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چکیده
مسئلۀ تعیین اندازه ناوگان از مسائل مهم صنعت حمل و نقل و بسیار سخت و پیچیده است .در این پژوهش ،یک مدل ریاضی برای مسئله پویای تعیین
تعداد واگن های باری ریلی ارائه میشود که تا حد امکان شرایط و محدودیتهای دنیای واقعی را در بر دارد .در مدل ارائه شده تقاضای واگن و زمان سیر
به صورت قطعی در نظر گرفته شدهاند .از آنجا که در دنیای واقعی بیش از یک هدف وجود دارد بنابراین در این پژوهش تابع هدف دیگری جهت افزایش
بهرهوری در نظر گرفته شدهاست ،که تعداد تاخیرات در پاسخگویی به تقاضاها را در طول دوره برنامهریزی کاهش میدهد .مطابق با شرایط واقعی شبکه
راهآهن ،واگن های باری بصورت ناهمگون مد نظر قرار گرفتهاند .همچنین در مدل ارائه شده برای اولین بار سه محدودیت ظرفیت وسیله نقلیه ،ارسال وسیله
نقلیه و ظرفیت خط در نظر گرفته شدهاست .تخصیص واگنهای خالی جهت افزایش بهرهبرداری از واگنهای موجود در شبکه و در نتیجه آن کاهش حجم
زیادی از هزینههای تملک ناوگان و نگهداری مورد توجه واقع شدهاست .در این مقاله پس از تعریف مسئله مدل ریاضی مربوطه ارائه میگردد .جهت یافتن
جوابهای پارتو یک روش مبتنی بر رویکرد الگوریتم شبیهسازی تبرید چند هدفه ارائه شده است .در نهایت ،یک مثال عددی برگرفته از صنعت حمل و نقل

ریلی جمهوری اسالمی ایران حل و به بحث گذاشته شده است.

واژههای

كلیدی :ا ندازه ناوگان ،بهینه سازی ،شبیه سازی تبرید چند هدفه ،حمل و نقل ریلی
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زهرا مفاخری ،مجید شیخمحمدی ،علی حسینزاده کاشان،

واگنهای باری سه محدودیت جدید ،محدودیت ظرفیت وسیله

 .5مقدمه

نقلیه و محدودیت ظرفیت خط و محدودیت در تشکیل وسیله نقلیه

شبکه حمل و نقل ریلی به عنوان یک سیستم حمل و نقل ،نقش
اساسی در جابجایی کاال و مسافر دارد .این نقش و دیگر
خصوصیات آن ،از جمله قابلیت حجم سرمایهگذاری باال در
تجهیزات و نیروی انسانی باعث شده است تا مطالعات و تحقیقات
گوناگونی در ارتباط با مدیریت بهرهوری آن انجام شود .ظرفیت و
کارآیی یک سیستم حمل و نقل به طور مستقیم با تعداد ناوگان
موجود آن سیستم در ارتباط است [Mafakheri and Masihi,
] . 2015شرکتهای حمل و نقل ریلی به منظور دستیابی به ظرفیت
مورد نیاز برای پاسخگویی به تقاضای مشتریان در ناوگان ریلی
سرمایهگذاری میکنند و به دلیل قیمت باالی آن ،ناوگان ریلی یکی
از منابع بزرگ سرمایهای در صنعت راهآهن به شمار میرود که
بهینهسازی در بهرهبرداری آن توجه صنعت و جوامع دانشگاهی را
نیز به خود جلب نموده است .خریداری ناوگان باری به تعداد بسیار
کم منجر به کیفیت پائین خدمت رسانی به تقاضای مشتریان و در
نتیجه ،کاهش تقاضای شبکه میگردد ،در حالیکه خرید یا اجاره
بسیار زیاد منجر به هزینههای مفرط تملک ،عملیات و نگهداری
میشود .مطالعات انجام گرفته در این زمینه به سه دسته تقسیم
میشوند .دسته اول به دنبال تخصیص بهینه ناوگان موجود جهت
رسیدن به اهداف مختلف است .دسته دوم تعیین تعداد بهینه ناوگان
جهت دستیابی به اهداف مورد نظر را مورد بررسی قرار میدهد.
دسته آخر هم به دنبال تعیین تعداد بهینه ناوگان و هم تخصیص

با افزودن ناوگان خالی ،که برای اولین بار در مسائل تعیین تعداد
ناوگان مطرح میگردند ،در نظر گرفته شدهاست .از آنجا که مسئله
مورد بررسی جزء مسائل سخت و پیچیده است ،بنابراین جهت
حل مدل چند هدفه و پویای ارائه شده و یافتن جوابهای پارتو،0
یک روش حل با رویکرد الگوریتم تبرید شبیهسازی چند هدفه

0

طراحی گردید .در نهایت یک مثال عددی که پارامترهای آن مطابق
با راهآهن جمهوری اسالمی ایران است ،حل و بررسی شده است.
در ادامه ،این مقاله به صورت زیر ساختاردهی شده است:
در بخش دوم ،خالصهای از مطالعات صورت گرفته در این زمینه
بیان میشود .در بخش سوم ،توضیحاتی پیرامون مسئله تعیین اندازه
بهینه ناوگان ،فرضیات در نظر گرفته شده و مدل ریاضی طراحی
شده به طور کامل ارائه میگردد .در بخش چهارم ،روش حل
پیشنهادی مبتنی بر الگوریتم  MOSAبرای حل مدل ریاضی
طراحی شده ارائه میشود .در بخش پنجم ،پس از تشریح نحوهی
تنظیم پارامترها ،پارامترهای ورودی یک مثال عددی در ابعاد
کوچک و نتایج حاصل از حل آن نمایش داده میشود .در بخش
ششم ،پس از نتیجهگیری پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی و
انطباق بیشتر مدل طراحی شده با سیستم حمل و نقل واقعی ارائه
میگردد.

 .5مروری بر ادبیات موضوع

Yaghini,

منظور از واژه ناوگان 9میتواند واگن ،لکوموتیو ،کامیون،

].2013پژوهشگران به اهمیت تخصیص ناوگان خالی جهت

خودرو ،کانتینر و وسایل حمل مواد و قطعات باشد .در سالهای

افزایش بهرهبرداری از ناوگان موجود و در نتیجه کاهش هزینههای

اخیر کارهای متعددی پیرامون مسئله تعیین اندازه ناوگان انجام شده

خرید و هزینههای عملیاتی پی بردهاند] .[Bojovic, 2002از آنجا

است.در زمینه حمل و نقل ریلی نیز مطالعات گوناگونی صورت

که در اکثر مطالعات پیشین در زمینه حمل ونقل ریلی به مسائل تک

گرفته است.

