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چكيده
در اين مقاله ،مسألله مسأيايا و ايأايم

مانقم مواد يأوتيو ا در نظا گافين محداديت پنجاه زمانو ا عوامم زيست محيطو

مورد اريأو راار موگياد .اين مدل عالاه ا ک ينه کادن هزينه ها ا کاهش ريسأ ،،اراار عاادل در مسيا پي اييو ها اييهه
نقهيه را ا در نظا گافين پيامدها زيسأت محيطو مد نظا راار داده عا ضأ ن اينکه اي نعاين مسياها در عين اريصاد

ودن يافت

شأود مسياها انيخا و اا ايايم نقهيه ه گونه ا انيخاب شود که انييار آلودگوها زيست محيطو از ي ،مقدار ميخص عجااز
نکند .چنانچه در مطالاات صأورت گافيه پييين ،در تصو

مسيايا و ايايم نقهيه جهت

م مواد يوتيو ،اين عوا ع هدف چندگانه

ه صأورت يکاارچه ا در نظا گافين پيامدها زيسأت محيطو ديده نيده ايت .ا عوجه ه  NP-Hardودن مسلله اا
ا اأاد زرگ ،از الگورييم هأا فااا يکأار  NSGA-IIا  MOVDOهاه گافيأه که ا را

م آن در

راا و آزماييأ أها عاگوچو عنظيم پاراميا

موشأوند .ه چنين از پنج شاتص اا مقايسه ع هکاد الگورييم ها اييفاده مو شود .در انيها ه منظور اريو کار اد
ارائه شده 51 ،مسلله در اندازهها مخيهف در نظا گافيه مو شود ا ياس ه عيايح نيايج مايارها

ودن مدل

ه ديت آمده اا ها ي ،از

الگورييمها پاداتيه مو شود .نيايج ه ديت آمده از م مسائم ن ونه ا اندازهها مخيهف نيان مودهد که ها دا الگورييم کارايو ا
اثا خيو منايبو در م مسائم مخيهف خصو

ا اندازه ها

زرگ را در زمان کوعاه دارند.

واژههاي كليدي :بهینه سازی میرایی ارتعاشات ،مسیریابی وسایل نقلیه ،مواد خطرناك ،عوامل زیست محیطی.
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بته دالیتل ن رانیهتای مذهور فوق ،در تابه هد

 .6مقدمه

9

مدت زمان زیادی استت هه مدیریت جسسيی

در ووز صنعت

و آهتتادمی مورد تو تته واده شتتتد استتتت .از ستتتوی دی ر،
وملونقل مواد خطرناك 4همانند مواد منفسر  ،دابل اشتتتيعا ،
ستمی و اهسید هنند به عنوان مواد اوجیه یا محوو اسيراتيی
در صتنایه متيل ،،نق
ایفا میهند .بر استا

بستیار مهمی در توسعه صنعيی هرور
آمار سازمان ملل ،ودود نیمی از بارهایی

هه ومل میشتوند ،در ررو مواد خطرناك است .مواد خطرناك
بر استتا

هنوانستتیون وملونقل اد ای هاال و محوتتتوالت
7

خطرناك

) ،(ADRبه  3طبقه مسزا تقستتیش شتتد اند .طبقات

مورد نظر هنوانسیون فوق به ترتیب مواد منفسر  ،رازها ،مایعات
دابل اشتتيعا  ،امدات دابل اشتتيعا  ،مواد اهستتید هنند  ،مواد
ستتتمی و عفونی ،مواد رادیواهيیو ،مواد خورنتتد و در نهتتایتتت
ضتایعات هستيند .وابسي ی هرورهای صنعيی به مواد خطرناك
یت

مستتت جه

وقیقت استتتت به رونه ای هه میزان ابه ایی ستتتاالنه

محموالت خطرناك معاد چهار میلیارد تن در دنیا برآورد شد
است].[Zografos and Androutsopoulos, 2004
با تو ه به ماهیت و طبیعت خطرآفرین این رونه مواد ،ابسایی
آنها هموار با در اتی از ریس

همرا است .تحقیقات نران

داد است از هر  75وادثه ومل محموالت خطرناك یکی منسر
به آت سوزی شد و از هر  1/0وادثه منسر به آت سوزی نیز
یکی به انفسار انسامید است .در موارد ووادث مرتبط با ومل
رازها از هر هفت وادثه نیز یکی منسر به پت

راز در محیط

شد است .اهمیت برنامهریزی و ن رانیهای مربوط به وملونقل
موادخطرناك عمدتاً به مسایل و تبعات ناشی ازووادث اويماجی
آنها مرتبط میشود و این موضوع بحثهای ميفاوت در این
زمینه را به مسایل

دید در وملونقل تبدیل نمود است.

