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چکیده
در این پژوهش ،مدل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه در مسافت طوالنی با درنظر گرفتن الزمات راننده و فعالیتهای نگهداری و تعمیرات
پیشگیرانه ارائه میشود .هدف مطالعه حاضر انتخاب بهترین مسیر ،با درنظر گرفتن حداقل تاخیرات در تحویل تقاضای مشتریان و زمانبندی
حرکت وسایل نقلیه با تخصیص تعداد رانندگان به مسیر و توجه به الزامات رانندگی و استراحتهای رانندگان در مسافت طوالنی و برآورده
شدن محدودیتهای عملیاتی سیستم حملونقل میباشد .با توجه به ماهیت  NP-Hardبودن مسئله ،برای حل مدل در ابعاد بزرگ از
الگوریتم فراابتکاری ترکیبی استفاده میشود .الگوریتم پیشنهادی توسعهای از الگوریتم جستجوی بزرگ همسایگی انطباقی میباشد .که با
استفاده از الگوریتم شبیهسازی تبرید تقویت شده و مسیرهای بهینه با لحاظ کردن محدودیتهای الزامات رانندگی و با توجه به تخصیص
یک یا دو راننده به مسیر و همچنین درنظر گرفتن زمانهایی جهت فعالیتهای نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه به منظور کاهش هزینههای
توزیع تعیین میشوند.

واژههای کلیدی :مسیریابی وسیله نقلیه ،مسافت طوالنی ،زمانبندی رانندگان ،فعالیت نگهداری و تعمیرات
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در راستای توجه به الزامات راننده و نگهداری تعمیرات به دلیل

 .1مقدمه

اینکه این مفروضات در مسافت های طوالنی باعث ایجاد خلل در

مسئله مسیریابی وسایل نقلیه همراه با پنجره زمانی یکی از انواع

برنامه زمانبندی تحویل خدمات میگردند مسئله مورد بررسی در

پرکاربرد مساله مسیریابی وسایل نقلیه است که چگونگی توزیع کاال

مسافت طوالنی تعریف شده است .در این مسئله هدف تعیین

از محل تولید یا مرکز توزیع به بازار را بهینه سازی میکند .در این

مجموعهای از مسیرها و تعیین ترتیب مشتریان برای خدمترسانی

مسئله سرویسدهی به هر مشتری باید در یک بازه زمانی معین

به نحوی میباشد که هر مشتری در بازه پنجرهزمانی مربوطه مالقات

صورت پذیرد .هدف از مسائل مسیریابی وسایل نقلیه با پنجره

و فعالیتهای پیشگیرانه بر روی ناوگان وسیله نقلیه به منظور

زمانی بهینه سازی مجموعه ای از مسیرها میان انبار و مشتریان است

خدمترسانی مطمئن به مشتری انجام شود و همچنین مقررات

به نحوی که زمان انتظار و تاخیر حداقل مقدار ممکن گردد.

مربوط به استراحت رانندگان در طی سفر نیز رعایت گردد.

مسئله مسیریابی وسایل نقلیه دارای انواع مختلفی است .اکثر

هدف این مقاله تعیین مجموعهای از مسیرها و تعیین ترتیب

روشهای موجود بر روی چگونگی کاهش هزینهها تمرکز دارد ،در

مشتریان برای خدمترسانی به نحوی میباشد که هر مشتری در

سالهای اخیر با توجه به این موضوع که رانندگان از طرف دولت

بازه پنجرهزمانی مربوطه مالقات و فعالیتهای پیشگیرانه بر روی

مشمول مقررات ساعت کاری هستند ،مسئله برنامه زمانبندی

ناوگان وسیله نقلیه به منظور خدمترسانی مطمئن به مشتری انجام

رانندگان مطرح شد .بنابراین با ادغام این مسئله در برنامه تصمیمات

شود و همچنین مقررات مربوط به استراحت رانندگان در طی سفر

مسیریابی و تحویل در مسافت طوالنی باید زمان استراحت

نیز رعایت گردد..

رانندگان در برنامه زمانبندی توزیع لحاظ گردد .عالوه بر این ،با

با توجه به  Np-hardبودن مدل ،برای حل در ابعاد بزرگ نیازمند

توجه به استهالک وسیله نقلیه در زمان خدمترسانی در بعد

استفاده از روشهای ابتکاری و فراابتکاری میباشد .روش

مسافتی طوالنی باید زمانهای نگهداری و تعمیرات را نیز در مدل

فراابتکاری ارائه شده توسعهای از الگوریتم جستجوی همسایگی

مورد توجه قرار داد.

بزرگ انطباقی است.

یکی دیگر از موضوعات مهم در هر کشور استفاده بهینه از

در ادامه ،این پژوهش به صورت ذیل ساختاردهی شده است :در

تسهیالت و داراییها میباشد .بنابراین مسائل برنامهریزی نگهداری

بخش دوم به مرور متنی تحقیقات انجام گرفته در این حوزه برای

و تعمیرات داراییها در دهه اخیر مورد توجه بسیاری قرار گرفته

شناسایی مسائل کلیدی و شکاف تحقیق پرداخته میشود .در بخش

است .برنامهریزی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه به دلیل

سوم مدلسازی ریاضی مسئله مسیریابی وسایل نقلیه با پنجره زمانی

جلوگیری از خرابیها ،تاثیر قابل توجهی در قابلیت اطمینان و در

در مسافت طوالنی با درنظر گرفتن الزامات راننده و فعالیتهای

دسترس بودن داراییها دارد .انجام فعالیتهای نگهداری در زمان

نگهداری و تعمیرات انجام میشود .در بخش چهارم به طراحی

مناسب و بهموقع موضوع مهمی در برنامهریزی نگهداری و

روش حل پیشنهادی اقدام میگردد .در بخش پنجم نتایج حاصل

تعمیرات است .فعالیتهای نگهداری و تعمیرات بدین منظور انجام

از الگوریتم حل پیشنهادی تحلیل و اعتبارسنجی میشود .در نهایت

میشود که اطمینان حاصل شود که دارایی به طرز قابل اعتمادی به

در بخش ششم خالصهای از یافتههای کلیدی این پژوهش بیان

مشتریان خدمترسانی میکند .اما بسیاری از شرکتها به منظور

میشود.

کاهش هزینهها از انجام فعالیتهای نگهداری و تعمیرات صرفنظر
میکنند.
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و افزایش رضایت مشتریان و کاهش هزینه های مسیریابی و

 .2مروری بر ادبیات موضوع

دستمزد رانندگان میشود.

تحقیق حاضر در خصوص مدل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه در

رویو و همکاران ] [Royo et al. 1983یک مدل ریاضی مبتنی

مسافت طوالنی با درنظر گرفتن الزمات راننده و فعالیتهای

بر بهینه سازی کلونیمورچگان برای حل مسئله مسیریابی وسیله

نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه ارائه شده است که به نحوه توزیع

نقلیه با مسافت طوالنی ارائه دادند .هدف آنها کمینه سازی هزینه

کاال میپردازد .از جمله اولین مطالعات این زمینه میتوان به مطالعه

های انتقال بین منطقهای ،هزینه زمان های تحویلو بارگذاری،

][ Dantzig and Ramser, 1951اشاره نمود.

انتظار و حداقل کردن جریمه بار اضافی و تعداد وسایل نقلیه

مسئله مسیریابی وسایل نقلیه با پنجره زمانی

اعزامی میباشد .آنها برای حملونقل در مسافت طوالنی دو نوع

پنجره زمانی یکی از محدودیتهای مهم مسئله مسیریابی وسایل

حملونقل تعریف کردند .حملونقل سفارشی که در آن هر وسیله

نقلیه برای نزدیک شدن به شرایط دنیای واقعی است .این مسئله

نقلیه به یک مشتری اختصاص مییابد و حمل و نقل تلفیقی که در

اولین بار توسط بودین و همکاران ] [Bodin et al. 1983در

آن هر وسیله نقلیه چندین مشتری را بازدید میکند.

سال  3291مطرح شد .در سالهای اخیر مقاالت متعددی از جمله

مدینا و همکاران ] [Medina et al. 1983یک مدل جدید برای

[Reil, Bortfeldt and Mönch, 2018; Ticha et al.
2017, Schneider, Schwahn and Vigo, 2017,
] Vincent et al. 2017در این حوزه ارائه شده است.

پیشنهادی خود تصمیمات مربوط به طراحی شبکه خدمات را با

قصیری و قنادپور][Ghoseiri and Ghannadpour 2010

تصمیمات مربوط به مسیریابی ادغام کردند .در همین راستا دو

یک مدل و راهحل جدید برای مسئله مسیریابی وسیله نقلیه چند

سطح برای حل مدل تعریف شده است :در سطح اول ،تصمیمات

هدفه با پنجره زمانی ارائه دادند .آنها یک زمان انتظار به عنوان

مسیریابی در قالب مسئله مسیریابی وسایل نقلیه با پنجره زمانی

متغیر تصمیم در گره مشتری عالوه بر زمان سرویسدهی را پیشنهاد

بهینه شده و در سطح دوم به طراحی شبکه خدمات با یک زنجیره

داده اند و در نهایت با استفاده از الگوریتم ژنتیک به حل آن

تامین چهار سطحی و یک شبکه تلفیقی که در آن ازسه نوع

پرداختند.

وسیلهنقلیه استفاده شده اقدام شده است .در این شبکه وسیلهنقلیه

دمیر و همکاران ] [Demir et al. 2012با درنظر گرفتن مسائل

نوع اول برای حملنقل بین سطح اول و دوم ،وسیلهنقلیه نوع دوم

زیست محیطی در تابع هدف مسئله مسیریابی وسیله نقلیه با پنجره

برای حملنقل بین سطح دوم وسوم و وسیله نقلیه نوع سوم به

زمانی و در نظر گرفتن سرعت در هر قوس کمان به عنوان متغیر

سطح سوم و چهارم تخصیص داده شده است.

تصمیم ،مسئله مسیریابی آلودگی را مطرح کردند.

هیگن و همکاران [ ]Higgen et al. 1983یک مدل ارائه دادند

مسیریابی در مسافت های طوالنی ارائه کردند .آنها درمدل

که بین انبارهای بین منطقه ای حمل و نقل با مسافت طوالنی برای

مسئله مسیریابی وسایل نقلیه در مسافت طوالنی

اشتراک گذاری بار انجام میشود و برای توزیع و جمع آوری بین

در مسئله مسیریابی در مسافت طوالنی به یافتن مسیر بهینه و

هر منطقه تصمیمات مسیریابی بر اساس مسئله مسیریابی وسیله

بهینهسازی زمان حرکت رانندگان بصورت یکپارچه پرداخته

نقلیه چند انباره با گذاشت و برداشت درنظر گرفته میشود.

میشود .این مسائل برای توزیعکنندگان باعث افزایش مزیت رقابتی
در بین رقبا ،افزایش رضایت رانندگان ،کاهش انحراف زمان تحویل
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مسئله مسیریابی وسایل نقلیه با الزامات رانندگان
رانندگی در مسافت های طوالنی مشمول قوانین میشود که دولت
برای رانندگان و کامیونها وضع کرده است .در واقع ،در حمل و

شکل  .2زمان رانندگی و توقف و استراحت وسیله نقلیه با دو راننده

نقل جادهای ،دولت برای ساعت کار رانندگان کامیون برای یک

زامورانو و استولتز ][ Zamorano.E, Stollez. 2017یه مسئله

مسیر مشخص شده وسیله نقلیه ،حداقل زمانهایی را برای

برنامهریزی و مسیریابی تکنسینها را مورد بررسی قرار دادند .آن

استراحت و یا رفع نقض وسیله نقلیه درنظر میگیرد .بر این اساس

ها با فرض اینکه تعدادی تکنسین توانا برای انجام فعالیتهای

ژئو و همکاران ] [Xu et al. 2003اولین کسانی بودند که در

پیشگیرانه وجود دارند به تیمهای ارسالی برای عملیات تخصیص

مسئله مسیریابی زمانهای استراحت و رفع نقض را درنظر گرفتند

دادند و سپس جهت سرویسدهی به مسیریابی تیم تکنسین ارسالی

که مطابق با ساعت های مقررات خدمات در ایالت متحده بود ،در

پرداختند .هدف آنها تخصیص بهینه تکنسینها بین تیمها جهت

مدل خود وارد کرده و مورد بررسی قرار دادند.