هدفه پرداخته شده است و همچنین به دلیل پیچیدگی مسئله،

در سال  0091فلورین و همکاران مدلی برای تعیین تعداد لکوموتیو

شدهاند [Yaghini,

با هدف کمینه کردن هزینههای نگهداری ارائه کردند.آنها فرض

] .Khandaghabadi, 2013در مدل ارائه شده در این پژوهش

کردند لکوموتیوها ناهمگون و زمان سفر ثابت است [Florian et

جهت تطبیق با شرایط دنیای واقعی ،عالوه بر در نظر گرفتن دو تابع

] .al.1976در سال  0099گرت باخ و گورویچ مسئله تعیین تعداد

هدف ،افزایش سود و افزایش بهره وری سیستم ،و ناهمگونی

لکوموتیو را با هدف کمینه کردن اندازه ناوگان مطرح کردند با فرض

بهینهآنهاست Khandagh-Abadi,

واگنهای

باری

همگون

فرض
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بکارگیری الگوریتم شبیه سازی تبرید چند هدفه جهت حل مدل توسعه یافته تعیین اندازه واگنهای باری در صنعت …
اینکه ناوگان همگون و زمان سفر ثابت باشد [Gertsbach and

] .Tavakkoli-Moghaddam, 2010یقینی و خندق آبادی در

] .Gurevich,1977در سال  0110گادوین و همکاران کاربردی از

سال  0900در ادامه کاربوجویچ مدل توسعه یافتهای را مورد مطالعه

شبیهسازی جهت تعیین تعداد لکوموتیو مورد نیاز برای انجام

قرار دادند و برای حالت استاتیک و پویا یک روش حل ابتکاری از

عملیات قطارهای باری ارایه کردند که سیستم ریلی تحت مطالعه،

ترکیب الگوریتم ژنتیک و الگوریتم تبرید شبیهسازی شده ارائه

برنامه زمانبندی از پیش تعیین شدهای نداشت [Godwin,

کردند].[Yaghini and Khandagh-abadi, 2011یقینی و خندق

].Gopalan and Narendran, 2008بوژان و ترنکوئیست در سال

آبادی در سال  0109یک روش حل ابتکاری که ترکیبی از الگوریتم

 ،0000یک مدل احتمالی و چند پریودی جهت تعیین تعداد ناوگان،

ژنتیک و الگوریتم تبرید شبیهسازی شده است ،برای مسئله تعیین

با هدف بیشینه کردن درآمد مورد انتظار برای حمل بار و کاهش

تعداد واگنهای باری ارائه کردند .مدل مورد مطالعه چند پریودی

هزینههای عملیاتی واگنهای پر و خالی مطرح کردند .تقاضا و زمان

و پویاست که در آن زمان سفر و تقاضا قطعی در نظر گرفته شده

سیر بر اساس تابع توزیع احتمال تعریف و مسئله با استفاده از مدل

است ] .[Yaghini and Khandaghabadi, 2013در سال 0901

جریان شبکه حل شد] .[Beaujon and Turnquist, 1991در سال

مسیحی و مفاخری مدل مورد بررسی توسط یقینی و خندق آبادی

 ،0009شرالی و تانکبیلک مدلی برای تعیین تعداد واگنهای حمل

در پژوهش قبل را در حالت چند هدفه مورد بحث قرار دادند ،و

خودرو با هدف حمل خودرو از کارخانههای خودروسازی به

در پژوهش خود مسئله را با استفاده از روش وزنی به تک هدفه

شهرهای متقاضی را توسط قطارهای باری ارایه کردند که در آن سه

تبدیل کردند و مورد بررسی قرار دادند و سه روش حل مبتنی بر

نوع واگن مورد بررسی قرار گرفت [Sherali and Tuncbilek,

الگوریتم ژنتیک و الگوریتم شبیه سازی تبریدی و ترکیب این دو

] .1997بوجویچ در سال  0110مسئله تعیین اندازه واگنها را با

روش طراحی و مورد مقایسه و بحث قرار دادند [Mafakheri,

هدف کمینه کردن هزینه کل به منظور تامین تقاضای مشتریان ،مورد

] .Masihi, 2015در سال  0101کلوسترهالفن و کالراس و فیچر،

مطالعه قرار داد .همچنین تخصیص واگنهای خالی را جهت

مدلی جهت تعیین ساختار و تعداد بهینه ناوگان باری ریلی مربوط

افزایش بهرهبرداری مطرح کرد] .[Bojovic, 2002در سال 0119

به یک شرکت شیمیایی ارائه کردند .در مدل عدم قطعیت در تقاضا

کخل و همکاران مسئله تعیین تعداد واگنهای باری و سیاست تغییر

و زمان سفر و همچنین جایگزینی واگن ها در نظر گرفته شده

موقعیت وسایل نقلیه را از طریق بیشینه کردن میانگین سود و با

است].[Klosterhalfen, Kallrath and Fischer, 2014

استفاده از روش ترکیب شبیهسازی با رویکرد الگوریتم ژنتیک ،بهینه

در حمل و نقل جاده ای نیز مطالعات مختلفی انجام شده است .بال

کردند] .[Kochel, Kunze and Nielander, 2003در سال 0119
لیست و همکاران از طریق مدل های بهینه سازی غیر قطعی ،یک
رویکرد حل جدید برای مسئله تعیین اندازه ناوگان ارایه
کردند] .[List et al. 2003در سال  0110سیارشاد و قصیری جهت

و همکاران در سال  0119مسئله تعیین تعداد ناوگان کامیون با در
نظر گرفتن حمل کننده مشترک را مورد بررسی قرار دادند [Ball
] .et al. 2007در سال  0110سانگ و ارل یک مدل ریاضی برای

تعیین تعداد واگنهای باری و سیاست توزیع واگنهای خالی جهت

تعیین تعداد ناوگان باری و سیاست جابهجایی وسایل نقلیه خالی

پاسخگویی به تقاضای مشتریان مدلی ارایه و با استفاده از الگوریتم

در یک سیستم سرویسدهی دارای دو دپو ارایه کردند با فرض

شبیهسازی تبرید آن را حل کردند .در این مدل فرض شد تقاضا و

اینکه ناوگان همگون باشد].[Song and Earl, 2008

زمان سیر قطعی است].[Sayarshad and Ghoseiri, 2009
سیارشاد و توکلی مقدم در سال  0101یک مدل احتمالی ارایه کردند
که برای حل آن یک روش دو مرحله ای با استفاده از رویکرد
الگوریتم تبرید شبیهسازی شده ارایه شد [Sayarshad and
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زهرا مفاخری ،مجید شیخمحمدی ،علی حسینزاده کاشان،

 .9مسئله پویا ،چند پریودی و چند هدفه تعیین
تعداد ناوگان
در این بخش پس از بیان مسئله مورد بررسی ،فرضیات در
نظر گرفته شده و در نهایت مدل ریاضی طراحی شده ،بیان
میگردد.