بنابراین عالو بر نبههای اديوادی وملونقل مواد خطرناك،
شاخص های انسانی و زیست محیطی نیز میبایست به منظور
وملونقل این نوع مواد در نظر ررفيه شود .ارر چه اويما ودوع
ووادث در وملونقل این رونه مواد بسیار هش است ،وجی در
صورت ودوع هر نوع وادثه ای خسارتهای غیردابل برانی به
محیط زیست و انسانها وارد میشود [Zografos and

].Androutsopoulos, 2004
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مستتتیریابی وستتتایل نقلیه مواد خطرناك عالو بر همینه هردن
هزینه ها ،هاه

وملونقل این مواد نیز در نظر ررفيه

ریستت

میشود ] .[List, et al. 1991طراوی مسیر بهینه به عنوان ی
مست جه چند هدفه با اهدا
هاه

اويما ریس ت

در نظر ررفيه میشود ،زیرا

ميناد

مستتیرها به افزای

در هزینه وملونقل

منسر میشتتود ] .[McCord and Leu, 1995مستتیرهای مساز
برای ومتلونقل مواد خطرناك با تو ه به معیارهای ميعددی از
مله ایمنی مستتیر ،شتترایط زیستتت محیطی ،معیت اطرا
را های مورد استتيفاد تعیین میشتتود و اجزاماً تعیین هوتا ترین
مستیر نیستت .بنابراین توتتمیمات مربوط به مستتیریابی وسایل
ریستتت

نقلیته این رونته مواد میتوانتد در هتاه

در نتاویه

وملونقل مواد خطرناك هارا و مؤثر باشد.
وی و همکاران اوجین بار از اج وریيش هالسی

هوتا ترین

مسیر برای ول مس جه زمانبندی وسایل وملونقل موادخطرناك
استتتيفتاد هردنتد  .]Joy et. al., 1981باتا و چیو ریستتت
ومتلونقتل را در مطاجعه خودشتتتان در نظر ررفيند و دو مد
مستتتیریتابی ت
عنوان مقدار ریس

هدفه هه در آن تعداد افراد در معرر خطر به
مد نظر درار داد شد بود را طراوی هردند

 .]Batta and Chiu, 1988ریستت
برای اوجین بار توستتتط نوزی

وملونقل ميغیر با زمان

و همکاران در نظر ررفيه شتتتد

 .]Nozick et al. 1997آنها مد چند هدفه مستیریابی وسایل
نقلیته موادخطرنتاك را بر استتتا
هتد

پاراميرهای ميغییر با زمان با

همینته هردن طو مستتتیر ،اويما هل توتتتاد

و هل

معیيی هته در طو مستتتیر در معرر خطر درار دارنتد ارا ه
هردنتد .توهلی مقتد و همکتاران در ستتتا  7547یت

مد

مستتیریابی وستتایل نقلیه چندهدفه شتتامل همینهستتازی هزینه
وملونقل و ریس

ودوع ووادث در ابه ایی موادخطرناك

را ار تته هردنتتد ].[Tavakkoli-Moghaddam et al. 2012
همچنین در سا  7549توهلی مقد و همکاران مد ریاضی دو
معیار با رویکرد مد نظر درار دادن ریستتت
ایی موادخطرناك با هد

تعیین بهيرین مسیر برای انيقا مواد

ستتوخيی از انبار توزیه به هر ی
معیار ریس

و هزینه برای ابه

از نقاط تقاضتتا بر استتا

دو

و هزینه ارا ه هردند [Tavakkoli-Moghaddam

].et al. 2013

توسعه مدل رياضی چندهدفه براي مسأله مسيريابی وسايل نقليه جهت حمل مواد سوختی با در نظر گرفتن پنجره...
محمودآبادی و ستید وسینی در مقاجه خود رویهای تکراری
تروری آشتتوت مبينی بر تعری ،ریس ت

را بر استتا

وادعی بودن مد نیز بسیار مهش است .در این مقاجه ی

مد دو

دینامیکی

هدفه برای مستتتیریابی پایانههای را آهن چند و هی با در نظر

برای تعیین بهيرین مستتتیر وملونقل مواد خطرناك ارا ه هردند

ارا ه شتتد استتت.

ررفين هزینه و ریس ت

 .]Mahmoudabadi and Seyedhosseini, 2013هتتد
اصتتلی این مقاجه بهبود همزمان زمان ستتفر و ریست