افزایش راندمان و به حداقل رساندن هزینههای عملیاتی بود.

اریرا و همکاران [ ]Erera et al. 1983برای رسیدن به یک برنامه

مسئله مسیریابی وسایل نقلیه با نگهداری و

توزیع مناسب ،عالوه بر تعیین نحوه مالقات مشتریان و مسیریابی

تعمیرات

بر برنامه زمانبندی رانندگان و کامیونها هم تمرکز کردند.
یکی از فاکتورهای مهم و تاثیرگذار بر مسئله زمانبندی رانندگان،

داراییهای توزیع شده از لحاظ جغرافیایی ،برنامه زمانبندی

تعداد رانندگان تخصیص یافته به هر وسیله نقلیه میباشد .گوئل و

نگهداری و تعمیرات را به دلیل محدودیتهای مسیریابی و زمان

کوک [ ]Goel and Kok. 2012مدلی را بر اساس مقررات

رسیدن به دارایی ،پیچیدهتر میکنند .در همین راستا ،محققان به این

مربوط به اتحادیه خدمات اروپا ارائه دادند که برنامه مسیریابی و

نتیجه رسیدند که بهتر است ،مسائل برنامهریزی نگهداری و

ساعت کاری رانندگان را با درنظر گرفتن یک تیم از رانندگان با

تعمیرات در کنار مسائل مسیریابی وسیله نقلیه بصورت همزمان

توسعه یک الگوریتم ارائه داد .همچنین در سال  2432گوئل و

مورد بررسی قرار گیرد.

همکاران ] [Goel et al. 2019بر روی نحوه تخصیص تعداد

در مسائل دسته اول مسئله مسیریابی تکنسین ،نگهداری و تعمیرات

رانندگان به وسایل نقلیه برای سفر مطالعاتی را انجام دادند .آن ها

به عنوان خدمت ارائه شده به مشتریان درنظر گرفته شده است .در

فرض کردند که در هر مسیر ممکن است یک راننده و یا دو راننده

این مسائل به مسیریابی تیم تکنسین برای رسیدین به تسهیل و انجام

تخصیص داده شود که با توجه به تخصیص تعداد رانندگان برای

فعالیت نگهداری و تعمیرات پرداخته میشود.

طی مسیر شرایط و قوانین رانندگی و مدت زمان مجاز رانندگی و

مطالعه دای و همکاران ] [Dai et al. 2015یک مدل برنامهریزی

استراحت متفاوت در نظر گرفته شده است.

و مسیریابی برای نگهداری تسیالت مزارع بادی ساحلی ارائه دادند.
در مسائل دسته دوم ،که در این مقاله هم از این دسته الهام گرفته
شده است ،نگهداری و تعمیرات وسایل نقلیه حمل و نقل که جهت
تحویل کاال به مشتریان مورد استفاده قرار میگیرد ،مورد توجه قرار

شکل  .1زمان رانندگی و توقف و استراحت وسیله نقلیه با یک راننده

گرفته است .برای اولین بار گویال و گوناسکاران [ Goyal and
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 ]Gunasekaran. 1992یک مدل ریاضی برای مسئله

نگهداری و تعمیرات را بر روی وسیله نقلیه درنظر گرفتند .بنابراین

برنامهریزی نگهداری و تعمیرات ناوگان حمل و نقل ارائه دادند.

بخاطر توقف وسیله نقلیه برای فعالیت نگهداری و تعمیرات ،زمان

فعالیت های نگهداری و تعمیرات به سه دسته اصالحی ،پیشگیرانه

رسیدن به مشتریان بیشتر میشود .همچنین آنها امکان خرابی و

و دوره ای تقسیم میشوند بعد تقسیم بندی هر کدوم مطابق شکل

توقف وسیله نقلیه در بین سفر را درنظر گرفتند.

 1میباشد.

چندرا و همکاران [ ]Chandra et al. 2016یک مدل بهینهسازی
برای مسیریابی و برنامهریزی نگهداری و تعمیرات در مزارع بادی
دریایی پیشنهاد کردند .آنها با درنظر گرفتن شرایط آب و هوایی،
در دسترس بودن کشتیها و تعداد تکنسینهای موجود ،برنامهریزی
بهینه صورت گرفته است .در برنامه بهینه مسیر بهینه حرکت
کشتیها به منظور انتقال تکنسینهای مورد نیاز برای نگهداری و
تعمیرات توربینها مشخص گردیده است

شکل  .3انواع طبقهبندی مسائل نگهداری و تعمیرات

ادوین و همکاران [ ]Edvin et al., 2016یک مدل ترکیبی

بووارد و همکاران [ ]Bouvard et al. 2011یک روش جدید

برنامهریزی نگهداری و تعمیرات و بهینهسازی مسئله مسیریابی

برای هدایت برنامهریزی بهینه وسایل نقلیه سنگین تجاری پیشنهاد

برای دستگاههای توزیعشده پراکنده از لحاظ جغرافیایی ارائه

کردند .در مدل پیشنهادی آنها کاهش کل هزینههای نگهداری و

کردند .عملیات نگهداری و تعمیرات در دستگاهها توسط تیم

تعمیرات وسایل نقلیه به عنوان یکی از اهداف اصلی در نظر گرفته

تکنسین در سایتهای مشتری انجام میشود .رویکرد نویسندگان

شده است.

مبتنی بر دو مرحله بود که در مرحله اول ،تعداد عملیاتهای

ترودی و همکاران [ ]Troudi et al. 2015با درنظر گرفتن

نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و اصالحی در افق زمانی و دوره

مسافت طی شده و شرایط آب و هوایی ،یک سیاست نگهدای

نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه بهینه ،همچنین پنجره زمانی برای

پیشگیرانه برای وسیله نقلیه که در حال خدمت به مجموعهای از

هر عملیات مشخص میگردد .در مرحله دوم ،بر اساس گراف کامل

مشتریان است ،ارائه دادند .در تحقیقات آنها فرض شده است که

مستقیم و زمان سفر بین هر دو گره مشتری ،مجموعه مسیرها برای

انجام عملیات پیشگیرانه در هر نقطهای از جاده امکانپذیر است و

هر تکنسین و زمان شروع کار برای هر عملیات پیشگیرانه مشخص

این فعالیتها دارای مدت زمان ناچیز هستند بنابراین انجام این

میشود ،بطوریکه هزینه کل نگهداری و تعمیرات به حداقل برسد.

فعالیت در پنجره زمانی تحویل تاثیری نمیگذارد.

دهاهری و همکاران ] [Dhahri et al. 2016تحقیقات دیگری

دهاهری و همکاران ] [Dhahri et al. 2015مسئله مسیریابی

در همین زمینه انجام دادند با این تفاوت که مدل را بصورت دیگری

وسیله نقلیه با پنجره زمانی را با نگهداری پیشگیرانه ادغام و

مدلسازی کردند .همچنین آنها امکان خرابی و توقف وسیله نقلیه

مدلسازی کردند .آنها برای حل مدل از الگوریتم جستجوی

در بین سفر را درنظر گرفتند.

همسایگی متغیر استفاده کردند .آنها ابتدا مسئله اصلی را بصورت

لوپزسانتانا و همکاران [ ]López-Santana et al. 2016بر

مسئله مسیریابی وسیله نقلیه با پنجره زمانی با استفاده از دادههای

روی ادغام مسئله برنامهریزی نگهداری و مسیریابی تمرکز کردند.

 344تایی موجود در ادبیات حل کردند .سپس فعالیتهای

هدف آنها انجام فعالیتهای نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه بر
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روی مجموعهای از دستگاهها بود که در سطح جغرافیایی پراکنده
بودند .در مدل پیشنهادی آنها هر یک از دستگاهها برای سرویس
دهی دارای یک بازه پنجره زمانی بودند .آنها برای حل یک روش
دو مرحلهای را پیشنهاد دادند که در مرحله اول زمان بهینه برای
نگهداری و تعمیرات هر تسهیل مشخص شود و هزینههای
نگهداری و تعمیرات به حداقل برسد و در مرحله دوم مسیریابی
تکنسینها برای انجام فعالیت نگهداری و تعمیرات در هر افق زمانی
مشخص شود
جبیلی و همکاران] [Jbili et al. 2017سیاستهای نگهداری و
تعمیرات را در مدل مسیریابی وسیله نقلیه ادغام کردند .در مدل
پیشنهادی آنها برنامهریزی مسیریابی بهینه و نگهداری و تعمیرات
پیشگیرانه را بصورت همزمان درنظر گرفتند .در تابع هدف
هزینههای توزیع ،نگهداری و تعمیرات را کمینه میکند.
رشیدنژاد و همکاران ] [Rashidnejad et al. 2018یک مدل
دو هدفه برای مسئله برنامهریزی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه
در یک سیستم توزیع پراکنده با درنظر گرفتن مسئله مسیریابی ارائه
دادند .هدف مدل پیشنهادی به حداقل رساندن هزینههای کل و
همچنین به حداکثر رساندن دسترسی داراییها در سیستم توزیع
جغرافیایی پراکنده است .آنها برنامهریزی نگهداری پیشگیرانه را
بر اساس اطالعات پیش آگاهی و میزان عمر مفید باقی مانده دارایی
مورد بررسی قرار دادند .همچنین برای حل مدل از الگوریتم
 NSGA-IIاستفاده کردند .در نهایت ،مدل پیشنهادی را برای
عملیات نگهداری پیشگیرانه دستگاههای خودپرداز در سطح شهر
تهران مورد بررسی و اعتبارسنجی قرار دادند .برای مطالعات بیشتر
در این حوزه نیز می توان به مطالعات [،]Mayerle et al. 2020
][Wolfinger wt al. ،[Haftor and Climent 2021
] 2019و غیره مراجعه نمود .همچنین جدول  3خالصه ای از
مهمترین مقاالت مرتبط در این حوزه را نشان می دهد.
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جدول  .3خالصه مقاالت مسیریابی و زمانبندی رانندگان و برنامهریزی نگهداری و تعمیرات

با مروری که بر ادبیات موضوع انجام گرفته ،مشاهده میشود که در

مشتریان شده است .در صورتیکه در نظر گرفتن دو راننده ممکن

اکثر مقاالت موجود در ادبیات مسیریابی وسیله نقلیه یا با تصمیمات

است به دلیل بعد مسافتی طوالنی ،اختالالت زمانی را در برنامه

زمانبندی رانندگان ادغام شده است و یا فعالیتهای نگهداری و

مسیریابی کاهش دهد که با توجه به هزینه هایی که دارد میتواند

تعمیرات در آنها لحاظ شده است و هیچ یک از مقاالت هر سه

مورد بررسی قرار گیرد.

تصمیمات را بصورت یکپارچه در مسائل خود مورد مطالعه قرار

درنتیجه از آنجایی که حمل و نقل در مسافتهای طوالنی یکی از

ندادهاند .همچنین اکثر مقاالت که مسیریابی وسیله نقلیه در مسافت

دالیل مهم به منظور توجه به الزامات راننده و همچنین فعالیتهای

طوالنی را مورد بررسی قرار دادهاند توجهای به نگهداری و

نگهداری و تعمیرات ناوگان محسوب میشود ،لذا در نظر گرفتن

تعمیرات نداشتند .همچنین در مقاالت مسیریابی توجه کمی به

مسائل زمانبندی رانندگان ،تخصیص تعداد راننده به هر ناوگان،

تخصیص یک یا دو راننده و تاثیر آن بر زمانبندی و ترتیب مالقات

توجه به الزامات و فعالیتهای نگهداری تعمیرات بر میزان
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𝑗𝑖𝑒𝑐𝑛𝑎𝑡𝑠𝑖𝐷
𝑟=

زمانبندی تقاضای تحویل در مسئله مسیریابی وسیله نقلیه با پنجره
زمانی تاثیر گذار هستند.