 5-9بیان مسئله
مسئله تعیین تعداد ناوگان عبارت است از :تعیین تعداد بهینه وسایل
نقلیه یک سیستم حمل و نقل و همچنین تعیین جریان جابجایی
وسایل نقلیه پر و خالی جهت خدمتدهی به مشتریان ،به طوری

تبرید شبیهسازی شده چند هدفه جهت حل مدل پیشنهادی به
منظور یافتن جوابهای بهینه پارتو است .تعیین تعداد بهینه ناوگان
برای یک سیستم حمل و نقلی ،به برقراری تعادل بین هزینه تملک
یا اجاره ناوگان و هزینههای عملیاتی نیاز دارد.

 5-9فرضیات مسئله
فرضیات پایهای استفاده شده در مدل چند هدفه پیشنهادی تعیین
تعداد ناوگان به شرح زیر است:
دوره برنامهریزی به دورههای زمانی گسسته تقسیم میشود و هر
دوره زمانی برابر با یک روز است .حالت دینامیک مسئله در نظر
گرفته میشود ،به این صورت که تقاضای مشتریان در هر دوره

که اهداف سیستم بهینه گردند .در اغلب مطالعات انجام شده بیشینه

زمانی متفاوت است و الگوی از پیش تعیین شدهای وجود ندارد.

کردن سود یا کمینه کردن هزینه ها مد نظر قرار گرفته است در

تقاضای مشتریان بر حسب تعداد واگن تعریف می شود به عالوه

صورتیکه در شرایط واقعی ،هر سیستمی اهداف مختلفی را مد نظر

واگنهای باری موجود در سیستم حمل و نقلی ناهمگون فرض

قرار میدهد .تعداد وسایل نقلیه مورد استفاده در طول دوره

شدهاند .میزان تقاضا و زمان سیر بین هر زوج مبدا -مقصد قطعی

تصمیمگیری ثابت فرض میشود .وسایل نقلیه مورد استفاده به
صورت همگون یا غیر همگون هستند که در صورت غیر همگون
بودن ،الزم است سازگاری بین محموله و وسیله نقلیه در نظر گرفته

در نظر گرفته شده است .تعداد انواع مختلف واگنهای باری موجود
در سیستم تا پایان دوره برنامهریزی ثابت است و امکان اجاره و
خرید ناوگان وجود ندارد .هر ایستگاه در شبکه حمل و نقل
میتواند مبدا برخی تقاضاها و مقصد تقاضاهای دیگری باشد.

شود .زمان سیر بین دو ایستگاه در شبکه در حالت رفت و برگشت

تقاضای مشتریان نمیتواند زودتر از موعد مقرر به مقصد برسد و

به مسیر شبکه بستگی دارد که در شبکه ریلی زمان رفت و برگشت

در صورتی که تقاضای مشتری دیرتر از زمان تعیین شده به مقصد

معموال یکسان است.در مدل استاتیک مسئله تعیین تعداد ناوگان،

برسد ،به ازای هر روز دیرکرد هر واگن یک تاخیر در نظر گرفته

تمامی اجزای تصمیمگیری در ابتدای دوره برنامهریزی مشخص

میشود و تقاضاهای پاسخ داده نشده در هر روز در سیستم از بین

بوده و پس از برنامهریزی تا پایان اجرای آن بدون تغییر میمانند.
در مدل پویا مسئله مورد بررسی ،اجزای مسئله در طول دوره
برنامهریزی متناسب با زمان تغییر میکنند.
هدف این مقاله ارایه یک مدل برای مسئله تعیین تعداد ناوگان باری
است که در آن سعی شده است تا حد امکان شرایط دنیای واقعی
مدنظر قرار گیرد تا بتوان به جوابهای دقیقتری برای مسئله مورد
بررسی دست یافت .همچنین طراحی یک روش با رویکرد الگوریتم
مهندسی حمل و نقل  /سال هشتم  /شماره چهارم  /تابستان 105 5931

نمیروند ،بلکه به تقاضاهای روز بعد منتقل میگردند .ظرفیت
وسایل نقلیه(قطار) باری در شبکه ریلی ،مشخص و محدود است.
واگنهای باری مختلف با رعایت شرایط ایمنی میتوانند در یک
قطار قرار گیرند .ظرفیت خطوط ریلی جهت ارسال قطارهای باری
در هر دوره زمانی محدود هستند.

 9-9مدلسازی ریاضی
در این بخش مدل ریاضی پیشنهادی برای مسئله مورد نظر ارایه
میگردد.پس از مطالعات صورت گرفته در این زمینه و بررسی

بکارگیری الگوریتم شبیه سازی تبرید چند هدفه جهت حل مدل توسعه یافته تعیین اندازه واگنهای باری در صنعت …
شرایط واقعی و نظر کارشناسان مرکز تحقیقات راهآهن جمهوری

 :MCSDحداقل مجموع واگنهای پر و خالی که به حد نصاب

اسالمی ایران نتیجه شد اغلب ایستگاههای راهآهن ایران هم مبدا و

جهت تشکیل قطار نمیرسند و اضافه کردن تعدادی واگن خالی به

هم مقصد تقاضاهای مختلف هستند که در مدل طراحی شده این

آنها و تشکیل قطار هزینه کمتری خواهند داشت نسبت به حالتی

فرض لحاظ گردید .همچنین با توجه به اهمیت بهرهبرداری ناوگان
و کارآیی سیستم ،کمینه کردن تعداد تاخیرات در کنار بیشینه کردن
سود مورد بررسی قرار گرفته شده است .با در نظر گرفتن این موارد

که ارسال نشوند .و اگر در دوره  مجموعهای از واگنهای پر از

مبدا  iارسال شود و در دوره   ≤ tبه مقصد  jبرسد.

) :αijk(,tاگر در دوره  مجموعهای از واگنهای پر از مبدا i

و فرضیات در نظر گرفته شده در بخش قبل ،مدل زیر برای مسئله

ارسال شود و در دوره   ≤ tبه مقصد  jبرسد پارامتر مربوطه برابر

تعیین تعداد واگنهای باری طراحی شده است.

یک و در غیر این صورت برابر صفر خواهد.