عالو بر این ،ی

به رونهای

رضتایتبت
مهش ریست

با اسيفاد از ی

رویه پیرنهادی آنها چهار مؤجفه

مستت جه

چندهدفه ارا ه شتد هه همینه هردن هزینه سفر و هزینه ناشی از

هته با استتتيفاد از روش تبدیل ميغیرهای هالمی به اعداد همی،

ت خیر وستتایل نقلیه را در تابه هد

همیستتازی شد اند .بکارریری مد ارا ه شد نران میدهد هه

هد

در واجیهه ميغیرهای بینظش به شتترایط اوجیه وابستتيه هستتيند،

او دنبا میهنیش ،در تابه

دو به دنبا این هسيیش تا تما وسایل نقلیه مسیر ميعادجی

را طی هنند به این معنا هه تمامی وستتایل نقلیه مسافت یکسانی

پرتکرارترین مستتتیر ،مستتتيقتل بتادی خواهد ماند .پرادانان ا و

را طی هنند و در ستومین تابه هد

همکتاران در مقتاجته خود تسزیته و تحلیل زیستتتتمحیطی از

مسیر

همینه هردن ریست

مد نظر درار داد شتد است .مس جه مسیریابی وسایل نقلیه زء

واتهای بهینه پارتو دو هدفه مستت جه زمانبندی و مستتتیریابی

مستتتا ل  NP-Hardاستتتت[Lenstra and Rinnoy Kan, ،

وسایل نقلیه مواد خطرناك با محدودیت پنسر زمانی ارا ه دادند

] ،1981در نيیسه ول این مستتا ل دارای پیچیدریهای بستتیار

واتهای

زیتتادی بتتهویي در ابعتتاد بزرا استتتتت .بتته همین دجیتتل از

مستتیریابی پارتو واتهای موازنهای از منظر هزینه و ریستت

اج وریيشهتای فراابيکاری نظیر  NSGA-II1و  MOVDO0در

است ،مقایسه اثرات زیستمحیطی میتواند اطالعات بیريری را

ول این مد اسيفاد خواهد شد.

برای توتتمیش ریرندران فراهش هند تا در فرآیند تومیشریری به
استتا

ول هنند معيبر ت یید شد است.

پنسر زمانی و عوامل زیستتتمحیطی به صتتورت ی

نبه های زیرساخيی آن تحت ميغیرهای هالمی ارا ه شد است

آنها هم

مثا عددی توسط نر افزار رایج و

در این مقاجه ،مس جه مسیریابی موادخطرناك با در نظر ررفين

شامل اطالعات تواد  ،معیت ،محیط زیست و

 .]Pradhananga et al. 2014از آنستاییهه تما

مفهو فازی در مد ارا ه شد  ،در نظر ررفيه

شتد استت .مد برای ی

استتتت هته برای مقتامات محلی و ملی در شتتتبکه وملونقل
باشتد .بر اسا

به عنوان توابه هد

در ادامه ،ابيدا به تعری ،مس ت جه پرداخيه شتتد و س ت

هند .ترمهای هزینه و زمان ارا ه شتتد در این مد بر

بت

ترمهای زمان ستتفر و معیت در معرر خطر استتت.

بعد مد پیرتتنهادی ارا ه میرردد .ستت

در

به منظور ول

مد  ،روش ول پیرتتنهادی ارا ه میشتتود .در خاتمه ،به منظور

بنابراین با در نظر ررفين ویيریهای توتادفی و پویا بودن زمان

بررسی هارایی اج وریيش پیرنهادی نمونه مسا ل ساجومون ول و

ستفر و معیت در معرر خطر مد ارا ه شد دارای ووز ی

نيایج واصل بررسی و مقایسه میشوند.

دابل ارتقاء به مست جه مسیریابی چندهدفه پویا و وادعی در ومل
مواد خطرنتاك هستتتينتد .زاهدیان و توهلی مقد مطاجعهای در
خوتو

ی

مد ریاضی دوهدفه برای وملونقل هه سازرار

 .2تعريف مسأله

بتتا محیط زیستتتت بتتاشتتتد ،انستتا دادنتتد [Zahedian and

در این بت  ،ابيدا به شرح مس جه پرداخيه و س

].Tavakkoli-Moghaddam, 2015

پیرنهادی ارا ه میرردد .مس جه مورد نظر بهصورت ی

امروز  ،وملونقل موادخطرناك به دجیل خطرات ناشتتی از
این نوع وملونقل ،ی

شبکهی

توزیه ستوخت است هه شامل دپو (ت مین هنند ) و ای ا های

مس ت جه بستتیار مهش برای محققان استتت

عرضته سوخت بنزین (مريریان) با در نظر ررفين پنسر زمانی

هه میبایستت برای توستعه صنایه و صنعت وملونقل در نظر
ررفيه شتود .بنابراین باید مدجی در نظر ررفيه شود هه ریس

مد ریاضی

نر و عوامل زیستتت محیطی استتت .برای این مس ت جه ستته تابه

و

تعری ،میشتتود ،در تابه هد

خطرات زیستتمحیطی ناشی از وملونقل اینرونه مواد در آن

او همینه هردن هزینه ستتفر و

هزینه ناشی از ت خیر وسایل نقلیه دنبا میشود و در تابه هد

جحاظ شتتد باشتتتد .با تو ه به هزینههای مربوطه ،هاربردی و

دو به دنبا این هستتيیش تا تما وستتایل نقلیه مستیر ميعادجی را
343
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طی هنند ،در ستتومین تابه هد

همینه هردن ریست

.9

مستیر مد

نظر درار داد میشود.

.1

 6-2مفروضات

.0

به تما مريریان سروی
در ی

میدهیش.

مرتبه بازدید مرتيری تما تقاضای

برآورد

میشود.

.4

وسایل ومل ونقل ناهم ن هسيند.

.7

وسایل نقلیه مسیر ميعادجی را طی میهنند هه هميرین
ریس

پنسر زمانی برای هر مرتتتيری در نظر ررفيه شتتتد
استتت ،به رونهای هه ارر تقاضتتای هر مرتتيری در
پنسر زمتتانی از پی

تعیین شتتتد ای تت مین ن ردد

ریمه ت خیر باید پرداخيه شود.