()3-1

 .3مدل مسئله

) 𝑖𝑡𝑎𝑙 𝜋(90 −
)⁄
180
])𝑒(𝑛𝑖𝑠

𝑒 = arctan(𝑑1 ) + arctan(𝑑2 ),

()2-1

در مسئله مورد بررسی یک مرکز توزیع وجود دارد که بار برای
مشتریان که در سطح جغرافیایی پراکنده هستند و در مسافت های
طوالنی قرار دارند ارسال میکند .با استفاده از مسیریابی مشتریان

𝑐

𝑡𝑎𝑛 21 ),

()1-1

𝑐

()4-1

𝜋

نقلیه از انبار بارگیری می کند و حرکت می کند پس از گذشت

()2-1

ساعات رانندگی طبق قوانین و الزامات برای استراحت توقف

()1-1

𝑐3

𝑐

2
𝑐3

𝑐

𝑡𝑎𝑛 21 ),

2

𝑠𝑜𝑐(𝑑1 = 𝑐𝑜𝑠 22 ⁄
𝑛𝑖𝑠(𝑑2 = 𝑠𝑖𝑛 22 ⁄

𝑐1 = (𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖 − 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑗 ) 180,
𝜋

()3-1

که توسط هر وسیله نقلیه باید خدمت ببینند مشخص میشود وسیله

( 𝑛𝑖𝑠) 𝑠𝑖𝑛(𝑐1
[ ∗ arcsin

𝜋

𝑐2 = (𝑙𝑎𝑡𝑗 − 𝑙𝑎𝑡𝑖 ) 180,

𝑐3 = 𝜋 − (𝑙𝑎𝑡𝑖 + 𝑙𝑎𝑡𝑗 ) 180,

مدلسازی ریاضی

میکند .سپس بعد از شروع حرکت به مسیر خود ادامه داده و به انبار
برمیگردد ممکن است توقف به دلیل زمان شب و یا تعطیلی

در این بخش ،مدل زمانبندی و مسیریابی وسیله نقلیه در مسافت

مشتری باشد بنابراین زمان باید تنظیم و مدتی از شب را استراحت

طوالنی با درنظر گرفتن یک یا دو راننده و فعالیت نگهداری و

میکند .همچنین ممکن است زمانهایی را در بین راه و یا در نقاط

تعمیرات پیشگیرانه برای وسیلهنقلیه توسعه داده شده است ،بیان

مشتری به زمان نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه اختصاص داده شود.

میشود .پنجره زمانی استفاده شده در این مدل ،پنجره زمانی سخت
است ،یعنی هر یک از مشتریان باید در بازه زمانی مربوط به

تخمین مسافت طوالنی
یکی از شاخص های خاص مسیریابی در مسافت طوالنی نحوه

خودشان مالقات شوند .در صورت رسیدن وسیله نقلیه زودتر از

محاسبه مسافت بین مشتریان هست .مسافت بین دو نقطه در مسائل

پنجره زمانی به مشتری باید منتظر بماند و در صورت اتمام پنجره

مسیریابی کالسیک بصورت صفحه ای و از طریق فرمول فاصله

زمانی امکان دریافت خدمت از طرف مشتری وجود ندارد.

اقلیدسی محاسبه میشود .اما در شرایط واقعی در مسافت های

در این مقاله فعالیت نگهداری و تعمیرات در  1سطح درنظر گرفته

طوالنی بهتر است برای برآورد دقیقتر مسافت با توجه به کروی

شده است .زمان رخداد هر سطح از فعالیت نگهداری و تعمیرات

بودن زمین براساس طول و عرض جغرافیایی گره ها و از طریق

وابسته به مسافت طی شده توسط وسیله نقلیه است.

فرمول فاصله کروی بر مینای طول و عرض جغرافیایی محاسبه

سطح  :3چک کردن باد چرخها ،چک کردن آب رادیاتور ،چک

شود.

کردن تعادل بارها(به دلیل حفظ تعادل ماشین) ،بازرسی

برای تخمین برآورد مسافت بین دو گره بر اساس طول و عرض

طنابکشی بارها

جغرافیایی از فرمول ( )3-1استفاده میشود که در آن مقدار شعاع

سطح  :2چک کردن روغن ترمز ،آچارکشی چرخها

کره زمین ( )rبرابر با  211333کیلومتر میباشد.

سطح  :1چک کردن روغن و واسکازین ،باالنس چرخها ،میزان
مصرف سوخت و انتشار گاز با دستگاه ،بررسی اکسل کامیون
(درصورت وجود)
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𝒓𝑩𝑻

مجموعههای مدل
n

مجموعه مشتریان {}i,j ∈n

o

مجموعه انبارها

τ

مجموعه پنجرههای زمانی تخصیص یافته به هر مشتری

r

مجموعه رانندگان تخصیص یافته به هر مسیر

l

مجموعه سطوح تعریف شده برای نگهداری و تعمیرات

k

مجموعه ناوگان

وسیله نقلیه با  rراننده
𝒓𝑹𝑻

𝛕𝒊𝒂

𝛕𝒊𝒃

𝒓𝒃𝒕

𝒓𝒓𝒕

𝐣𝒊𝒓𝑫𝑻

𝒗𝒏
𝒄𝒇

𝒌𝒓𝒋𝒊𝒙

گیرد
𝒌𝒋𝒊𝒅𝒒

مقدار کل بار در حال حمل در مسیر  iتا  jتوسط
وسیله نقلیه k

هزینه هر یک کیلومتر مسافت طی شده

𝒊𝒚

هزینه دستمزد برای وسیله نقلیه با  rراننده به ازای

زمان شروع سرویس به گره i

𝒓𝒋𝑺

کل زمان طی شده در مسیری که گره  jدر آن

𝒍𝑪

هزینه فعالیت نگهداری و تعمیرات در سطح l

𝑸

ظرفیت وسیله نقلیه )𝑔𝑘(

𝑴

یک عدد بسیار بزرگ

𝑽

سرعت متوسط حرکت در جاده

بعنوان آخرین گره قبل از بازگشت به انبار با r
راننده است که خدمت دریافت کرده است.
𝛕𝒊𝒆

اگر مشتری  iدر پنجره زمانی  τمالقات شود 3
در غیر این صورت  4میگیرد

𝒓𝒌𝒊𝑩𝑵

تعداد توقف های کوتاه تجمعی تا رسیدن به گره
 iتوسط وسیله نقلیه  kبا  rراننده

ماکسیمم مسافت طی شده وسیله نقلیه برای انجام
𝐫𝐤𝒊𝒃𝒏

فعالیت نگهداری و تعمیرات سطح l
𝒍𝒑𝒕

اگر وسیله نقلیه گره  iتا  jرا با  rراننده توسط
وسیله نقلیه  kطی کند 3در غیر این صورت  4می

هر یک ساعت رانندگی

𝒍𝑷𝑻

زمان مورد نیاز برای طی مسافت بین گره  iتا j
متغیر های مسئله

زمانی  τام

تعداد وسایلنقلیه در دسترس

افق زمانی برنامه ریزی
)𝑣(𝑑𝑖𝑗 /

دیرترین زمان شروع سرویس در گره  iدر پنجره

𝒋𝒊𝒅

𝒓𝒅𝒇

𝑯𝑻

زمانی  τام

فاصله بین دو گره

زمان استراحت در هر بار استراحت طوالنی وسیله
نقلیه با  rراننده

زودترین زمان شروع سرویس در گره  iدر پنجره

𝒊𝒆𝒅

زمان استراحت در هر بار توقف کوتاه وسیله نقلیه
با  rراننده

مدت زمان سرویس دهی در گره i

مقدار تقاضای گره i

ماکسیمم زمان رانندگی قبل از استراحت بلند برای
وسیله نقلیه با  rراننده

پارامترهای مدل
𝒊𝒕

ماکسیمم زمان رانندگی قبل از توقف کوتاه برای

تعداد توقف های کوتاه قبل از رسیدن به گره i
توسط وسیله نقلیه  kبا  rراننده

زمان موردنیاز برای انجام فعالیت نگهداری و
𝐫𝐤𝒊𝑩𝑼

تعمیرات سطح l
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𝐥𝐤𝒊𝒑𝒏

 iتوسط وسیله نقلیه  kبا  rراننده
𝒓𝒌𝒊𝑹𝑵

 lتا رسیدن به گره  iتوسط وسیله نقلیه k

تعداد استراحتهای طوالنی تجمعی تا رسیدن به
𝐥𝐤𝒊𝑷𝑼

گره  iتوسط وسیله نقلیه  kبا  rراننده
𝐫𝐤𝒊𝒓𝒏

تعداد استراحتهای طوالنی قبل از رسیدن به گره
𝐤𝒊𝑫𝑻

کل مسافت طی شده تا زمان رسیدن به گره  iبا
وسیله نقلیه k

زمانهای استراحتهای طوالنی قبل از رسیدن به
𝐤𝒊𝑻𝑻

گره  iتوسط وسیله نقلیه  kبا  rراننده
𝒍𝒌𝒊𝑷𝑵

زمان فعالیتهای نگهداری و تعمیرات در سطح l
تا رسیدن به گره  iتوسط وسیله نقلیه k

 iتوسط وسیله نقلیه  kبا  rراننده
𝐫𝐤𝒊𝑹𝑼

تعداد فعالیتهای نگهداری و تعمیرات در سطح

کل زمان مورد نیاز تا زمان رسیدن به گره  iبا
وسیله نقلیه k

تعداد فعالیتهای نگهداری و تعمیرات در سطح
 lتجمعی تا رسیدن به گره  iتوسط وسیله نقلیه k
تابع هدف و محدودیتها

 𝑗𝑖𝑑 ∗ 𝑘𝑟𝑗𝑖𝑥 ∗ 𝑐𝐹 ∑ ∑ ∑ 𝑒𝑧𝑖𝑚𝑖𝑛𝑖𝑀

() 9- 1

𝐾∈𝑘 𝑅∈𝑟 𝐴∈)𝑗(𝑖.