مجموعه ایستگاههای شبکه با  Nنمایش داده میشود .همچنین دوره
برنامهریزی  Tبه دورههای زمانی گسسته تقسیم میگردد و هر دوره

) :βijk(,tاگر در دوره  مجموعهای از واگنهای خالی از مبدا i

ارسال شود و در دوره   ≤ tبه مقصد  jبرسد پارامتر مربوطه برابر

زمانی  tبرابر با یک روز در نظر گرفته میشودt= 1 ،0 ، ... ، T .

یک و در غیر این صورت برابر صفر خواهد.

پارامترهای استفاده شده به صورت زیر میباشند:

متغیرهای تصمیمگیری مدل عبارتاند از:

 :Rijkدرآمد حاصل از جابهجایی یک واگن حامل بار نوع  kاز مبدا

) :xijk(tتعداد واگنهای حامل بار نوع  kکه در دوره  tاز مبدا iN

 iNبه مقصد j N
 :LCijkهزینه جابهجایی یک واگن حامل بار نوع  kاز مبدا iN
به مقصدj N
 :ECijkهزینه جابهجایی یک واگن خالی نوع  kاز مبدا  iNبه

به مقصد  jNارسال میگردد.
) :yijk(tتعداد واگنهای خالی نوع  kکه در دوره  tاز مبدا  iNبه
مقصد  j Nارسال میگردد.
) :Vik(tتعداد واگنهای موجود از نوع  kدر ایستگاه  iNدر پایان

مقصد j N

دوره زمانی t

 :Qkهزینه تملک یک واگن نوع k

) :Wik(tتعداد واگنهای مستقر از نوع  kدر ایستگاه  iNدر طول

 :HCikهزینه نگهداری یک واگن نوع  kدر ایستگاه iN

دوره زمانی t

 :ttijkزمان سیر واگن نوع  kاز مبدا iNبه مقصد (j Nبر حسب

) :Uijk(tتقاضاهای پاسخ داده نشده مرتبط با واگن نوع  kکه باید

روز)

از مبدا  iNارسال میشدند و در دوره  tبه مقصد j N

) :Dijk(tمیزان تقاضای مرتبط با واگننوع  kکه باید در دوره  tاز

میرسیدند.

مبدا  iNبه مقصد  j Nبرسد(بر حسب واگن)

) :Nnij(tتعداد وسیله نقلیه که در دوره  tاز مبدا  iNبه مقصد j

 :CDnظرفیت وسیله نقیله (قطار) که  nحالت میتوان برای آن

 Nارسال میگردد که ظرفیت آنها برابر  CDnمیباشد.

تعریف کرد.

):Mij(tتعداد واگنهایی که در دوره  tاز مبدا  iNبه مقصدj N

) :CSDij(tحداکثر تعداد قطاری که در دوره زمانی  tمیتوان بین

باید ارسال میشدند و به حد نصاب برای تشکیل قطار نمیرسند.

مبداء  iو مقصد  jارسال کرد.

توابع هدف و محدودیتها:

)max   Rijk  xijk (t )   LCijk  xijk (t )  ECijk  yijk (t )  Qk  Vik (0
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زهرا مفاخری ،مجید شیخمحمدی ،علی حسینزاده کاشان،

min   U ijk  t 
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Nnij  t  , xijk  t  , yijk  t  ,Uijk  t  ,Vik  t  ,Wik  t   0 , int eger

تابع هدف ( )0عبارت است از بیشینه کردن سود که برابر است

هر ایستگاه میباشد .محدودیت ( )1نشان دهنده تعداد واگنهای

با اختالف بین درآمد حاصل از جابجایی واگنهای باردار و

خالی یی است که در هر دوره زمانی در هر ایستگاه نگهداری

هزینههای جابجایی واگنها به صورت پر و خالی ،تملک واگنها

میشود .محدودیت ( )1تضمین میکند مجموع تعداد واگنهای پر

و نگهداری واگنهای خالی در ایستگاه .تابع هدف ( )0عبارت است

و خالی که در هر دوره زمانی از یک ایستگاه ارسال میشود ،بیشتر

از کمینه کردن تعداد تاخیرها در سرویسدهی به تقاضای مشتریان.

از موجودی واگنهای خالی در انتهای دوره زمانی قبل در همان

محدودیت ( )9نشان دهنده میزان تقاضای پاسخ داده نشده در هر

ایستگاه نباشد .محدودیت ( )9که بیانگر ظرفیت وسیله نقلیه (قطار)

دوره زمانی (روز) بین هر زوج مبدا -مقصد میباشد .محدودیت

در سیستم است تضمین میکند در هر دوره زمانی بین هر دو

( )1نشان دهنده موجودی واگن خالی در انتهای هر دوره زمانی در

ایستگاه مجموع واگنهای پر و خالی یی که باید ارسال گردد،
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بکارگیری الگوریتم شبیه سازی تبرید چند هدفه جهت حل مدل توسعه یافته تعیین اندازه واگنهای باری در صنعت …
قطارهایی که شامل تعداد مشخصی واگن مثال  01-01واگن هستند

توزیع بولتزمن محاسبه میگردد .این احتمال در ابتدا بزرگ است و

را تشکیل بدهند .محدودیت ( )0تضمین میکند تعداد واگنها در

در طول اجرای الگوریتم ،متناسب با دما کاهش مییابد .بنابراین از

ابتدای دوره برنامهریزی برابر باشد با تعداد واگنها در انتهای دوره

نظر تئوری این الگوریتم با غلبه بر بهینه محلی قادر به یافتن جواب

برنامهریزی .محدودیت ( )0تضمین میکند که در هر دوره زمانی

بهینه سراسری نیز خواهد بود .پارامترهای الگوریتم عبارتاند از:

تعداد قطارهای ارسالی بین هر زوج مبداء و مقصد بیشتر از ظرفیت

دمای اولیه ،دمای نهایی ،نرخ کاهش دما ،تعداد تکرار در دمای ثابت،

خط نشود .محدودیت ( )01بیانگر این مطلب است که اگر پس از

تعداد تکرار در صورت عدم بهبود جواب .در ادامه به تشریح اجزای

تشکیل قطارها بین هر زوج مبداء -مقصد تعدادی واگن باقی بماند

الگوریتم پیشنهادی پرداخته میشود.

که برای تشکیل قطار به حد نصاب نرسند ،و تعدادشان برابر یا
بیشتر از  MCSDباشد ،و همچنین ظرفیت برای ارسال قطار جدید
باقی مانده باشد ،تعدادی واگن خالی به آن اضافه میکنیم تا مجموع
برابر ) Min(CDnو ارسال شوند .محدودیت ( )00تضمین میکند
مقادیر متغیرهای تصمیمگیری غیر منفی و عدد صحیح باشد.