و هزینه را داشيه باشد.

 2-2انديسها ،پارامترها و متغيرها
مسموعه نقاط تقاضا و دپو }I={1, …,m,m+1,…,m+n

I

اندی

i,j

مربوط به رر های مرتتتيری و دپو } i,j={1, …,m,m+1,…,m+nهه در آن از  4تا m

دپو و از  m+1تا  m+nرر های مريری را نران میدهد

k

اندی

وسیله نقلیه ()k=1, …,K

r

اندی

مسیر ()r=1, …,R

Capk

ظرفیت ومل وسیله نقلیه k

dj

تقاضای رر j

tijr

زمان سفر بین نقاط  iو  jدر مسیر r

tai

مدت زمان تتلیه بار رر i

tb j

مدت زمان بارریری مريری  jدر هر دپو

ai
bi

ودادل زمان رسیدن به رر i
وداهثر زمان رسیدن به رر i

D ike

میزان ت خیر وسیله نقلیه  kدر رر i

cc

میزان ریمه وملهنند به ازای هر واود دیرهرد
مربوط به مسیر  i-jهه وسیله نقلیه  kاز مسیر  rآن را طی میهند

Rijkr

میزان ریس

tcijr

هزینه واود وملونقل بین رر  iو  jدر مسیر r

dis ijr

فاصله مکانی بین رر های  iو  jدر مسیر r

} b  1,..., B
e ijrbk

b

مسموعه اثرات زیست محیطی برای مسیر  iبه j
میزان اثر زیستتمحیطی  bدر صتورت بکارریری ماشین  kاز نود  iبه نود  jاز مسیر  rبه ازای ومل
هر واود ریان
وداهثر اثر زیست محیطی نوع  bدابل انيرار

متغيرها :
X ijkr

 4ارر وسیله نقلیه  kاز رر  iبه رر  jدر مسیر  rسفر هند
 5در غیر اینصورت
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 اi  ا به ررk  زمان رسیدن وسیله نقلیه: AT i k
r زیرتورهای مسیر

 ميغیر همکی برای وذ: Y ir

 مدل رياضی پيشنهادي مسأله.3
:و محدودیت های مس جه به درار زیر است
M N M N K

Min


i 1

M N

R

  tcijr xijkr  cci
j 1 k 1 r 1



)1(

K

 Dike

i  M 1 k 1

 K  M N M N R

 M N M N R

Min  Max     disijr xijkr   Min     disijr xijkr  
k 1
 i 1 j 1 r 1
 K  i 1 j 1 r 1
 

M N M N K

Min

i 1

j 1 k 1 r 1

)2(

)3(

R

   R

توابه هد

x

ijrk ijrk

s.t.
K M N R

  x

1

i  M  1,..., M  N

 x ijrk  1

i  M  1,..., M  N

k 1 j 1 r 1

K M N



jirk

R

) 1(

) 0(

k 1 j 1 r 1
M

N

R

  x
i 1 j  M  1 r 1

K M N R

  x

jirk

M N

R

k 1 j 1 r 1
M



1

k  K

1

i  I , k  K , r  R

ijrk

K

) 6(

) 2(

) 8(

 x jirk  K

i  1 j  M  1 k 1 r 1

M N M N

R

  d x
i 1

j  M  1 r 1

ATik 

M N



j ijrk

 Cap

k  K

(9)

k

R

 tbj xijrk

k  K , i  1,..., M

)45(

j  M  1 r 1

 ATj k  ATi k  tijr  tai  ( 1  xijrk )M

 i I , j I ,k K ,r R

)44(

ai  AT i k

i  I , k  K

)47(

Dike  AT i k  bi

i  I , k  K

)49(
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i  I , k  K

()41
()40

D ike  0
R M N M N K

eijrbk x ijrk  b

b  B

 

j 1 k 1

Y ir Y jr  N  x ijkr  N  1

i  1, 2,..., m , k  K , r  R ,

()46

r 1 i 1

j  m  1, m  2,..., m  n

Y ir  0

()42

تابه هد

او همینه ستتازی هزینههای ستتفر و هزینههای

ناشی از داشين ت خیر را شامل میشود .تابه هد

باشتتتد .محدودیت ( )49مربوط به لوریری از رخداد زیر تور
می باشد .محدودیت ( )41بیان ر نوع ميغیر است.

دو بردراری

تعاد تتویص بار برای هر وسیله نقلیه را بر عهد دارد به این
مفهو هه تما وستتتایل نقلیه مست تیر تعادجی را طی هنند و تابه
هد

سو همینه سازی میزان ریس

 .4روش حل پيشنهادي مسأله

مرتبط با مسیر مواصالتی

از آنساییکه این مست جه زء مسا ل  NP-Hardبه شمار میرود

را نران میدهد.