 𝑟𝑗𝑆 ∗ 𝑟𝑑𝐹 ∑ ∑ +

() 2- 1

𝑅∈𝑟 𝑛∈𝑗

 𝑙𝑘𝑖𝑝𝑛 ∗ 𝑙𝐶 ∑ ∑ ∑

()34-1

𝐿∈𝑙 𝑅∈𝑟 𝐴∈𝑖

Subject to:

()33-1

𝑛 ∈ 𝑗∀

()32-1

𝑛 ∈ 𝑖∀

()31-1

∀𝑗 ∈ 𝑜 ∪ 𝑛,
𝑟 ∈ 𝑅,
𝐾∈𝑘

()34-1

𝐾 ∈ 𝑘∀

()33-1

𝑛 ∈ 𝑗∀

()32-1
()31-1
()39-1

∑ ∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑟𝑘 = 1
𝐾∈𝑘 𝑅∈𝑟 𝑛∪𝑜∈𝑖

∑ ∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑟𝑘 = 1
𝐾∈𝑘 𝑅∈𝑟 𝑛∪𝑜∈𝑗

∑ 𝑥𝑖𝑗𝑟𝑘 − ∑ 𝑥𝑗𝑖𝑟𝑘 = 0
𝑛∪𝑜∈𝑖

𝑛∪𝑜∈𝑖

𝑣𝑛 ≤ 𝑘𝑟𝑗𝑜𝑥 ∑ ∑
𝑅∈𝑟 𝑛∈𝑗

𝑗𝑒𝑑  = 𝑘𝑖𝑗𝑑𝑞 ∑ ∑ ∑ ∑ 𝑞𝑑𝑖𝑗𝑘 −
𝐾∈𝑘 𝑛∪𝑜∈𝑖

∀𝑖 ∈ 𝑛,
𝐾∈𝑘
∀𝑖, 𝑗 ∈ 𝑜 ∪ 𝑛,
𝐾∈𝑘
∀𝑖 ∈ 𝑜 ∪ 𝑛,
𝑗 ∈ 𝑛,
𝑟 ∈ 𝑅,
𝑘 ∈ 𝐾,

𝐾∈𝑘 𝑛∪𝑜∈𝑖

𝑞𝑑𝑖𝑜𝑘 = 0
𝑘𝑟𝑗𝑖𝑥 ∑ ∗ ) 𝑖𝑒𝑑 𝑑𝑒𝑗 ∗ ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑟𝑘 ≤ 𝑞𝑑𝑖𝑗 ≤ (𝑄 −
𝑅∈𝑟

𝑅∈𝑟

) 𝑘𝑟𝑗𝑖𝑥 𝑦𝑖 − 𝑦𝑗 + 𝑡𝑖 + (𝑇𝐷𝑟𝑖𝑗 + 𝑈𝐵𝑖𝑘𝑟 + 𝑈𝑅𝑖𝑘𝑟 + 𝑈𝑃𝑖𝑘𝑙 ) ≤ 𝐹𝑖𝑗 (1 −
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𝐿∈𝑙
𝛕𝑖𝑒 ∗ 𝜏𝑖𝑏 ∑ ≤ 𝑖𝑦 ≤ ∑ 𝑎𝑖𝜏 ∗ 𝑒𝑖τ

()32-1

𝑛 ∈ 𝑖∀

()24-1

∀𝑗 ∈ 𝑛,
𝑟 ∈ 𝑅,
𝑘 ∈ 𝐾,
𝐿∈𝑙

) 𝑘𝑟𝑜𝑗𝑥 𝑦𝑗 + 𝑡𝑗 − 𝑆𝑗𝑟 + (𝑇𝐷𝑟𝑗𝑜 + 𝑈𝐵𝑗𝑘𝑟 + 𝑈𝑅𝑗𝑘𝑟 + 𝑈𝑃𝑗𝑘𝑙 ) ≤ 𝑀(1 −

()23-1

𝑛 ∪ 𝑜 ∈ 𝑖∀

∑ 𝑒𝑖τ = 1

()22-1
()21-1

𝜏

𝜏

𝜏

∀𝑗 ∈ 𝑜 ∪ 𝑛,
𝑅∈𝑟
∀𝑖 ∈ 𝑜 ∪ 𝑛,
𝑗 ∈ 𝑛,
𝐾∈𝑘

𝐻𝑇 ≤ 𝑟𝑗𝑆
) 𝑘𝑟𝑗𝑖𝑥 𝑇𝑇𝑖𝑘 − 𝑇𝑇𝑗𝑘 + 𝑇𝐷𝑟𝑖𝑗 ≤ 𝑀(1 −

()24-1

∀𝑖 ∈ 𝑜 ∪ 𝑛,
𝐾∈𝑘

()23-1

∀𝑖 ∈ 𝑛,
𝐾∈𝑘

𝑣 ∗ 𝑘𝑗𝑇𝑇 = 𝑘𝑖𝐷𝑇

()22-1

𝐾 ∈ 𝑘∀

𝑘𝑟𝑗𝑖𝑥 ∗ 𝑗𝑖𝑑 ∑ ∑ = 𝑘𝑜𝐷𝑇

()21-1
()29-1
()22-1

()14-1

()13-1
()12-1
()11-1
()14-1

) 𝑘𝑟𝑖𝑗𝑥 ∑ ∑ ( 𝑀 ≤ 𝑘𝑖𝑇𝑇
𝑅∈𝑟 𝑛∪𝑜∈𝑗

𝑅∈𝑟 𝑛∪𝑜∈𝑗𝑖,

∀𝑘 ∈ 𝐾,
𝑅∈𝑟
∀𝑖 ∈ 𝑛,
𝑟 ∈ 𝑅,
𝐾∈𝑘
∀𝑗 ∈ 𝑜 ∪ 𝑛,
𝑟 ∈ 𝑅,
𝐾∈𝑘
∀𝑖 ∈ 𝑛,
𝑗 ∈ 𝑜 ∪ 𝑛,
𝑟 ∈ 𝑅,
𝐾∈𝑘
∀𝑖 ∈ 𝑛,
𝑟 ∈ 𝑅,
𝐾∈𝑘

𝐷𝑇
𝐷𝑇
) 𝑘𝑜 (
) 𝑘𝑜 (
𝑣 ≤ 𝐵𝑁 ≤ 𝑣 − 1
𝑟𝑘𝑜
𝑟𝐵𝑇
𝑟𝐵𝑇
𝑘𝑖𝑇𝑇
𝑘𝑖𝑇𝑇
≤ 𝑟𝑘𝑖𝐵𝑁 ≤ − 1
𝑟𝐵𝑇
𝑟𝐵𝑇
) 𝑟𝑘𝑗𝑜𝑥 𝑁𝐵𝑗𝑘𝑟 − 𝑀(1 − 𝑥𝑜𝑗𝑘𝑟 ) ≤ 𝑛𝑏𝑗𝑘𝑟 ≤ 𝑁𝐵𝑗𝑘𝑟 + 𝑀(1 −

) 𝑟𝑘𝑗𝑖𝑥 𝑁𝐵𝑗𝑘𝑟 − 𝑁𝐵𝑖𝑘𝑟 − 𝑀(1 − 𝑥𝑖𝑗𝑘𝑟 ) ≤ 𝑛𝑏𝑗𝑘𝑟 ≤ 𝑁𝐵𝑗𝑘𝑟 − 𝑁𝐵𝑖𝑘𝑟 + 𝑀(1 −

𝑟𝑘𝑖𝐵𝑈 ≤ 𝑟𝑘𝑖𝑏𝑛 ∗ 𝑟𝑏𝑡
𝐷𝑇
𝐷𝑇
) 𝑘𝑜 (
) 𝑘𝑜 (
𝑅𝑁 ≤ 𝑣 − 1
𝑣
≤ 𝑟𝑘𝑜
𝑟𝑅𝑇
𝑟𝑅𝑇

∀𝑘 ∈ 𝐾,
𝑅∈𝑟
∀𝑖 ∈ 𝑛,
𝑟 ∈ 𝑅,
𝐾∈𝑘
∀𝑗 ∈ 𝑜 ∪ 𝑛,
𝑟 ∈ 𝑅,

𝑘𝑖𝑇𝑇
𝑘𝑖𝑇𝑇
≤ 𝑟𝑘𝑖𝑅𝑁 ≤ − 1
𝑟𝑅𝑇
𝑟𝑅𝑇
) 𝑟𝑘𝑗𝑜𝑥 𝑁𝑅𝑗𝑘𝑟 − 𝑀(1 − 𝑥𝑜𝑗𝑘𝑟 ) ≤ 𝑛𝑟𝑗𝑘𝑟 ≤ 𝑁𝑅𝑗𝑘𝑟 + 𝑀(1 −
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()13-1

()12-1
()11-1

()19-1

()12-1

()44-1

()43-1

𝐾∈𝑘
∀𝑖 ∈ 𝑛,
𝑗 ∈ 𝑜 ∪ 𝑛,
𝑟 ∈ 𝑅,
𝐾∈𝑘
∀𝑖 ∈ 𝑛,
𝑟 ∈ 𝑅,
𝐾∈𝑘
∀𝑖 ∈ 𝑜 ∪ 𝑛,
𝑙 ∈ 𝐿,
𝐾∈𝑘
∀𝑗 ∈ 𝑜 ∪ 𝑛,
𝑟 ∈ 𝑅,
𝑙 ∈ 𝐿,
𝐾∈𝑘
∀𝑖 ∈ 𝑛,
𝑗 ∈ 𝑜 ∪ 𝑛,
𝑟 ∈ 𝑅,
𝑙 ∈ 𝐿,
𝐾∈𝑘
∀𝑖 ∈ 𝑛,
𝑙 ∈ 𝐿,
𝐾∈𝑘
∀𝑖, 𝑗 ∈ 𝑜 ∪ 𝑛,
𝑟 ∈ 𝑅,
𝑙 ∈ 𝐿,
𝑘 ∈ 𝐾,
𝑇 ∈ 𝜏

) 𝑟𝑘𝑗𝑖𝑥 𝑁𝑅𝑗𝑘𝑟 − 𝑁𝑅𝑖𝑘𝑟 − 𝑀(1 − 𝑥𝑖𝑗𝑘𝑟 ) ≤ 𝑛𝑟𝑗𝑘𝑟 ≤ 𝑁𝑅𝑗𝑘𝑟 − 𝑁𝑅𝑖𝑘𝑟 + 𝑀(1 −

𝑟𝑘𝑖𝑅𝑈 ≤ 𝑟𝑘𝑖𝑟𝑛 ∗ 𝑟𝑟𝑡
𝑘𝑖𝐷𝑇
𝑘𝑖𝐷𝑇
≤ 𝑙𝑘𝑖𝑃𝑁 ≤ − 1
𝑙𝑃𝑇
𝑙𝑃𝑇

) 𝑟𝑘𝑗𝑜𝑥 𝑁𝑃𝑗𝑘𝑙 − 𝑀(1 − 𝑥𝑜𝑗𝑘𝑟 ) ≤ 𝑛𝑝𝑗𝑘𝑙 ≤ 𝑁𝑃𝑗𝑘𝑙 + 𝑀(1 −

) 𝑟𝑘𝑗𝑖𝑥 𝑁𝑃𝑗𝑘𝑙 − 𝑁𝑃𝑖𝑘𝑙 − 𝑀(1 − 𝑥𝑖𝑗𝑘𝑟 ) ≤ 𝑛𝑝𝑗𝑘𝑙 ≤ 𝑁𝑃𝑗𝑘𝑙 − 𝑁𝑃𝑖𝑘𝑙 + 𝑀(1 −

𝑙𝑘𝑖𝑃𝑈 ≤ 𝑙𝑘𝑖𝑝𝑛 ∗ 𝑙𝑝𝑡

𝑒𝑙𝑏𝑎𝑖𝑟𝑎𝑉𝑦𝑟𝑎𝑛𝑖𝑎𝐵 ∈ 𝑥𝑖𝑗𝑟𝑘 , 𝑒𝑖τ
𝑒𝑙𝑏𝑎𝑖𝑟𝑎𝑉𝑒𝑣𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑃 ∈ 𝑘𝑖𝑇𝑇 𝑞𝑑𝑖𝑗 , 𝑦𝑖 , 𝑆𝑗𝑟 , 𝑈𝐵𝑖𝑘𝑟 , 𝑈𝑅𝑖𝑘𝑟 , 𝑈𝑃𝑖𝑘𝑙 , 𝑇𝐷𝑟𝑖𝑗 , 𝑇𝐷𝑖𝑘 ,
𝑒𝑙𝑏𝑎𝑖𝑟𝑎𝑉𝑟𝑒𝑔𝑒𝑡𝑛𝐼 ∈  𝑟𝑘𝑗𝑟𝑛 𝑁𝑃𝑗𝑘𝑙 , 𝑛𝑝𝑗𝑘𝑙 , 𝑁𝐵𝑗𝑘𝑟 , 𝑛𝑏𝑗𝑘𝑟 , 𝑁𝑅𝑗𝑘𝑟 ,

در تابع هدف مسئله هزینههای مربوط به هزینه متغیر وسیلهنقلیه در

تعداد سفرها از تعداد وسایل نقلیه در دسترس بیشتر نباشد ،در واقع

هنگام حرکت و هزینه دستمزد رانندگان تخصیص یافته به مسیرها

یعنی هر وسیله نقلیه میتواند فقط یکبار یک مسیر را طی کند.

و هزینه انجام فعالیت نگهداری و تعمیرات در سطوح متفاوت به

محدودیت ( )33-1تضمین میکند تعداد وسایل نقلیه خارج شده

ترتیب در معادالت ( )9-1تا ( )34-1آورده شده است.