 .5الگوریتم پیشنهادی جهت حل مسئله پویا و چند
هدفه تعیین تعداد ناوگان
الگوریتم  MOSAیک الگوریتم فراابتکاری ساده و اثربخش
در حل مسائل بهینهسازی است که اولین بار توسط متروپولیس در
سال  0019پیشنهاد شد و جهت بهینهسازی اولین بار توسط کریک
پاتریک و همکاران در سال [Kirkpatrick, Gelatt and 0009

]Vecchi ,1983مطرح گردید .الگوریتم تبرید شبیهسازی شده چند
هدفه روشی مبتنی بر تکنیک تبرید تدریجی است .تکنیک تبرید
تدریجی شامل قرار دادن ماده در دمای باال و سپس کم کردن
تدریجی این دماست تا جایی که انرژی ماده به حداقل برسد.

()00

1
ER
Exp(
)
Zt
kT

pr E  E 

 5-5نحوه نمایش جواب
در این روش هر جواب ،به صورت ماتریسی با ابعاد K× N
نمایش داده میشود که در آن  Nبیانگر تعداد ایستگاهها و  Kبیانگر
انواع واگنهای باری است .محتوای هر درایه از ماتریس برابر است
با پارامتر ) Vki(0که نشان دهنده تعداد واگنهای موجود از نوع
 kKدر ایستگاه  iNدر ابتدای دوره برنامهریزی است .با توجه
به اینکه تعداد واگنها از هر نوع تا پایانِ دوره برنامهریزی تغییر
نمیکنند و ثابت هستند ،بنابراین مجموعِ موجودیِ واگنِ خالی از
هر نوع در ابتدای دوره برنامهریزی ،کل تعداد ناوگان را مشخص
مینماید .شکل ( )0یک نمونه جواب پیشنهادی را با چهار ایستگاه
و سه نوع واگن نشان میدهد.

 5-5جواب اولیه
در این پژوهش از یک رویه تصادفی جهت تولید جواب اولیه

همچنین الگوریتم تبرید شبیهسازی چند هدفه مبتنی بر جستجوی

استفاده شده است که در آن به ایستگاههایی که مبدا جریان واگن

همسایگی در فضای جواب است و جوابهای احتمالی و نامطلوب

پر نیستند مقدار صفر تعلق میگیرد و برای دیگر ایستگاهها کران

را جهت فرار از دام بهینه محلی و دستیابی به جوابهای بهتر،

باال و پایین محاسبه میگردد .در این حالت زمان حل به مقدار

میپذیرد .در شرایط تبرید تدریجی برای هر دمای داده شده ،سطح

زیادی کاهش مییابد .کران پایین حداقل تعداد واگنی که میتوان

انرژی ذرات ماده ،و احتمال پذیرش جوابهای بدتر طبق تابع

در نظر گرفت یعنی صفر میباشد و برای کران باال مقداری در نظر
رفته میشود که تمام تقاضاها پاسخ داده شوند .پس از تعیین جواب،
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زهرا مفاخری ،مجید شیخمحمدی ،علی حسینزاده کاشان،

تخصیص واگنها صورت میگیرد تا متغیرهای دیگر از جمله

نقض شود ،مقدار اضافی واگنها ارسال نمیگردند که در ارسال

جریان واگن پر و خالی و تقاضاهای به تاخیر افتاده مشخص و

نکردن ،اولویت با جریان واگن خالی است و اگر تعداد قطارهای

سپس مقادیر توابع هدف محاسبه گردد.

تشکیل شده کمتر از ظرفیت خط باشد و تعدادی واگن پر به علت

شکل ( )9مراحل تخصیص واگنهای باری در طول دوره

نرسیدن به حد نصاب جهت تشکیل قطار یعنی  ،01باقی مانده

برنامهریزی جهت یافتن مقادیر توابع هدف را نشان میدهد .در

باشند ،در این حالت طبق شرایط راه آهن جمهوری اسالمی ایران

شروع الگوریتم یک جدول تقاضا بین زوج مبدا -مقصدها وجود

در تشکیل قطار عمل میشود ،یعنی اگر تعداد واگنهای پر باقی

دارد که الزم است هر تقاضا در زمان تعیین شده به مقصد برسد،

مانده بزرگتر یا مساوی  MCSDباشند ،تعدادی واگن خالی که

در صورتیکه تقاضا دیرتر از زمان تعیین شده به مقصد برسد ،تأخیر

الزم است قطاری با  01واگن تشکیل شود به آن اضافه میگردد.

در نظر گرفته میشود .در این روش جهت تخصیص برای هر نوع
واگن سه جدول در نظر گرفته میشود.

حالت دوم :در صورتیکه موجودی واگن خالی کمتر از مجموع
تقاضا باشد ،فقط واگن پر ارسال میگردد .اگر تعداد قطارهای

جدول ( )0مربوط به جا بجایی واگن های پر است ،جدول ()0

حاصل از مجموع واگنهای پر بیش از ظرفیت خط گردد ،مقدار

مربوط به جا بجایی واگن های خالی است و جدول ( )9مربوط به

اضافی آن ارسال نمیشود و به تقاضای روز بعد اضافه میگردد.

تقاضاهایی است که با تأخیر مواجه شدهاند .هر نوع جدول به تعداد

پس از تعیین وضعیت کمانهای خروجی از ایستگاهها ،در دوره

دورههای زمانیِ برنامهریزی ،تکرار میشود .ابعاد جدول نیز برابر با

زمانی اول ،الزم است جدول تقاضا به روز شود ،چرا که تقاضاهای

تعداد ایستگاههای شبکه است .با استفاده از جداول فوق نحوۀ

پاسخ داده نشده در این دوره ،به کمان مشابه در دوره زمانی بعد

جابجایی هر نوع واگن بین زوج مبدا-مقصدها در دورههای زمانی

منتقل میشوند .در مرحلۀ بعد ایستگاهها در دوره زمانی دوم در نظر

مختلف ،مشخص میگردد .نحوه تخصیص به این صورت است

گرفته میشود و رویهای که در باال ذکر شد ،برای آن ایستگاهها اجرا

که برای هر نوع واگن ابتدا از دورۀ زمانی اول شروع می شود و در

میشود ،و به همین ترتیب تا آخرین دوره زمانی ( )Tبررسی انجام

این دورۀ زمانی ابتدا ایستگاه  ،0سپس ایستگاه  ،0ایستگاه ... ،9

میگردد.