برای وتل مستتتا تل در ابعاد بزرا از اج وریيشهای فراابيکاری

محدودیتهای ( )4و ( )7مربوط به رر مرتتيری استتت و
این مفهو را بیتان میهنتتد هتته بته ازای هر یت
مرتيری ی

 NSGA-IIچندهدفه و  MOVDOبهر

ورود بتته رر

روش طراوی آزمتایرتتتات تتاروچی تنظیش پتارامير شتتتد اند.

خروج داریش .محدودیت ( )9نران میدهد هه هر

ماشت تین فقط از ی

سيه شد است هه با

همچنین از پنج شتتتاخص برای مقتایستتته عملکرد اج وریيشها

دپو میتواند خارج شتتتود .محدودیت ()1

اسيفاد شد است.

و ود توازن بین ورود و خروج رر مرتتيری را نرتتان میدهد،
محدودیت ( )0مربوط به تعداد وستایل نقلیه است و این مفهو
را بیان میهند هه تعداد هل ماشتین هایی هه از دپوها به مريری

 6-4الگوريتم NSGA-II

ها میروند باید از تعداد هل ماشتین ها هوچکير مستتاوی باشد.

روش  NSGAی

روش ميداو برای ول مستتایل با چند تابه

محدودیت ( )6مربوط به ظرفیت وستیله نقلیه است .محدودیت

هد

( )2برای هر دپو زمان بارریری محوتتوالت مريریان تتویص

 .]1994این اج وریيش ی

بر مبنای اج وریيش ژنيی

استتت Srinivas and Deb,

روش هارآمد به منظور ول مستتایل با

داد شتتد به هر ماشین را وسات میهند .محدودیت ( )8زمان

چند تابه هد

رستتیدن به رر  jرا در صتتورتیکه رر  jبعد از رر  iباشتتد،

در پیچیدری محاستتباتی دارای نقاط ضتتع ،استتت ،به همین

نرتتتان میدهد .محدودیت ( )3این نکيه را بیان میهند هه زمان

منظور ی

روش اصتتالح شتتد به نا  NSGA-IIتوستتعه داد

رسیدن وسیله نقلیه  kبه مريری  iباید از زودترین زمان رسیدن

شتتد .این روش از اج وریيش  NSGAبهير عمل می هند زیرا از

به آن بیرتتير باشتتد .محدودیت ( )45و ( )44مربوط به دیرهرد

اطالعات  Spو  NPیعنی مسموع اعضای معیيی هه توسط ذر

(ت خیر) وستیله نقلیه استت هه ارر زمان رسیدن به مريری  iاز

Pمغلوت شتتد استتت و تعداد دفعاتی هه ذر  Pتوستتط ستتایر

دیرترین زمان رستیدن آن مرتتيری بیرتتير باشتتد ت خیر صورت

ذرات مغلوت شد است اسيفاد می هند.

استتت ،وجی به منظور انيتات ذر های غاجب و

ررفيه ،در غیر اینوتورت صتفر است .محدودیت ( )47بیان می
هند هه مسموع آثار زیستتت محیطی انيرار یافيه از تما وسایل
نقلیه در تما مسیرها باید از ی

مقدار از پی

 2-4الگوريتم MOVDO

تعیین شد همير
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اج وریيش بهینه سازی میرایی ارتعاشات ( )VDOبرای اوجین بار
تتوستتتط متهتتدیتزاد و تتوهلی مقتتد

 7به ماشتین سو اخيوا

Mahdizade and

داد شد است .همچنین مسیرهای

 4برای ماشین او و مسیر دو نیز برای ماشین  9در نظر ررفيه

 ]Tavakkoli-Moghadam, 2009ارا ه شد هه از میرایی دامنه

شد است.

نوستتانات در تروری ارتعاشتتات اجها ررفيه شتتد استتت .فرایند
هاه

دامنه نوستان هه با رذشتت زمان به صفر تمایل پیدا هند

را فرایند میرایی میرویند .این روش به این ترتیب عمل میهند
وات اوجیه توتتادفی شتتروع می شتتود (در

هه ورهت از ی

دامنته آغتازین) آن ا
اسيفاد از ی

وات دید در مساورت وات دبلی با

ساخيار همسای ی مناسب بطور توادفی توجید و

ارزیابی میشتتتود .در صتتتورتی هه وات دید وات بهيری
دهد به عنوان وات دابل

باشتتد یعنی انرژی نوستتان را هاه

3

4

3

2

6

مشتريان

7

9

7

4

4

توالی

9

9

4

9

4

ماشين

7

7

4

7

4

مسير

7

7

4

7

4

انبار

شكل  .6نمايش جواب

دبو در فضتتای ستتيسو انيتات میشتتود و ارر بدتر باشتتد،
وات تدیتد بتا اويمتا ریلی پذیرفيه میشتتتود .این توزیه

 4-4نحوه توليد جمعيت اوليه

اويما ا از میدهد تا ستتیستتيش از چوات ودادل محلی فرار
هند .این دد ها تا رسیدن به شرط تود ،ادامه مییابد .ارر شرط

ی

تود ،بردرار بود بطور هامل ميود ،شتد  ،در غیر اینوورت از
برنامه میرایی هت هاه
هاه

تواجی توتادفی از وسایل نقلیه ایساد میشود .از ماشین او

شتروع هرد و س

دامنه نوسان اسيفاد نمود و دامنه را

بوورت توادفی مريریان به وسایل نقلیه

تتوتیص داد میشود تا ظرفیت وسیله نقلیه پر شود .س

داد و مسدداً دد های فوق تکرار میشود.

