12/65
13/66
13/75
10/15
14/69
12/64
14/82
23/51
38/10
34/67
37/80
43/26
41/73
44/91
48/18
53/01

801
1088
1002
1233
996
909
1029
1010
870
821
1198
1965
1471
1308
1367
1264
1306
1437
1607
1656
6843
6211
8518
5859
9845
10373
7233
9094
10122

10/92
11/26
9/43
12/24
10/51
10/34
11/17
10/75
10/74
10/28
11/38
12/09
12/73
12/40
12/33
12/57
10/63
13/33
12/59
13/90
21/18
35/84
33/94
38/25
46/22
46/83
44/82
50/79
59/35

872
1144
1002
1288
996
909
960
1070
983
821
1197
1717
1324
1308
1411
1230
1306
1498
1607
1776
6527
5717
8641
5528
9098
10240
6880
8374
10688

2/31
2/41
1/91
2/61
2/28
2/25
2/54
2/18
2/26
2/10
2/41
2/66
2/71
2/61
2/71
2/69
2/20
2/92
2/68
3/00
4/62
7/68
7/05
7/94
9/45
9/46
9/47
10/49
11/83

801
1088
1002
1316
996
909
1000
1028
870
1027
1197
1717
1419
1391
1412
1422
1306
1657
1743
1656
7119
7362
11290
7284
10571
12850
9289
10151
12574

جدول ( )6مشخص میکند که نهتنها الگوریتم  ALOدر مثال-
هایی با ابعاد بزرگ عملکرد مناسبی دارد ،بلکه از دو الگوریتم کلونی
مورچگان و ممتیک نیز بهتر عمل کرده و در زمان مشابه به جوابهای
بهینهتری دست یافته است .این نتایج در نمودار ( )3نشان داده شده
است.
2500
2000

cost function

1500
1000
500
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
model number
acoR
memetic
Alo

نمودار ( :)3مقایسهی الگوریتمهای ارائه شده

 .5نتیجهگیری
مسألهای که مقاله حاضر به مطالعه آن پرداخته ،حالتی از تخلیهی

بارگیری همزمان در شرایط تصادفی است که در آن کامیون ورودی
بهعنوان کامیون خروجی نیز میتواند استفاده شود .در شرایط تصادفی
زمانبندی کامیونها نقش مهمی را در سیستم تخلیهی بارگیری
همزمان ایفا میکند .این کار مزایایی چون کاهش زمان تخلیهی
بارگیری و کاهش هزینههای اجارهی کامیون را بههمراه دارد .همچنین
در جهت نزدیکتر کردن مطالعات نظری این مسأله به جهان واقعی،
امکان استفاده از کامیون ورودی بهعنوان کامیون خروجی و عملکرد
الگوریتم نسبتاً جدید  ALOمورد بررسی قرار گرفته شد .پس از
طراحی مدل ریاضی ،تأثیر میزان بهبود در عملکرد باتوجه به زمان
جابهجایی کامیون از صف ورودی به صف خروجی بررسی شده و
مشاهده شد که تا حد قابل قبولی این رویکرد میتواند تأثیر مثبت در
کل زمان عملیات داشته باشد .باتوجه به اینکه این مدل در دنیای
واقعی ممکن است بهصورت روزانه مورد استفاده قرار گیرد ،اینکه در
زمان قابل قبولی بتوان به جواب قابل قبولی دست یافت ،اهمیت ویژهای
دارد که بهمنظور دستیابی به جواب مناسب برای حل مدل ریاضی و
مشخص کردن اعتبار و صحت مدلسازی از نرمافزار بهینهسازی گمز
در سایزهای پایین و در سایزهای متوسط و باال که نرمافزارهای
بهینهسازی قادر به یافتن جواب بهینه نیستند از نرمافزار متلب و
الگوریتمهای فراابتکاری شیرمورچه ،ممتیک و کلونی مورچگان برای

1400  بهار و تابستان/ شماره هجدهم/ سال نهم/ر س ستمها ت د
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 نتایج از قابل استفاده بودن پیشنهاد طرح.حل مدل ریاضی استفاده شد
شده و کارآیی خوب الگوریتم شیرمورچه در حل این مسأله حاکی
.است
،طراحی مدل ریاضی برای این مسأله با درنظر گرفتن چندین درب
 در سایر مسائل بهینهسازی و بررسیALO آزمودن عملکرد الگوریتم
 ارائهی روشهایی برای عملی کردن ایدهی این،دقیقتر عملکرد آن
پژوهش و ترکیب مسألهی زمانبندی موردنظر در این پژوهش با
مسألهی مسیریابی وسیلهی نقلیه بهمنظور برنامهریزی جامعتر و بهبود
عملکرد سیستم تخلیهی بارگیری همزمان میتوانند روندی برای
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ABSTRACT
In warehousing, products are collected from suppliers by incoming trucks and
then transported to customers by outgoing trucks by unloading the load
simultaneously. In case of accident, the timing of trucks plays an important
role in the simultaneous loading unloading system. In this study, a case of
simultaneous unloading in random conditions has been investigated in which
the incoming truck can also be used as an output truck. This has the advantage
of reducing unloading, loading and rental costs. In order to investigate this
state of the problem, a mathematical model has been developed in order to
obtain the appropriate answer to solve the mathematical model and to
determine the validity and accuracy of modeling from gams optimization
software in low and medium and high sizes that optimization software can
finding the optimal answer matlab software and ant meta-algorithms of ant
lion, memetic and ant colony have been used to solve the mathematical model.
The results indicate the usability of the proposed proposal and the good
efficiency of the anthill algorithm in solving this problem.
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