،ایستگاه  nبررسی میشوند .برای هر ایستگاه ،موجودی واگن خالی
در آن ایستگاه با مجموع تقاضاهایی که باید از آن ایستگاه اعزام
شوند ،مقایسه میگردد .در این روش دو حالت پیش میآید:

 9-5ساختار همسایگی
در این روش به منظور ایجاد جواب همسایه به این صورت

حالت اول :موجودی واگن خالی بیش از مجموع تقاضا باشد،

عمل می شود .ابتدا یکی از انواع واگن و یکی از دورههای زمانی

همۀ تقاضاها را میتوان پاسخ داد و اگر واگن خالی باقی ماند ،آنها

و در نهایت یکی از ایستگاههای شبکه به صورت تصادفی انتخاب

نیز بر حسب اولویت در میزان کمبود واگن در ایستگاهِ مقصدِ

می گردد که به ترتیب با  kو  tو  iنمایش داده میشوند .سپس

کمانها تخصیص مییابند .پس از مشخص شدن جریانهای

بررسی میگردد آیا ایستگاه  iدر دوره  tقادر به سرویسدهی

خروجی واگن پر و خالی از هر نوع واگن ،بررسی می شود که

تقاضاهای مربوط به واگن نوع  kبوده است یا نه؟ دو حالت پیش

مجموع این جریانها قطارهایی حاوی  01-01واگن تشکیل دهند

میآید:

و تعداد این قطارها بیش از ظرفیت خط به طور مثال  1نگردد .بر
این اساس اگر تقاضاها زیاد باشند ،یعنی محدودیت ظرفیت خط
019

199

000

910

(V01)1

(V09)1

(V00)1

(V00)1

09

01

001

911

(V01)1

(V09)1

(V00)1

(V00)1

001

000

011

910

(V91)1

(V99)1

(V90)1

(V90)1

مهندسی حمل و نقل  /سال هشتم  /شماره چهارم  /تابستان 105 5931

بکارگیری الگوریتم شبیه سازی تبرید چند هدفه جهت حل مدل توسعه یافته تعیین اندازه واگنهای باری در صنعت …
شکل  .5نمایش یک جواب پیشنهادی با چهار ایستگاه و سه نوع واگن

حالت اول :در دوره  tایستگاه  iدچار xواحد کمبود واگن نوع k

جوابهای بد پذیرفته شود .برای کاهش دما روشهای مختلفی

شده است و تعدادی از تقاضاهای نوع  kتامین نشدهاند .در این

وجود دارد که در این پژوهش از روش پویای هندسی استفاده شده

حالت به تعداد واگنهای نوع  kدر ایستگاه  iمقداری تصادفی از

است:

بازه ] [0،xاضافه میگردد.

() 01

حالت دوم :در دوره  tایستگاه  iدچار  xواحد مازاد واگن نوع
 kشده است و تمام تقاضاهای نوع  kتامین شدهاند .در این حالت
از تعداد واگنهای نوع  kدر ایستگاه  iمقداری تصادفی از بازه

 1-5اختتام الگوریتم
در این پژوهش عالوه بر شرط اختتام الگوریتم تبرید
شبیهسازی چند هدفه یعنی رسیدن به دمای نهایی یک شرط دیگر،

] [0،xکم میگردد.

تعداد دفعاتی که توابع هدف محاسبه میگردند ،برای اختتام در نظر
گرفته شده است که اگر یکی از این دو شرط برقرار شود ،الگوریتم

 5-5زمانبندی كاهش دما
فرآیند کاهش دما در موفقیت الگوریتم  MOSAتاثیر زیادی
دارد و هر قدر روند کاهش آن کمتر باشد تعداد تکرارهای اجرای
الگوریتم
بیشتر میشود .همانطور که قبال ذکر شد ،الگوریتم MOSA

برای فرار از بهینه محلی از یک تابع احتمالی جهت پذیرش
جوابهای همسایهای که مغلوب جواب فعلی الگوریتم شدهاند،
استفاده میکند .این تابع عبارت است از:

)  iE ( fi

()09

Ti 1  Ti ، 01
 

T



پایان مییابد.

 .1تحلیل نتایج
در این بخش مدل طراحی شده با استفاده از الگوریتم پیشنهادی
حل میشود .به منظور جلوگیری از بیش برازش پارامترهای
الگوریتم پیشنهادی ،از مسئلهای متفاوت با مثال عددی مورد بررسی
در این بخش ،برای تنظیم پارامترها استفاده شده است .در نهایت
نتایج به بحث گذاشته شدهاند.

P  E , T   e

 5-1تنظیم پارامترها

رابطه  09گویای این مسئله است که احتمال پذیرش

جهت تنظیم پارامترهای الگوریتم پیشنهادی از مسئلهای شامل

جوابهایی که بر جواب فعلی مغلوب میشوند ،یا به عبارتی دیگر

 9ایستگاه و دوره برنامهریزی  01روز و  1نوع واگن باری ،کمک

جوابهای بدتر ،رابطه مستقیم با درجه حرارت  Tو مجموع

گرفته شده است .برای هر پارامتر چند مقدار مورد بررسی قرار

تغییرات توابع هدف دارد .در صورتیکه دمای  Tخیلی زیاد در نظر

گرفت.به این منظور ،الگوریتم برای هر حالت  01مرتبه اجرا گردید

گرفته شود ،احتمال پذیرش این نوع جوابها افزایش مییابد و

و معیار توقف برابر با  1111مرتبه محاسبه توابع هدف در نظر گرفته

تقریبا همۀ جوابها پذیرفته میشوند و الگوریتم به یک الگوریتم

شد .در این پژوهش از یک پارامتر شروع کرده و از بین حالتهای

احتمالی تبدیل میشود .در صورتیکه  Tخیلی پایین در نظر گرفته

مختلف ،مقداری که بهترین جوابها را بدست آورد ،انتخاب

شود ،فقط جوابهایی که بر جواب فعلی مغلوب نمیشوند،

گردید .سپس مقادیر پارامتر بعدی مورد بررسی قرار گرفت .به این

پذیرفته میشود و به یک الگوریتم هیوریستیک تبدیل میشود .در

ترتیب تمام حالتهای مختلف حاصل از ترکیب پارامترها مورد

شروع الگوریتم دمای اولیه باید طوری انتخاب شود که نسبتی از

آزمایش قرار گرفت .جهت مقایسه حالتها از سه معیار مقایسه
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زهرا مفاخری ،مجید شیخمحمدی ،علی حسینزاده کاشان،