به

وستتیله نقلیه بعدی میرویش و فرایند تتوتتیص مرتتيری را از
مابقی مريریان انسا میدهیش تا ظرفیت آن پر شود .این روند تا

 3-4نحوه نمايش جواب ها

زمانی هه تما مريریان بازدید شوند ادامه پیدا میهند .س

در مد مفرور ،هروموز مست جه ی

ماتری

وستایل نقلیه استيفاد شتد مسیر و انبار تتویص میدهیش .در

است هه دارای

مروله آخر نیز زمان بازدید هر مرتتيری توستتط وستتیله نقلیه

 1سطر بود و به تعداد مريریان دارای سيون می باشد .سيونها
به ترتیب نرتتان دهند ی

به

محاسبه میرردد.

مرتتيری هستتيند .یعنی ستتيون او

مربوط به مرتتيری  4و ستتيون دو مربوط به مرتتيری  7و ، ....
ستتيون آخر نیز مربوط به مرتتيری  Nاستتت .ستتطر او تواجی

 3-4عملگر جهش و تركيب و شرررت تو ف الگوريتم

بازدید هر مرتتيری توس تط وس تیله نقلیه تتو تیو تی را نرتتان

:NSGA-II

میدهد .ستطر دو ماشتین تتویص داد شد به هر مريری را

برای اج وریيش ژنيی

نران میدهد .سطر سو نیز مسیر تتویص داد شد به ماشین

نقطه ای برای ترهیب اسيفاد شد است:

و سطر چهار نیز انبار تتویص داد شد به هر ماشین را نران
میدهد .شکل زیر ی

Ch1=round (Parent1 (1 : Alpha) + Parent2 (1 +
))Alpha : N

نمونه از هروموز را نران می دهد.

در شکل  4به طور فرضی ی

برای هروموز مس جه از عم ر تقاطه ت

نمونه وات درنظر ررفيیش.

Ch2=round (Parent2 (1 : Alpha) + Parent1 (1 +
))Alpha : N

همانطور هه سطر او نران میدهد وسیله نقلیه  ،4مريریان  4و
 9را بيرتیب بازدید میهند .ماشتین  9نیز به ترتیب مريریان ، 7

هه  Parent1و  Parent2به ترتیب پدر و مادر انيتابی بود و

 0و  1را بازدید میهند .انبار شمار  4به ماشین  4و انبار شمار

نقطه برش بین  4تا  N-1می باشتتتد و  Ch1و Ch2

آجفتا ی
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فرزندان واصتل شد هسيند .این عملیات بوورت شماتی

در

 1-4تنطيم پارامتر

شکل  7ارا ه شد است( :مقدار  Alphaبرابر  9است).

برای تنظیش پاراميرهای اج وریيشهای پیرنهادی از روش طراوی

برای عم ر ه

نیز دو روش در نظر ررفيه شتتد استتت.

آزمایرتات تاروچی اسيفاد شد است .برای روش NSGA-II

در روش او ابيدا ی

واجد بوتتورت توتتادفی انيتات شتتد و

چهتار فاهيور تعداد معیت اوجیه ( ،)npopوداهثر تعداد تکرار

دو ماشین بوورت توادفی انيتات شد و مريری های

( )Mutationو ضتتریب ابسایی

ست

( ،)max_itضتتریب ه

تتوتیص داد شد به آن را عور می هنیش و مسیر و انبار آن

( )Crossoverدر نظر ررفيه شد است ،همانطور هه در دو

را نیز تغییر می دهیش .بطور مثتا در شتتتکل  9وستتتیله  4و 9

 4نرتتان داد شتتد استتت .برای روش  VDOپنج فاهيور تعداد

انيتات می شوند.

معیتت اوجیه ( ،)npopوداهثر تعداد تکرار ( ،)max_itدامنه

بعد از جهش
4
7
4
4

9
9
7
9

7
9
7
9

4
9
7
9

اوجیه ارتعاشتتات ( )A0و پارامير توزیه ریلی ( )σو ضتتریب

قبل از جهش
4
4
4
7
شكل  .3عملگر جهش

4
7
4
4

9
4
4
4

4
4
4
4

7
4
4
4

میرایی ( )γدر نظر ررفيه شتد است ،همانطور هه در دو 7

4
9
7
4

نران داد شد است.

 3-4شاخصهاي مقايسه
برای ارزیتابی عملکرد اج وریيشهتای فراابيکتاری چند هدفه دو

بعد از جهش
4
7
4
4

4
9
7
4

7
4
4
4

4
4
4
4

دستتتيه اصتتتلی ميری

قبل از جهش
4
9
7
4
4
4
4
4
شكل  .4عملگر جهش

9
4
4
4

4
4
4
4

7
4
4
4

ميری های پراهندری .در این مقاجه برای انسا مقایستتته ،از پنج

4
9
7
4

شتاخص هه ترهیبی از شتتاخصهای هر دو دستتيه اصلی است،
اسيفاد شد است.