از انبار نمیتواند از تعداد کل وسایل نقلیه در دسترس بیشتر باشد.

محدودیتهای ( )33-1و ( )32-1تضمین میکنند که هر مشتری

محدودیت ( )32-1تعادل جریان را در گرهها نشان میدهد .یعنی

فقط و فقط باید یکبار مالقات شوند و امکان مالقات مشتری توسط

هر وسیله نقلیه بر اساس تقاضای مشتریان که قرار است در طی

چند وسیله نقلیه یا چند بار در یک مسیر امکانپذیر نمیباشد.

سفر به آنها خدمترسانی کند کاال از انبار بر میدارد و کاالهای

محدودیت ( )31-1تعادل جریان ورودی و خروجی به هر گره را

تحویلی دقیقا برابر با تقاضای مشتریان دیده شده در طول مسیر

تضمین میکند .به هر مشتری یک وسیله نقلیه وارد و یک وسیله

بوده است .محدودیت ( )31-1تضمین میکند در زمان اتمام مسیر

نقلیه از آن خارج میشود .محدودیت ( )34-1تضمین میکند که

هنگام بازگشت به انبار وسیله نقلیه خالی از بار باشد.
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محدودیتهای ( )39-1تضمین میکند کاالهای در حال حمل در

رانندگی معین ،مقدار تجمعی تعداد توقفهای کوتاه پس از حرکت

هر مسیر توسط هر وسیله نقلیه از ظرفیت وسیلهنقلیه تجاور نکند.

از انبار تا رسیدن به مشتری اول در محدودیت ( )21-1و تعداد

محدویتهای ( )32-1تا ( )23-1لزوم رعایت پنجره زمانی سخت

تجمعی توقفهای کوتاه از ابتدای مسیر تا رسیدن به گره مشتری

را مشخص میکنند که در آن  Mیک عدد بسیار بزرگ را نشان

در محدودیت ( )29-1برآورد شده است .محدودیتهای ()22-1

میدهد و مقدار 𝑗𝑖𝐹 از طریق فرمول زیر به دست میآید.

و ( )14-1تعداد توقفهای کوتاه را بین هر دو گره بر اساس تعداد

𝐹𝑖𝑗 = 𝑚𝑎𝑥{0, 𝑏𝑖𝜏 + 𝑡𝑖 + (𝑇𝐷𝑟𝑖𝑗 + 𝑈𝐵𝑖𝑘𝑟 + 𝑈𝑅𝑖𝑘𝑟 +

تجمعی توقفهای بدست آمده تخمین میزنند .زمان صرف شده

} 𝜏𝑗𝑎 𝑈𝑃𝑖𝑘𝑙 ) −

برای توقفهای کوتاه در محدودیت ( )13-1براورد شده که این

محدودیت پنجره زمانی به عبارت دیگر تضمین میکنند که هر یک

زمان در برآورد زمان رسیدن به گره مشتری در محدودیتهای

از مشتریان در بازه زمانی مربوط به خودشان مالقات شوند .در

پنجره زمانی لحاظ میگردد .برای برآورد استراحتهای طوالنی

صورت رسیدن وسیله نقلیه زودتر از پنجره زمانی به مشتری باید

رانندگان در طی سفرهای طوالنی ابتدا با توجه به قانون رعایت

منتظر بماند و در صورت اتمام پنجره زمانی امکان دریافت خدمت

حداقل زمان مجاز رانندگی بدون استراحت پس از طی زمان

از طرف مشتری وجود ندارد .محدودیت ( )23-1تضمین میکند

رانندگی معین ،مقدار تجمعی تعداد استراحتهای طوالنی پس از

هر مشتری فقط در یکی از بازههای پنجره زمانی در افق برنامهریزی

حرکت از انبار تا رسیدن به مشتری اول در محدودیت ( )12-1و

خدمت دریافت کند .محدودیت ( )22-1تضمین میکند وسیله نقلیه

تعداد تجمعی استراحتهای طوالنی از ابتدای مسیر تا رسیدن به

بعد از سرویسدهی به آخرین گره قبل از اتمام افق زمانی به انبار

گره مشتری در محدودیت ( )11-1برآورد شده است.

بازگردد .محدودیت ( )21-1میزان زمانهای تجمعی رسیدن به هر

محدودیتهای ( )14-1و ( )13-1تعداد استراحتهای طوالنی را

گره را توسط وسیله نقلیه برآورد میکند .محدودیت ()24-1

بین هر دو گره بر اساس تعداد تجمعی استراحتها بدست آمده

تضمین میکند درصورتی زمان تجمعی رسیدن وسیله نقلیه برای

تخمین میزنند .زمان صرف شده برای استراحتهای طوالنی در

گره درنظر گرفته شود که آن گره توسط همان وسیله نقلیه دیده

محدودیت ( )12-1براورد شده که این زمان در برآورد زمان رسیدن

شود و در غیر این صورت صفر درنظر بگیرد .محدودیتهای (-1

به گره مشتری در محدودیتهای پنجره زمانی لحاظ میگردد .در

 )23میزان مسافت تجمعی که وسیله نقلیه طی کرده است تا به گره

این پایاننامه برای انجام فعالیتهای نگهداری و تعمیرات سطوح

مشتری برسد را برآورد میکند .میزان مسافت تجمعی برای رسیدن

متفاوتی درنظر گرفته شده است که بر اساس میزان مسافت طی

به گره انبار به عنوان آخرین گره بعد از طی مسیر و مالقات مشتریان

شده وسیله نقلیه یکی از سطوح نگهداری و تعمیرات فعال و باید

در محدودیت ( )22-1تخمین زده شده است .محدودیتهای (-1

برای آن زمانی را درنظر گرفت .شایان ذکر است که ممکن از قبل

 )21تا ( )12-1تضمین میکنند با توجه به تعداد رانندگان

از رسیدن به یک گره بیش از یک سطح نگهداری و تعمیرات انجام

تخصیصیافته به سفر ،برنامه زمانبندی حرکت و توقفهای کوتاه

شود و یا از هر سطح بیش از یکبار نیاز گردد محدودیتی از بابت

و استراحتهای بلند رانندگان با توجه به الزامات رانندگی رعایت

تعداد تکرار وجود ندارد .درمحدودیت ( )11-1تعداد تجمعی

گردد .با توجه به قانون رعایت حداقل زمان مجاز توقف کوتاه

فعالیتهای نگهداری و تعمیرات در سطوح متفاوت محاسبه

رانندگان بر اساس تخصیص تعداد راننده به مسیر پس از طی زمان
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میشود .محدودیتهای ( )19-1و ( )12-1تعداد فعالیتهای
نگهداری و تعمیرات در هر سطح را بین هر دو گره بر اساس تعداد
تجمعی محاسبه شده در فرمول ( )11-1تخمین میزنند .زمان
صرف شده برای انجام نگهداری و تعمیرات در سطوح متفاوت در
محدودیت ( )44-1براورد شده که این زمان در برآورد زمان رسیدن
به گره مشتری در محدودیتهای پنجره زمانی لحاظ میگردد.
محدودیت ( )43-1نوع متغیرهای تصمیم را مشخص می کند.

 .4رویکرد پیشنهادی حل
رویکرد پیشنهادی مطابق با شکل ،2در دو فاز طراحی شده است.
فاز اول شامل یافتن جواب بهینه اولیه با استفاده از الگوریتم کالرک
و رایت است .فاز دوم با استفاده از الگوریتم فراابتکاری جستجوی
بزرگ همسایگی انطباقی و با توجه به محدودیتهای ظرفیت وسیله
نقلیه و پنجره زمانی مشتریان به بهبود جوابهای اولیه و تشکیل
مسیرهای بهینه با کمترین هزینه میپردازد .در فاز دوم باید ترتیب
مسیرها بگونهای مشخص شود که الزامات رانندگی و استراحتها
و توقفها نیز اعمال گردد .هدف از ارائه مدل پیشنهادی برآورد
زمان و هزینهها در مسافتهای طوالنی و نزدیکتر شدن شرایط
برنامهریزی شبکههای توزیع به دنیای واقعی است.

شکل  .4فلوچارت الگوریتم پیشنهادی

فاز اول :تولید جواب اولیه
در این بخش الگوریتم ابتکاری که توسط کالرک و رایت [Clark
] and Wright. 1964ارائه شده برای یافتن جواب اولیه مورد
استفاده قرار میگیرد .علت انتخاب این الگوریتم سادگی آن در
مقایسه با دیگر الگوریتمهای ابتکاری کالسیک است .در این
الگوریتم ابتدا یک ماتریس هزینه از محاسبه هزینه حمل و نقل
مربوط به هر گره تا بقیه گرهها محاسبه میشود .سپس بر اساس
هزینه حمل از گره  iبه بقیه گرهها 𝑗𝑖𝐶 ماتریس صرفهجویی با
استفاده از فرمول 𝑗𝑖𝐶  𝑆𝑖𝑗 = 𝐶0𝑖 + 𝐶0𝑗 −محاسبه میشود.
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مسیرها در ابتدا بدین صورت که هر وسیله نقلیه از انبار شروع به

شد .در این احتمال 𝑇 ،به عنوان دما تعریف شده است .دما در

حرکت کند و تنها یک مشتری را ببیند و برگردد ایجاد میشوند.

انتهای هر تکرار با ضریب 𝛼 که  0 < 𝛼 < 1کاهش میباشد.

سپس در هر تکرار بزرگترین درایه ماتریس صرفهجویی انتخاب

برای بهبود جواب 2 ،عملگر تخریب و  3عملگر تعمیر ارائه شده

شده ،اگر محدودیت ظرفیت وسیله نقلیه و پنجره زمانی مشتری

است .انتخاب عملگر تعمیر و تخریب در هرتکرار با مکانیزم چرخ

نقض نشود ،گره  jبعد از آخرین گره موجود در مسیر  iقرار داده

رولت صورت میگیرد.

میشود؛ در غیر این صورت مسیر به حالت قبلی خود باقی میماند

در مکانیزم چرخ رولت ،ابتدا همه عملگرها احتمال برابری دارند

و به سراغ دومین بزرگترین درایه ماتریس صرفهجویی میرود .این

که در اینجا برای هر کدام از  2عملگر تخریب و  3عملگر تعمیر به
1

1

9

5

روند تا زمانی که تمام درایههای ماتریس دیده شوند ادامه پیدا

ترتیب احتمالهای و داده میشود .این احتمالها در هر تکرار

میکند .در نهایت یک جواب شدنی بدست میآید .شایان ذکر است

با استفاده از فرمول 𝑗𝜔𝑃𝑜𝑡+1 = 𝑃𝑜𝑡 (1 − 𝑟𝑝 ) + 𝑟𝑝 𝜋𝑗 ⁄

که ممکن است این جواب شدنی بهینه باشد یا نباشد.

بروزرسانی میشوند ،که در آن 𝑗 تعداد استفاده از عملگر 𝑗𝑟𝑝 ،

فازدوم :بهبود جواب اولیه و یافتن جواب

پارامتر چرخ رولت π_j ،امتیاز عملگر 𝑗 𝑃𝑜𝑡 ،احتمال فعلی عملگر

الگوریتم  ALNSبه تدریج جواب بهینه اولیه به دست آمده از

تخریب )𝑟( و یا عملگر تعمیر )𝑖(که 𝑜 ∈ 𝑟  ، 𝑖,هستند.

الگوریتم ابتکاری کالرک و رایت را با استفاده از عملگرهای تعمیر

امتیازدهی به عملگرها عملکرد آنها را در هر تکرار نشان میدهد.

و تخریب بهبود میدهد .به عبارت دیگر با استفاده از عملگرهای

امتیاز عملگرها به عملکرد عملگرها در تکرارهای قبلی وابسته

تعمیر و تخریب و در صورت بهبود جواب در هر تکرار الگوریتم

است .امتیاز عملگرها بر اساس  𝜎1 , 𝜎2 , 𝜎3که رابطه

> 𝜎1

جواب جدید به عنوان ورودی تکرار بعد وارد الگوریتم میشود.