1

استفاده شد که عبارتند از :معیار فاصله1و کیفیت

}){HV  A   HV(B

و

)HV(IRS

Gap  index 

تنوع.[Husseinzadeh Kashan, Karimi and Jolai, 2010]1

()09

فرض کنید در مورد یک پارامتر خاص  Pbو  Paبه ترتیب مجموع

اگر مقدار شاخص فاصله مثبت شود یعنی الگوریتم با در نظر

جوابهای پارتو بدست آمده توسط حل الگوریتم با مقادیر  Aو

گرفتن پارامتر مورد بررسی با مقدار  Bعملکرد بهتری دارد و اگر

Bباشد .در این حالت معیار تنوع ( )Dهر مدل بر اساس هر مقدار

منفی شود برعکس معنا می شود .جدول ( )0مقادیر مورد بررسی

برابر است با تعداد اعضای مجموعه جوابهای پارتو مربوطه که

برای هر پارامتر و جدول ( )0مقدار تایید شده برای آن را نشان

بصورت زیر نمایش داده میشوند:

میدهد.
، DB  PB

DA  PA

 5-1مثال عددی

همچنین از مجموع جوابهای پارتو هر دو مقدار یک مجموعه

مسئله مورد بررسی شامل  1ایستگاه و  9دوره زمانی است ،که

جواب پارتو کلی  PTotaLبدست میآید .معیار کیفیت ( )Qمدل بر

در این حالت شبکه دارای  91گره است .هر گره میتواند هم به

اساس هر مقدار از طریق روابط ( )01و ( )01محاسبه میگردد:
()01

QA  PA  PTotal / PTotal

()01

QB  PB  PTotal / PTotal

عنوان مبدا و هم به عنوان مقصد در نظر گرفته شود .بنابراین در هر
دوره زمانی  00زوج مبدا -مقصد موجود است که در کل دوره

جهت محاسبه شاخص فاصله بین دو مقدار مورد بررسی در

برنامهریزی  01زوج مبدا -مقصد وجود خواهد داشت 1 .نوع واگن

فضای جواب نیاز است میزان فضایی که نقاط پارتو هر مقدار با

پر کاربرد در شبکه راهآهن ایران عبارتند از :لبه بلند ،لبه کوتاه،

نقطه ایده آل ( )IRSبه دست آمده از اجرای الگوریتمها ،میسازند

مسقف ،مخزنی که این  1نوع مد نظر قرار گرفته شده اند .هر زوج

محاسبه شود .در نهایت از رابطه ( )09جهت محاسبه معیار فاصله

مبدا -مقصد دارای یک مقدار تقاضا از هر نوع واگن است که زمان

استفاده میشود:

تحویل تقاضا به مقصد از قبل توسط مشتری تعیین شده است.

جدول  .5بازه تغییرات پارامترهای الگوریتم MOSA

پارامتر

دمای اولیه

دمای نهایی

نرخ سرد شدن

مقادیر مورد بررسی

][800,1000

][5,30

][0.85,0.99

تعداد تکرار در دمای

دفعات محاسبه توابع

ثابت

هدف

][10,25

][4000,6000

جدول  .5مقادیر تایید شده برای پارامترهای الگوریتم MOSA

پارامتر

دمای اولیه

دمای نهایی

نرخ سرد شدن

مقدار تایید شده

011

1

1901
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تعداد تکرار در دمای

دفعات محاسبه توابع

ثابت

هدف

01

1111

بکارگیری الگوریتم شبیه سازی تبرید چند هدفه جهت حل مدل توسعه یافته تعیین اندازه واگنهای باری در صنعت …

جدول  .9هزینه حمل واگن پر (ریال)

جدول  .5هزینه حمل واگن خالی (ریال)
S1

S2

S3

S4

S1

-

9000111

0991191

0009111

S1

S2

9000111

-

1109191

1111111

S2

00119011

S3

0991191

1109191

-

0191111

S3

0999901

00000001

S4

0009111

1111111

0191111

-

S4

9011001

09191911

جدول  .5تقاضای مشتریان (بر حسب تعداد واگن)
واگن مخزنی
I

0

9

دوره زمانی ( بر حسب روز)

9

-

00000001

09191911

-

1991191

1991191

-

واگن لبه بلند
I

دوره زمانی ( بر حسب روز)

J

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

0

1

1

1

1

1

1

1

9

1

01

01

1

01

9

91

1

0

01

1

0

01

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

0

00

00

09

09

00

00

01

0

01

9

1

1

1

1

1

1

1

1

9

90

11

واگن مسقف

0

-

00119011

0999901

9011001

جدول  .1تقاضای مشتریان (بر حسب تعداد واگن)

0

1

j

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

0

1

1

1

1

1

1

1

9

099

090

099

011

000

011

000

010

010

010

001

090

010

001

1

1

1

1

1

1

1

01

0

09

00

00

01

90

11

90

جدول  .5تقاضای مشتریان (بر حسب تعداد واگن)

i

S1

S2

S3

S4

جدول  .1تقاضای مشتریان (بر حسب تعداد واگن)

دوره زمانی ( بر حسب روز)

واگن لبه کوتاه

j

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

0

1

1

1

1

1

1

1

9

91

00

01

00

91

01

00

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

1

01

00

00

01

01

01

9

00

00

1

1

1

1

1

1

1

1

1

01

1

00

0

1

1

1

1

0

09

1

1

01

9

1

1

1

1

1

1

جدول  .3درآمد حمل واگن پر (ریال)

i

دوره زمانی ( بر حسب روز)

0

0

9

S1

S2

S3

S4

S1

-

00111901

09090001

1109101

S2

00111901

-

91191111

00100111

S3

09090001

91191111

-

9091911

S4

1109101

00100111

9091911

-

j

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

0

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

00

0

1

1

01

9

09

1

9

0

00

01

0

00

9

01

00

1

01

00

09

01

1

9

00

1

1

1

1

01

1

1

1
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زهرا مفاخری ،مجید شیخمحمدی ،علی حسینزاده کاشان،

ایستگاهها صفر است .جدولهای ( )9تا ( )0پارامترهای مسئله ذکر

قطارهای باری باید جهت ارسال از  01-01واگن تشکیل

شده را نشان میدهند.