Parent2*(1+Al
)pha

فرزند اول
4
7
4
4

4
9
4
4
4
4
4
4
فرزند دوم

7
4
4
4

4
9
4
9

4
7
4
4

9
4
4
4

9
4
4
4

4
4
4
4

7
4
4
4

4
9
7
4

9
4
4
4

1
4
4
4

1
4
4
4

و ود دارد )4 :ميری های هم رایی )7

Paret1 * Alpha

4
4
4
4

7
4
4
4

4
9
4
9

4
4
4
4

7
4
4
4

4
9
7
4

Parent1*(1+Alp
)ha

Paret2 * Alpha

شكل  .2عملگر تركيب

معیارهای دستتيه او عبارتند از :معیار تعداد وات پارتو ،معیار
جدول  .6نتايج تنظيم پارامترها الگوريتم NSGA-II

فتاصتتتلته از وات اید آ و معیارهای مربوط به دستتتيه دو
عبارتند از :معیار فاصتتلهرذاری ،معیار تنوع .همچنین معیار زمان
ا رای اج وریيش برای مقایستته نیازمندی های محاسباتی در نظر

نتايج

ررفيه شد است.
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تعداد تکرار
الگوريتم

جمعيت
اوليه

نرخ
ترکيب

نرخ
جهش

57

03

3/5

3/0

توسعه مدل رياضی چندهدفه براي مسأله مسيريابی وسايل نقليه جهت حمل مواد سوختی با در نظر گرفتن پنجره...
یافت شتد توستط اج وریيشها برای توابه هد
ی

جدول  .2نتايج تنظيم پارامترها الگوريتم VDO
تعداد تکرار
الگوريتم

جمعيت
اوليه

A0

Sigma

133

03

13

3/335

4

نتايج

رنج عددی استتت .یعنی واتهای یافت شتتد برای تابه

هد

Gamma

سو هر دو در

سو  17تا  1920است.
امتا برای تتابه هد

او  ،اج وریيش  NSGA-IIواتهای

بهيری را نستبت به اج وریيش  MOVDOبه دست آورد است.
زیرا رنج واتهای یافت شتد توسط  NSGA-IIبین 40555
تا  70555و رنج وات های یافت شد توسط  MOVDOبین

 .3نتايج محاسباتی الگوريتم پيشنهادي

او از

 75555تا  15555می باشتتد .با تو ه به اینکه تابه هد

اج وریيش  NSGA-IIوات

در این مقاجه 40 ،مستتت جه در انداز های متيل ،در نظر ررفيه

نوع ودادل ستتازی می باشتتد پ

شد اند هه تعداد مريریان از  8تا  05و انبارها از 7تا  1و وسایل

های بهيری را به دستتتت آورد استتتت و برای تابه هد

نقلیه از  7تا  40در نظر ررفيه شتد استت .دبل از تررین نيایج

اج وریيش  MOVDOوات های بهيری را نسبت به اج وریيش

از اج وریيشها ،دابل ذهر

NSGA-IIبه دست آورد است .زیرا رنج وات ها یافت شد

استتتت هه برای ستتته شتتتاخص تعداد واتهای غیرمغلوت

توسط  NSGA-IIبین  755تا  655و رنج وات ها یافت شد

( )NOSو معیتار تنوع ( )Diversityمقتتادیر بتتاالتر مطلوتتر

توستط  MOVDOبین  755تا  155می باشد .با تو ه به اینکه

برای معیار فاصتتله از وات اید آ ( )MIDو

اج وریيش

معیارهای به دستتتت آمد برای هر ی

استتت .ستت

دو از نوع ودادل ستتتازی استتتت پ

تتابه هتد

دو ،

 MOVDOواتهای بهيری را به دست آورد است.

معیار فاصتتلهرذاری ( )Spacingهرچه مقدار این معیارها همير
باشتتد مطلوتتر هستتيند .همچنین برای معیار زمان ول مس ت جه
( )Timeمقادیر همير ،از مطلوبیت باالتری برخوردار است.
در تداو  9و  1نيتایج واصتتتل از ول برای هر هدا از
اج وریيشها در شتتاخصهای مذهور نرتتان داد شتتد استتت .در
ادامه نمودار پارتو واصتتل از هر دو اج وریيش برای مس جه  44با
 95مرتيری ،در شتکلهای  0و  6ارا ه شد است .همانطور هه
مرتاهد میشتود اهثر واتهای یافت شد توسط اج وریيشها
برای توابه هد

دو و ستتو هر دو در ی

یعنی وات های یافت شتد برای تابه هد
تا ستتیوتتد و تابه هد
هد

رنج عددی استتت.