 𝜎2 > 𝜎3برقرار است ،بهروزرسانی میشود .اگر عملگر به بهترین

همچنین برای چارچوب دادن و محدود کردن فضای جستجو در

جواب دست یابد امتیاز آن به اندازه 𝜎1یا اگر جواب به دست آمده

الگوریتم  ALNSاز الگوریتم شبیهسازی تبرید استفاده شده است.

بهتر از جواب فعلی باشد ،امتیاز عملگر  𝜎2افزایش مییابد .در

در الگوریتم 𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝑐𝑅 به عنوان جواب به دست آمده در ابتدای

نهایت اگر جواب جدید به دست آمده بدتر از جواب فعلی باشد،

جستجو 𝑅𝑛𝑒𝑤 ،جواب به دست آمده از تکرار فعلی و 𝑡𝑠𝑒𝑏𝑅

امتیاز عملگر به اندازه  𝜎3افزایش مییابد.

بهترین جواب به دست آمده از الگوریتم و)𝑅(𝑡𝑠𝑜𝐶 هزینه مسیر

عملگر تخریب

𝑅 میباشد .با محاسبه هزینه جواب در هر تکرار ) 𝑤𝑒𝑛𝑅(𝑡𝑠𝑜𝐶

 2عملگر تخریب در این تحقیق استفاده شده که برخی از آنها از

به دست میآید و با مقایسه آن با ) 𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝑐𝑅(𝑡𝑠𝑜𝐶 به عنوان

ادبیات این بحث گرفته شده و مورد  2پیشنهاد شده است .در هر

هزینه جاری ،میتوان بر روی بهترین جواب به دست آمده از

تکرار با انتخاب یکی از عملگرها ،یک یا چند گره از مسیر خارج

الگوریتم تصمیمگیری کرد .بنابراین اگر < ) 𝑤𝑒𝑛𝑅(𝑡𝑠𝑜𝐶

میشوند و در لیست تخریب قرار میگیرند .با این کار جواب اولیه

) 𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝑐𝑅(𝑡𝑠𝑜𝐶 ،جواب 𝑤𝑒𝑛𝑅 پذیرفته خواهد شد و اگر

کاهش یافته و لیست تخریب ،خروجی این عملگر خواهند بود.

) 𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝑐𝑅(𝑡𝑠𝑜𝐶 > ) 𝑤𝑒𝑛𝑅(𝑡𝑠𝑜𝐶 ،جواب 𝑤𝑒𝑛𝑅 با
احتمال

−(𝐶𝑜𝑠𝑡(𝑅𝑛𝑒𝑤 )−𝐶𝑜𝑠𝑡(𝑅𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 ))⁄
𝑇

عملگر تخریب تصادفی

𝑒 پذیرفته خواهد

این یک عملگر ساده است که در هر تکرار یک مسیر را به تصادف
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انتخاب کرده و سپس یک گره تصادفی انتخاب و از مسیر انتخاب-
شده حدف میکند و در لیست گرههای حذف شده قرار میدهد.
عملگر تخریب کوتاهترین مسیر
در این عملگر مسیری که کمترین تعداد گره را دارد انتخاب شده و
تمام گرههای موجود در آن حذف میکند .این عملگر با حذف یک
مسیر کامل هزینههای سیستم را به شدت کم میکند و این امکان را
ایجاد میکند که این گرهها در مسیرهای دیگر قرار بگیرند.

شکل  .5عملگر تخریب بدترین هزینه

عملگر تخریب بدترین مسیر

عملگر تخریب شاو

این عملگر در هر تکرار یک مسیر به تصادف انتخاب و سپس

عملگر همگرا شاو مجموعهای از گرهها با ویژگیهای یکسان را

مشتری با بدترین مسافت را در مسیر انتخابی ،حذف میکند .مقیاس

انتخاب میکند .با انتخاب یک گره تصادفی در مسیر تصادفی

بدترین مسافت مربوط به هر مشتری از طریق فرمول

انتخاب شده عملگر شروع شده و گره بعدی با استفاده از رابطه

}| 𝑘𝑗𝑑  𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥{|𝑑𝑖𝑗 −محاسبه میشود.

( )3-4انتخاب میشود .گره با کمترین مقدار ،در لیست تخریب

عملگر تخریب بدترین هزینه

قرار میگیرد ،گره بعدی نیز به همین ترتیب بر اساس گرهای که

این عملگر با فرض اینکه گره  iهزینه  xرا به سیستم تحمیل میکند.

قبل از آن برداشت شده انتخاب میشود .در این فرمول گره 𝑖 آخرین

)𝑥(𝑓 مقدار هزینه تحمیلی به سیستم بر حسب مسافت بعد از

گره برداشت شده 𝑑𝑖𝑗 ،فاصله گرههای باقی مانده در مسیرها  jتا

حذف گره  iرا مجددا حساب میکند )𝑖 𝑓 ′ (𝑥,و سپس از طریق

آخرین گره برداشت شده 𝑖  𝜃𝑖 ،زمان شروع سرویس میباشد𝑟𝑖𝑗 .

فرمول )𝑖  ∆𝑓−𝑖 = 𝑓(𝑥) − 𝑓 ′ (𝑥,مقدار هزینه صرفهجویی

مقدار  -3میگیرد اگر هر دو گره در یک مسیر مشترک قرار داشته

برای هر گره محاسبه و گره با بیشترین مقدار 𝑖∆𝑓−انتخاب و حذف

باشند ،در غیر اینصورت برابر  3خواهد بود 𝑙𝑖 .تقاضا گره 𝑖 و ∅1

میکند.

تا  ∅4وزنهای نرمالسازی شده ،هستند.

عملگر تخریب بدترین زمان

()3-4

این عملگر بر اساس پنجره زمانی ،در هر تکرار ،هر مشتری که
بیشترین انحراف در زمان رسیدن با ابتدای پنجره زمانی را دارد،

𝑗𝑖𝑟 𝑆ℎ𝑗 = ∅1 𝑑𝑖𝑗 + ∅2 |𝜃𝑖  − 𝜃𝑗 | + ∅3
| 𝑗𝑙 + ∅4 |𝑙𝑖 −
عملگر تخریب شاو بر پایه زمان

انتخاب و حذف میکند .این عملگر برای بهبود و کاهش زمان

این عملگر از شاو مشتق شده و در آن  ∅2 = 1و = ∅1 = ∅3

انتظار در گرهها پیشنهاد شده است.

 ∅4 = 0این عملگر همگرا به دنبال گرههای مشابه در فاکتور
پنجره زمانی میگردد.

فصلنامه مهندسی حملونقل /سال سیزدهم /شماره چهارم ( /)31نابستان 3443

2424

ارائه و حل مدل مسیریابی وسیله نقلیه در مسافت طوالنی با درنظر گرفتن الزامات راننده و فعالیت های نگهداری و تعمیرات

زمانی ،شدنی بودن مسیر بررسی میشود .اگر برای گرهای هیچ

عملگر تخریب شاو بر پایه تقاضا
به طور مشابه ،این عملگر هم از عملگر شاو مشتق شده و در جهت

مسیر شدنی وجود نداشته باشد ،یک مسیر جدید تولید میکند.

= ∅1

شایان ذکر است در این مرحله به منظور یافتن بهترین مسیر

همگرایی عمل میکند .در آن روابط  ∅4 = 1و
 ∅2 = ∅3 = 0برقرار است.

محدودیتهای تخصیص رانندگان ،برنامهزمانبندی استراحت و
زمانهای تخصیصیافته به فعالیتهای نگهداری تعمیرات در

عملگر تخریب شاو بر پایه مجاورت

سطوح تعیین شده محاسبه و لحاظ میگردد.

این عملگر یک مسیر تصادفی انتخاب میکند ،سپس در مسیر
انتخاب شده یک گره به تصادف انتخاب میشود .به دنبال آن گره-

عملگر تعمیر حریصانه

هایی که از نظر مسافت در مجاورت گره انتخاب شده با کمترین

این عملگر در هر تکرار ابتدا یک گره از لیست برداشت را انتخاب

فاصله اقلیدسی قرار دارند انتخاب میگردند .این عملگر در واقع از

و در مکان¬های موجه و شدنی مسیر وارد میکند؛ سپس هزینه

عملگر تخریب شاو مشتق شده است و همگرا میباشد.

مربوط به اضافه کردن گره در مسیر با فرمول 𝐶𝑖 = 𝑑𝑗𝑖 +
𝑘𝑗𝑑  𝑑𝑖𝑘 −برای تمام مکانهای موجه ( )j, kمحاسبه میشود.

عملگر تعمیر
در این بخش ،یک جواب جدید با استفاده از جواب تخریب شده

موقعیت  jبا کمترین هزینه برای گره  iدر مسیر با تضمین برقراری

قسمت قبل و اعمال عملگرهای تعمیر تولید میشود .به عبارت

شرط موجه بودن ،به عنوان بهترین مکان انتخاب میشود.

دیگر ،گرههای حذف شده در بخش قبل ،مجددا در مسیرهای
موجود با شرط شدنی بودن مسیر در موقعیت مناسب قرار میگیرند.
با تضمین برقرار بودن محدودیتهای ظرفیت وسیله نقلیه و پنجره
زمانی ،شدنی بودن مسیر بررسی میشود .اگر برای گرهای هیچ
مسیر شدنی وجود نداشته باشد ،یک مسیر جدید تولید میکند.
شایان ذکر است در این مرحله به منظور یافتن بهترین مسیر
شکل  .6عملگر تعمیر حریصانه

محدودیتهای تخصیص رانندگان ،برنامهزمانبندی استراحت و
زمانهای تخصیصیافته به فعالیتهای نگهداری تعمیرات در

عملگر تعمیر حریصانه به همراه ایجاد اختالل

سطوح تعیین شده محاسبه و لحاظ میگردد.

در عملگر تعمیر حریصانه این مشکل ممکن است پیش آید که

عملگر تعمیر تصادفی

آخرین گره وارد شده بهترین مکان قرارگیری خود را از دست دهد

در این بخش ،یک جواب جدید با استفاده از جواب تخریب شده

و در جایی قرار گیرد که هزینه چشم¬گیری را به سیستم تحمیل

قسمت قبل و اعمال عملگرهای تعمیر تولید میشود .به عبارت

کند .بنابراین عملگر تعمیر حریصانه به همراه ایجاد اختالل برای

دیگر ،گرههای حذف شده در بخش قبل ،مجددا در مسیرهای

اصالح ضعف عملگر تعمیر حریصانه تعریف شده است .این

موجود با شرط شدنی بودن مسیر در موقعیت مناسب قرار میگیرند.

عملگر با ایجاد حالت تصادفی در هزینه های هر گره نتیجه بهتری

با تضمین برقرار بودن محدودیتهای ظرفیت وسیله نقلیه و پنجره

کسب میکند .در این عملگر از فاکتور ] 𝜌 ∈  [0.8, 1.2برای
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ایجاد پراکندگی در هزینهها استفاده میشود و هزینهها بر اساس

تعمیرات پیشگیرانه به منظور کاهش هزینههای توزیع تعیین می-

فرمول ( )2-4محاسبه میشوند .در فضای جستجوی بیشتری می-

شوند.

حل مدل در ابعاد کوچک در CPLEX

گردد و واگرا است.
()2-4

𝜌 ∗ ) 𝑘𝑗𝑑 𝐶𝐶𝑖 = (𝑑𝑗𝑖 + 𝑑𝑖𝑘 −

به منظور اعتبارسنجی مدل پیشنهادی ،مدل در ابعاد کوچک مورد

عملگر تعمیر بهترین زمان

بررسی قرار گرفت .برای این منظور ،یک مثال عددی در  4سناریو

عملگر همگرای تعمیر با بهترین زمان برای هر مکان شدنی از مسیر

تعریف شده است .سناریوها بصورت زیر است:

با توجه به درنظر گرفتن پنجره زمانی ،میزان زمان انتظار هر گره

سناریو  ،3یک مدل مسیریابی وسیلهنقلیه چند پنجره زمانی بدون

برای شروع خدمت را از فرمول }| 𝑗𝑎  {|𝜃𝑗 −محاسبه کرده و

درنظرگرفتن محدودیتهای استراحت کوتاه و طوالنی ،بدون

کمترین زمان انتظار به عنوان بهترین مکان انتخاب میشود.