شوند ،به طور متوسط  MCSD=01است ،به این معنا که اگر بین
 00-01واگن پر برای ارسال آماده باشد ،تعدادی واگن خالی به آنها

 9-1نتایج حل مثال عددی

اضافه میگردد تا قطار شامل  01واگن را تشکیل دهند و در صورت

در این بخش پس از تنظیم پارامترهای الگوریتم پیشنهادی

نقض نشدن محدودیت ظرفیت خط قطار ،به سمت مقصد ارسال

مطابق با بخش ( ،)0-1الگوریتم برای مثال عددی مذکور  01مرتبه

شود .روزانه حداکثر  1قطار باری میتوان بین هر زوج مبدا -مقصد

به اجرا گذاشته شده است .نتایج حاصل به شرح زیر میباشد:

ارسال کرد .زمان سیر بین ایستگاهها با توجه به مسافت بینشان تعیین

شکل ( )0فضای جواب بدست آمده و منحنی رسم شده جبهه

میشود.

جوابهای پارتو بهینه را نشان میدهد .الزم به ذکر است،

مقادیر درآمد و هزینههای مختلف و اطالعاتی نظیر ظرفیت

مجموعه جواب های بهینه پارتو که در مسائل چند هدفه بدست

قطارهای باری و ظرفیت خطوط براساس اطالعات راه آهن

می آیند ،جواب های بهینه ای هستند که در حالت کلی هیچ یک

جمهوری اسالمی ایران جمع آوری شدند .الزم به ذکر است که

بر دیگری برتری ندارند یعنی جوابی را در این مجموعه نمی توان

هزینههای حمل واگنهای پر و خالی برای همه انواع واگن یکسان

یافت که مقدار همه توابع هدف آن برتر از مقدار همه توابع هدف

است .در جداول تقاضا ایستگاههای مبداء آورده شدهاند به عبارتی

جواب دیگر باشد.

مقدار تقاضا از ایستگاههایی که در ستون  iنیامدهاند به دیگر

جدول  .01نتایج  01مرتبه اجرای الگوریتم تبرید شبیه سازی شده چند هدفه
جواب های بهینه پارتو
تابع هدف اول :سود(ریال)

تابع هدف دوم :تعداد تاخیرات

واگن لبه بلند

0001
0110
011
911
100
111
911
010
010
011
001
01

110
110
191
190
190
000
19
99
919
010
001
0091
میانگین زمان

09019101191
01019101191
01110909000
09909010191
09001119000
00110111001
00900910110
0101199990
0019000000
0001011901
9100110109
9091901100
تعداد بهینه
میانگین تاخیرها (روز)
پارتو
00

100

میانگین سود (ریال)
01910919919

واگن لبه کوتاه
011
011
099
110
110
099
01
10
001
100
100
911

واگن مسقف

90
99
11
10
11
000
11
19
100
111
000
919
میانگین تعداد واگن باری

واگن مخزنی
09
011
900
01
01
001
99
19
010
119
001
911

حل(ثانیه)

لبه بلند

لبه کوتاه

مسقف

مخزنی

010910

101

911

011

011
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الگوریتم تبرید شبیه سازی شده چند هدفه

2000
1500

مجموعه

1000
500
0
2E+10

1.5E+10

1E+10

5E+09

0

شکل  .5مجموعه جوابهای پارتو حاصل از حل مدل طراحی شده با الگوریتم MOSA

 .1نتیجهگیری و پیشنهادها

قطار با ارسال واگن خالی ،برای اولین بار در مدل طراحی شده در
این مقاله مورد توجه قرار گرفته است .در مطالعات قبل با نبود این

هدف در مسئله مورد مطالعه تعیین تعداد بهینه ناوگان است ،به

محدودیتها ،جریان هر مقداری از ناوگان میتوانست باشد و

طوری که اهداف سیستم مانند هزینه کمینه گردد .هر قدر در مدل

محدودیتی وجود نداشت ،در حالی که هر مقداری از واگنها در

ریاضی مسئله مورد بررسی فرضیات و شرایط موجود در دنیای

روز بین هر زوج مبداء-مقصد قابل ارسال نیست .این محدودیتها

واقعی بیشتر مد نظر قرار گیرند ،جوابهای حاصل از حل آن

جریان واگنها را همانطور که در شرایط واقعی وجود دارد ،کنترل

دقیقتر و قابل اعتمادترخواهد بود .از این رو ،پس از مطالعات و

میکنند .بنابراین وقتی جریانها مطابق با واقعیت باشد ،جواب

بررسیهای انجام شده در پژوهشهایی که تاکنون در این زمینه

نهایی نیز قابل اطمینان خواهد بود .تخصیص واگنهای خالی جهت

انجام شدهاند و صحبتهایی که با کارشناسان راهآهن جمهوری

افزایش بهرهبرداری از واگنهای موجود در شبکه و در نتیجه آن

اسالمی ایران صورت گرفت  ،نتیجه گیری شد که برخالف آنچه

کاهش حجم زیادی از هزینههای تملک ناوگان و نگهداری مورد

که در مطالعات قبل فرض میشد ،جریمهای بابت تاخیر در

توجه واقع شده است .همچنین مدل اطالعاتی نظیر تعداد و نوع

پاسخگویی به تقاضای مشتریان پرداخت نمیگردد .همچنین جریان

واگنهای مستقر در هر ایستگاه و تعداد و نوع تقاضاهای پاسخ داده

واگنها هر تعدادی از ناوگان نمیتواند باشد و هرگاه در مبداء

نشده و تعداد و نوع واگنهای پر و خالی در حال سیر را تامین

تعداد واگنهای پر به حد نصاب رسیدند ،برای ارسال آماده

میکند.

میگردند در غیراین صورت ارسال انجام نمیگیرد .طبق نظر

در نهایت چون مسئله مورد بررسی جزء مسایل  NP-Hardاست،

کارشناسان،کاهش تعداد تاخیرات به عنوان هدف دوم از اهمیت

بنابراین برای حل مدل ریاضی ارائه شده از الگوریتم MOSA

باالیی برقرار است .از مهمترین ویژگیها در حل مسئله جهت
رسیدن به جوابهای نزدیکتر به واقعیت میزان جریان واگنها در
شبکه است که تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است .پس از
مطالعات و بررسیهای الزم جهت انجام این پژوهش ،برای کنترل
و مدیریت جریان واگنها در طول مدت زمان حل مسئله و جواب
نهایی،سه محدودیت ظرفیت خط و ظرفیت وسیله نقلیه و تشکیل

برای یافتن جوابهای پارتو استفاده شد که گزینههایی را در اختیار
تصمیم گیرندگان در سیستمهای حمل و نقل ریلی قرار میدهد.
الگوریتم پیشنهادی در هر جواب پارتو تعداد هر نوع واگن و سود
حاصل و تعداد تاخیرات در سیستم حمل و نقل ریلی را مشخص
میکند .همچنین در مدل تخصیص واگن های خالی جهت افزایش
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