تخصیص تعداد رانندگان و همچنین بدون لحاظ کردن سطوح

عملگر تعمیر با تاسف

نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه است.

در این عملگر ،ابتدا هزینه مربوط به اضافه کردن گره موجود در

سناریو  ،2یک مدل مسیریابی وسیلهنقلیه چند پنجره زمانی با درنظر

لیست برداشت در مسیرها با فرمول 𝑘𝑗𝑑 𝐶𝑖𝑗 = 𝑑𝑗𝑖 + 𝑑𝑖𝑘 −

گرفتن محدودیت استراحت کوتاه و طوالنی و تخصیص یک راننده

برای تمام مکانهای موجه و شدنی ( )j, kمحاسبه میشود .سپس

به سفرها ،بدون درنظر گرفتن سطوح نگهداری و تعمیرات

تعداد نصف کل مسیرها  𝑎 = 𝑅⁄2را تعداد معیار قرار داده

پیشگیرانه است.

میشود .از بهترین تا  aامین بهترین مکان انتخاب شده و مقدار

سناریو  ،1یک مدل مسیریابی وسیلهنقلیه چند پنجره زمانی با درنظر

تفاوت هزینه  𝐷𝑣𝑖 = 𝐶𝑖𝑗 − 𝐶𝑖1محاسبه میشود ،که در آن 𝑖

گرفتن محدودیت استراحت کوتاه و طوالنی و تخصیص یک یا دو

شمارنده گرههای موجود در لیست برداشت و 𝑗𝑖𝐶 هزینه تعمیر گره

راننده به سفرها ،بدون درنظر گرفتن سطوح نگهداری و تعمیرات

𝑖 در مکان𝑗 )𝑎  (𝑗 = 1, … ,میباشد .گره با بیشترین 𝑣𝐷 از

پیشگیرانه است.

لیست برداشت حذف شده و در بهترین مکان قرار میگیرد .این

سناریو  ،4یک مدل مسیریابی وسیلهنقلیه چند پنجره زمانی با درنظر

روند تا زمانی که تمام گرههای موجود در لیست برداشت در بهترین

گرفتن محدودیت استراحت کوتاه و طوالنی و تخصیص یک یا دو

مکان ممکن جایگزین شوند ،ادامه دارد و یک عملگر همگرا است.

راننده به سفرها و سطوح نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه است.

 .5تحلیل نتایج و اعتبارسنجی روش پیشنهادی

در این مسئله  3انبار مرکزی 3 ،مشتری با تقاضای معلوم درنظر
گرفته شده است .برای هر مشتری  2پنجره زمانی و افق برنامهریزی

برای حل مدل در ابعاد بزرگ از الگوریتم فراابتکاری ترکیبی استفاده

 49ساعته فرض شده است .به هر مسیر یک یا دو راننده قابل

میشود .الگوریتم پیشنهادی توسعهای از الگوریتم جستجوی بزرگ

تخصیص است .پس از هر  4ساعت رانندگی برای مسیر با یک

همسایگی انطباقی میباشد که با استفاده از الگوریتم شبیهسازی

راننده 433 ،ساعت توقف و پس از  32ساعت رانندگی  9ساعت

تبرید تقویت شده و مسیرهای بهینه با لحاظ کردن محدودیتهای

استراحت درنظر گرفته شده است .برای مسیر با تخصیص دو راننده

الزامات رانندگی و با توجه به تخصیص یک یا دو راننده به مسیر
و همچنین درنظر گرفتن زمانهایی جهت فعالیتهای نگهداری و
فصلنامه مهندسی حملونقل /سال سیزدهم /شماره چهارم ( /)31نابستان 3443

2422

ارائه و حل مدل مسیریابی وسیله نقلیه در مسافت طوالنی با درنظر گرفتن الزامات راننده و فعالیت های نگهداری و تعمیرات

شکل  .7راهنمای استفاده از شکلهای حاصل از CPLEX

پس از  22ساعت رانندگی  34ساعت استراحت درنظر گرفته شده
است.

جدول  .2نتایج حاصل از CPLEX

شکل  .8ترسیم جواب بهینه حاصل از جواب CPLEXدر سناریو چهارم

شکل  .9ترسیم جواب بهینه حاصل از جواب CPLEXدر سناریو سوم

شکل  .11ترسیم جواب بهینه حاصل از جواب CPLEXدر سناریو اول

شکل  .11ترسیم جواب بهینه حاصل از جواب  CPLEXدر سناریو دوم

حین سفر توسعه داده و اجرا میکنیم .جواب حاصل از اجرای

حل مدل در ابعاد کوچک با الگوریتم پیشنهادی
در این قسمت از مقاله ،الگوریتم پیشنهادی را بر اساس

الگوریتم در جدول  1آورده شده است.

محدودیتهای مدل یعنی درنظر گرفتن چندین پنجره زمانی،

جدول  .3نتایج حاصل از اجرا الگوریتم در 4سناریومثالهای کوچک

تخصیص یک یا دو راننده به مسیر و لحاظ کردن الزامات راننده در
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برای این منظور از مسائل آزمایشی و معروف سالومون استفاده

مقادیر تعیین

فاکتور

توضیحات

𝛿2

امتیاز مربوط به جواب بهتر

34

𝛿3

امتیاز مربوط به بدترین جواب

3

𝑇0

دمای اولیه

34444

𝛼

نرخ سرد شدن

43222

𝑛𝑅

تعداد مجاز برداشت گره

%9

شده

میشود .مسائل سالومون به صورت گسترده برای آزمودن الگوریتم

جدول  ،1درصد اختالف میانگین بهترین جواب و میانگین الگوریتم

های ابتکاری به کار گرفته شده است .مسائل سالومون شامل 32

حل پیشنهادی ،مربوط به آزمون ویلکاکسون را نشان

میدهد.

نمونه است که در شش کالس  RC1 ،R2 ،R1 ،C2 ،C1و RC2

پس از ورود میانگین  2گروه دادههای سالمون و اجرای نرم افزار

تقسیمبندی میشود .تمام مسائل شامل  344مشتری هستند و در

 SPSSمشاهده میشود مقدار  p-value = 0.063بزرگتر از

تعداد ناوگان ،ظرفیت وسایل نقلیه ،مکان جغرافیایی و زمان

 4343میباشد بنابراین در سطح خطای آزمون فرضیه رد نمیشود.

مشتریان متفاوت میباشند .زمان سفر میان دو مشتری توسط فاصله

اجرای الگوریتم با درنظر گرفتن محدودیتهای

کروی بین آنها تعیین میگردد .مشتریان این مسئله دارای پنجره

مدل پیشنهادی

زمانی هستند .بنابراین مناسب برای اعتبارسنجی مسائل VRPTW

مثال  C201-100را با اضافه کردن محدودیتهای مدل اجرا کرده

است .مسائل  R1 ،C1و  RC1با پنجره زمانی کوچک و مسائل

و مشاهده میشود هزینهها بیشتر شده است و دلیل آن این است که

 R2 ،C2و  RC2با پنجره زمانی بزرگ تعریف میشود

هزینههای واقعی با درنظر گرفتن محدودیتهای چندین پنجره

].[Ghoseiri and Ghannadpour, 2010, Qi et al. 2015

زمانی ،الزامات رانندگی و نگهداری و تعمیرات خود را نشان داده

در این مقاله الگوریتم حل پیشنهادی در شش کالس ،C2 ،C1

است .شایان ذکر است در مدل سالمون هزینه بر اساس مسافت طی

 RC1،R2 ،R1و  RC2مسائل سالومون اعتبارسنجی میشود.

شده صرفا لحاظ گردیده است.

پارامترهای الگوریتم پیشنهادی به شرح زیر تنظیم شده است:

جدول  .5نتایج حاصل از اجرای مدل پیشنهادی با استفاده از داده
مثال

C201-100
تعداد وسایل نقلیه

تابع هدف

C201-100

1

323332

جدول  .4مقادیر تنظیم شده برای پارامترهای الگوریتم ALNS
مقادیر تعیین

فاکتور

توضیحات

Max-Iter

کل تعداد تکرارهای ALNS

3444

𝑤𝑁

تعداد تکرارهای مکانیزم چرخ رولت

94

𝛿1

امتیاز مربوط به بهترین جواب

3

شده

اضافه کردن
محدودیتهای مدل

1

312494444

پیشنهادی
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جدول  .6نتیجه آزمون الگوریتم پیشنهادی در مسائل صد مشتری  RC1،R2 ،R1 ،C2 ،C1و  RC2سالومون
بهترین جواب شناخته شده

الگوریتم پیشنهادی
تعداد وسایل

اطالعات نمونه

درصد اختالف

تابع هدف

4

929324

34

4

929324

34

929324

4

929342

34

929342

34

4

924319

34

924319

34

C104

4

929324

34

929324

34

C105

4

929324

34

929324

34

C106

4

929324

34

929324

34

C107

4

929324

34

929324

34

C108

4

929324

34

929324

34

C109

4

323332

1

323332

1

C201

4

323332

1

323332

1

C202

2322

244339

1

323331

1

C203

4332

321321

1

32432

1

C204

4332

399391

1

399332

1

C205

4

399342

1

399342

1

C206

4

399322

1

399322

1

C207

4

399312

1

399312

1

C208

4334

329432

32

324131

32

R101

4313

342932

39

3413311

31

R102

4312

322934

33

3231322

34

R103

33391

341332

32

91333

2

R104

3331

342333

32

3142332

34

R105

2333

313333

34

321432

32

R106

34332

331332

31

3433394

34

R107

نقلیه
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تابع هدف

تعداد وسایل نقلیه

929324

34

C101

34

C102
C103
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بهترین جواب شناخته شده

الگوریتم پیشنهادی
تعداد وسایل

اطالعات نمونه

درصد اختالف

تابع هدف

9349

344234

33

32331

324931

31

343132

2331

3393

32

3429

34

2312

332432

31

344931

34

R111

1321

341232

33

231321

2

R112

2333

331933

9

3349349

2

R201

3341

342331

2

344233

3

R202

3322

211344

3

994342

3

R203

3321

191322

3

141322

3

R204

2312

343231

3

234332

3

R205

2311

239312

2

911

1

R206

2319

912324

3

942333

4

R207

3329

121324

1

14932

1

R208

3394

249343

3

933

1

R209

3333

214319

1

224342

3

R210

3311

941329

4

12333

4

R211

3321

314932

32

3232339

33

RC101

2399

331331

33

3421323

34

RC102

34342

312333

31

3322332

32

RC103

2333

323432

32

3313349

34

RC104

931

322233

32

3324334

33

RC105

1331

341439

34

3122332

32

RC106

2323

313231

31

3222332

33

RC107

3322

3394

32

3331331

33

RC108

نقلیه

تابع هدف

تعداد وسایل نقلیه

234341

2

R108

33

R109
R110
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بهترین جواب شناخته شده

الگوریتم پیشنهادی
تعداد وسایل

اطالعات نمونه

درصد اختالف

تابع هدف

33313

314133

1

2342

331131

3

3331331

432

291312

1

219344

3

4313

912333

4

129342122329

4

RC204

1392

324939

9

3323393

1

RC205

4321

333439

1

3432399

1

RC206

1339

344434

2

214319

3

RC207

3341

914312

2

122311

3

RC208

نقلیه

تابع هدف

تعداد وسایل نقلیه

3314323

2

RC201

9

RC202
RC203

جدول  .7ارزیابی روش پیشنهادی با بهترین جواب
میانگین جواب الگوریتم

میانگین بهترین

پیشنهادی

جواب

0

838828

838828

C1

0820

588885

588800

C2

0838

23.8823

2258822

R1

.82

828839

808852

R2

0800

2...885

2223802

RC1

9835

2093889

889855

RC2

درصد اختالف

نمونه

بهموقع اهمیت فراوانی را برای شرکت در فضای رقابتی و اقتصادی

 .6مطالعه موردی

به همراه دارد .شرکت گلدیران ال جی ،دو کارخانه تولید عمده کاال

شرکت گلدیران ال جی به عنوان یکی از شرکتهای موفق و

در کاسپین و قزوین دارد و به منظور انبارش کاالها ،انبارهای

برندهای مطرح و شناخته در زمینه عرصه محصوالت صوتی،

یاقوت ،مهستان ،الماس و تهویه را احداث کردهاند .در این مقاله

تصویری و لوازم خانگی و نماینده رسمی شرکت الجی در ایران

انبار یاقوت بهعنوان محل توزیع درنظر گرفته شده است.

است که دارای یک سیستم توزیع وسیع در سطح کشور میباشد .با

گلدیران برای حملونقل محصوالت لوازم خانگی خود از 22

توجه به بازار مصرفکنندگان و مشتریان تجاری شرکت گلدیران

دستگاه استفاده میکند .در این تحقیق 34 ،کامیونت ایسوزو  9تنی

در سراسر ایران ،همچنین وجود نمایندگیها و فروشگاههای

با قابلیت حمل  333تن بار درنظر گرفته شده است که با توجه به

اختصاصی در استانهای ایران مسائل توزیع و برنامه زمانبندی

ابعاد کابین حمل بار فرض شده است هر کامیون میتواند 144
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محصول از نوع تلویزیون گلدیران را حمل کند .توزیعکنندگان در

به دنبال افزایش سطح رضایت کارکنان و مشتریان خود نیز میباشد.

 24استان درنظر گرفتهاند

درنتیجه توجه به کوچکترین مسائل در برنامه زمانبندی تحویل و

چالش اصلی این کار این است که آیا در مسافتهای طوالنی

توزیع کاال میتواند برای سازمان اهمیت زیادی داشته باشد .در ادامه

پیشبینی زمانهای استراحت رانندگان و پیشبینی فعالیتهای

مطالعه موردی را یکبار با توجه به سیستم بدون درنظر گرفتن

نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه به صرفهتر است یا عدم توجه به

زمانبندی رانندگان و تخصیص راننده و سپس با سیستم پیشنهادی

رضایت رانندگان و مشتریان .در حقیقت زمانیکه به نگهداری و

بررسی شده است.

تعمیرات پیشگیرانه وسایل نقلیه در سفرهای طوالنی توجه نشود

در جدول  9پارامترهای مطالعه موردی بیان شده است .ستون اول

پس از گذشت زمان به دلیل کارکرد و استهالک ممکن است با

شماره ردیف انبار و مشتریان را مشخص میکند بطوریکه شماره 3

خرابی برنامه زمانبندی تحویل به موقع کاال به مشتریان را تحت

مختص انبار توزیع و شمارههای  2تا  23به مشتریان تخصیص داده

تاثیر قرار داد و درنتیجه عدم رضایت از تحویل با تاخیر سبب از

میشود .در ستون  2و  1جدول ،مختصات  xو  yمشتریان گزارش

دست دادن مشتریان در سفارشات بعدی شرکت و ایجاد فضایی

شده است .تقاضای مشتریان در ستون  4جدول و همچنین مدت

جهت پیشبرد رقبا گردند و هزینههای نگهداری و تعمیرات

زمان سرویس دهی به هر مشتری در ستون  3بر حسب ساعت آمده

اصالحی و همچنین از دست دادن مشتری و بازار در آن منطقه را

است که بر اساس درنظرگرفتن چندین پنجره زمانی طی افق

به سازمان تحمیل نماید .همچنین عدم توجه به استراحت رانندگان

برنامهریزی برای هر مشتری تعریف شده است.

باعث نارضایتی آنها میگردد .هر سازمان در کنار کاهش هزینهها
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جدول  . 8برخی از پارامترهای مدل

در این قسمت نتایج حاصل از پیاده سازی مدل پیشنهادی بر روی

سناریو  :3حالت توزیع کاال با درنظر گرفتن یک پنجره زمانی بدون

سیستم توزیع مطالعه موردی ،بررسی شده است .از آنجایی که

توجه به زمانبندی رانندگان و تخصیص رانندگان و نگهداری و

سیستم فعلی این شرکت در واقعیت فقط توزیع را انجام میدهد و

تعمیرات پیشگیرانه

به مسائل زمانبندی و نگهداری و تعمیرات توجه ندارد .بنابراین در

سناریو  :2حالت توزیع کاال با درنظر گرفتن چندین پنجره زمانی

این تحقیق هزینهها در چندین سناریو مورد بررسی قرار گرفتهاند و

بدون توجه به زمانبندی رانندگان و تخصیص رانندگان و نگهداری

نتایج در جدول  2گزارش شده است.

و تعمیرات پیشگیرانه
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سناریو  :1حالت توزیع کاال با در نظر گرفتن چندین پنجره زمانی

سناریو  :3حالت توزیع کاال با درنظر گرفتن چندین پنجره زمانی با

با توجه به زمانبندی رانندگان بدون لحاظ کردن زمانهای نگهداری

توجه به زمانبندی رانندگان و تخصیص تعداد یک یا دو راننده به

و تعمیرات پیشگیرانه

مسیر همچنین لحاظ کردن زمانهای نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه

سناریو  :4حالت توزیع کاال با در نظر گرفتن چندین پنجره زمانی
با توجه به زمانبندی رانندگان و تخصیص تعداد یک یا دو راننده به
مسیر بدون لحاظ کردن زمانهای نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه
جدول  .9نتایج محاسباتی حاصل از اجرا الگوریتم
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شکل  .12نتایج حاصل از اجرای سناریوهای متفاوت مطالعه موردی

همانطور که در جدول  32مشاهده میشود سناریو دوم نسبت به

برنامهریزی جهت تحویل کاال توسط مشتریان مسیرها بهبود

سناریو اول با جایگزین کردن چندین پنجره زمانی در افق

یافتهاند .در سناریو سوم زمانبندی حرکت رانندگان با درنظر گرفتن
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توقفات و استراحتها در طی مسیر محاسبه شده است که افزایش
زمان به دلیل توقفات منجر به افزایش هزینه شده است اما مسیر
بهینه فقط در ترتیب مسیر شماره  1تغییر وجود داشته است .در
سناریو چهارم با تخصیص تعداد یک یا دو راننده به مسیرها با
کاهش توقفات و زمانهای استراحت هزینهها به شدت کاهش یافته
است .در سناریو شماره پنجم به دلیل درنظر گرفتن زمانهایی را
جهت فعالیتهای نگهداری و تعمیرات مقداری افزایش هزینه
نسبت به سناریو چهارم بوجود آمده است.
در سناریو نوع  3یکی از مسیرها انتخاب شده و زمان رسیدن به هر
شهر و تعداد توقفات در زمان  2راننده (جواب مسئله) و یک راننده
مورد بررسی قرار گرفته است .همانطور که مشاهده میشود
تخصیص دو راننده به مسیرها میتواند باعث کاهش زمان سفر
گردد و به نوبه خود بر روی هزینه کل تاثیر بگذارد .در شکل 31
زمانهای قرمز رنگ زمان رسیدن به هر شهر را با لحاظ کردن
توقفات در کمان قبلی را تعیین میکند ،زمان خروج از هر شهر با
رنگ بنفش آورده شده است که مجموع زمان ورود به هر شهر و
زمان سرویس دهی در آن شهر است .زمان سرویس دهی به رنگ

شکل  .13تغییرات تخصیص رانندگان به مسیرها بر زمان سفر

مشکی در داخل دایره شهرها آورده شده است.

 .7نتیجه گیری
از آنجایی که حمل و نقل در مسافتهای طوالنی یکی از دالیل
مهم به منظور توجه به الزامات راننده و همچنین فعالیتهای
نگهداری و تعمیرات ناوگان محسوب میشود .بنابراین در نظر
گرفتن مسائل زمانبندی رانندگان ،تخصیص تعداد راننده به هر
ناوگان ،توجه به الزامات و فعالیتهای نگهداری تعمیرات بر میزان
زمانبندی تقاضای تحویل در مسئله مسیریابی وسیله نقلیه با پنجره
زمانی تاثیر گذار هستند .چالش اصلی در سیستم توزیع وسیع در
سطح یک کشور این است که آیا در مسافتهای طوالنی پیشبینی
زمانهای استراحت رانندگان و پیشبینی فعالیتهای نگهداری و
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تعمیرات پیشگیرانه به صرفهتر است یا عدم توجه به رضایت

 -روشنخواه؛ شیدا ،سیدابریشمی؛ سید احسان ،جوانشیر ،حسن

رانندگان و مشتریان .در حقیقت زمانیکه به نگهداری و تعمیرات

(" )3122ارائه مدل مسیریابی وسایل نقلیه امدادی در شبکههای

پیشگیرانه وسایل نقلیه در سفرهای طوالنی توجه نشود پس از

کوچک و متوسط" ،فصلنامه مهندسی حمل و نقل ،دوره  ،32شماره

گذشت زمان به دلیل کارکرد و استهالک ممکن است با خرابی

 ،3پاییز ،ص.323-312 .

برنامه زمانبندی تحویل به موقع کاال به مشتریان را تحت تاثیر قرار
داد و درنتیجه عدم رضایت از تحویل با تاخیر سبب از دست دادن

 -صالحیان؛ فرهاد ،توکلی مقدم؛ رضا ،نوروزی ،نرگش ()3129

مشتریان در سفارشات بعدی شرکت و ایجاد فضایی جهت پیشبرد

"حل مساله مسیریابی وسایط نقلیه با در نظر گرفتن رضایتمندی

رقبا گردند و هزینههای نگهداری و تعمیرات اصالحی و همچنین

مشتریان و کاهش انرژی مصرفی با الگوریتم زنبور عسل" ،فصلنامه

از دست دادن مشتری و بازار در آن منطقه را به سازمان تحمیل

مهندسی حمل و نقل ،دوره  ،33شماره  ،2زمستان ،ص.133-222 .

نماید .همچنین عدم توجه به استراحت رانندگان باعث نارضایتی

- Dantzig, George B., and John H. Ramser.
"(1959). "The truck dispatching problem.
Management science Vol. 6, No. 1, pp. 80-91.

آنها میگردد .هر سازمان در کنار کاهش هزینهها به دنبال افزایش
سطح رضایت کارکنان و مشتریان خود نیز میباشد .درنتیجه توجه
به کوچکترین مسائل در برنامه زمانبندی تحویل و توزیع کاال

- Bodin, L., Assad, A., Ball, M. and Golden, B.
(1983) "Routing and scheduling of vehicles and
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سحر عنبری ،سید فرید قنادپور

سید فرید قنادپور ،درجه کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته مهندسی حمل و نقل ریلی را در سال  3193و
 3191از دانشگاه علم و صنعت ایران اخذ نمود .در سال  3122موفق به کسب درجه دکتری در رشته مهندسی
صنایع از دانشگاه علم و صنعت ایران گردید .زمینه های پژوهشی مورد عالقه ایشان مسیریابی وسایل نقلیه،
شبکه های حمل و نقل ،الگوریتم های بهینه سازی دقیق و ابتکاری ،مدیریت پروژه و کاربرد بهینه سازی در
ارزیابی عملکرد سازمانها و پروژهها بوده و در حال حاضر عضو هیات علمی با مرتبه استادیاری در دانشگاه
علم و صنعت ایران است.
سحر عنبری ،در سال  3121در دانشگاه علم و صنعت ایران و در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع
گرایش مدیریت مهندسی مشغول به تحصیل گردید .زمینههای پژوهشی مورد عالقه ایشان بهینهسازی ،مسیریابی
وسایل نقلیه و مدیریت نگهداری و تعمیرات بوده است.
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