شكل  .3نمودار پارتو براي مسأله  33مشتري و  3انبار و  3وسيله

دو در رنج صفر

نقليه براي الگوريتم MOVDO

ستتو  94تا  9720استتت .اما برای تابه

او  ،اج وریيش  NSGA-IIواتهای بهيری را نسبت به

جدول  .3مقدار مقياس فاصله و تنوع براي الگوريتمهاي پيشنهادي

اج وریيش  MOVDOبه دستت آورد است .زیرا رنج واتها

MOVDO

یافت شتتد توستتط  NSGA-IIبین  46555تا  71555و ودود

NSGA-II

شماره

Diversity

Spacing

Diversity

Spacing

مسأله

765/48

5/92

426/51

5/13

4

اج وریيش  NSGA-IIوات های بهيری را

486/16

5/641

167/41

5/642

7

461/70

5/890

916/40

5/002

9

به دستتت آورد استتت .همچنین نمودار پارتو واصتتل از هر دو

946/36

5/298

148/18

5/0362

1

اج وریيش برای مستت جه  41با  15مرتتيری ،در شتتکلهای  2و 8

990/99

5/648

754/523

5/649

0

ارا ه شتد استت .همانطور هه مراهد میشود اهثر واتهای

143/3

5/08

983/30

5/661

6

واتهتای یافت شتتتد توستتتط  MOVDOبین  78555تا
 96555استتتت .با تو ه به اینکه تابه هد
سازی می باشد پ

او از نوع ودادل
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854/35

5/018

796/3

5/387

2

660/92

5/21

031/28

5/684

8

013/91

5/21

247/64

5/64

3

4701/37

5/81

4418/16

5/8

45

257/80

5/61

623/6

5/623

44

4562/49

5/22

813/44

5/60

47

4439/31

5/22

4598/7

5/241

49

4176/12

5/26

360

5/644

41

4108/81

5/21

390/97

5/006

40

شكل  .3نمودار پارتو براي مسأله  43مشتري و  4انبار و  62وسيله
نقليه براي الگوريتم MOVDO

جدول .4مقدار مقياس زمان وعداد جواب پارتو و

MIDشماره

مسأله
NSGA-II

MOVDO

شماره

N
O
P
95

MID

Time

NOP

MID

مسأله

9052/4

1/22

99

7606/98

1

1/91

47

1100/27

8/52

02

9428

2

1/92

49

1125/01

8/07

08

9743/06

3

0

94

125/78

8/78

00

7396/6

4

0/44

79

2453/82

6/47

98

9681/67

5

شكل  .3نمودار پارتو براي مسأله  43مشتري و  4انبار و  62وسيله

6/91

78

8607/44

8/4

02

1494/0

6

8/44

64

44864

6/09

72

1871/06

7

نقليه براي الگوريتم NSGA-II

2/6

07

42156/450

2/28

61

3873/90

8

6/84

73

42359/68

49/97

29

45536/57

9

3/27

25

71789/48

47/92

38

44883/96

11

46/18

20

95018/88

49/11

69

42392

11

Time
1/92

 .1نتيجهگيري
در این مقاجه ،ی

مد سته هدفه برای مست جه مسیریابی وسایل

45/33

87

74005/3

44/84

26

44078/8

12

47/72

25

94371/85

42/61

451

46348/6

13

وملونقل موادستوخيی با در نظر داشين پنسر زمانی و عوامل

44/3

85

70481/81

41/61

31

71335/94

14

زیست محیطی هت همینهسازی هزینههای سفر و هزینه ناشی

40/73

86

14547/14

48/70

442

70627/48

15

از ت خیر ،همچنی ن بردراری تعاد در مستتیر پیمایری هر وسیله
نقلیه و همینه هردن ریست

مس تیر ارا ه شتتد استتت .مد ارا ه

شتتد توستتط دو اج وریيش فراابيکاری پیرتتنهادی ول و نيایج
واصتل از آن با یکدی ر مقایسه شد .این نيایج نران میدهد هه
زمان ول اج وریيش  MOVDOهمير استتت این اج وریيش دارای
سترعت محاستباتی بهيری است .اما در معیارهای تعداد وات
پتارتو و معیار فاصتتتله از وات اید آ اج وریيش NSGA-II

دارای عملکر بهيری استتت .در نيیسه در ستتطن معناداری ،%48
اج وریيش  NSGA-IIدر دو معیار بطور معنا دار و در ی

شكل  .1نمودار پارتو براي مسأله  33مشتري و  3انبار و  3وسيله

نیز عملکرد نستتبياً بهيری به اج وریيش  MOVDOدارد  .از این

نقليه براي الگوريتم NSGA-II
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معیار

رو میتوان رفت هه اج وریيش  NSGA-IIعملکرد بهيری نسبت
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hazardous materials", Operations Research, Vol. 36,
No. 1, pp. 84–92.
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استا

مستتت جته زمتانبندی ماشتتتین های موازی به هم

،بین اجمللی تحقیق در عملیات

یت

 دومین هنفران،"ارتعتاشتتتات
.4988

- Batta, R. and Chiu, S. S. (1988) "Optimal
obnoxious paths on a network transportation of
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رضا توهلی مقد  ،در ه هارشناسی در رشيه مهندسی صنایه را در سا  4962از دانر ا علش و صنعت ایران و در ه
هارشناسی ارشد در رشيه مهندسی صنایه در سا

 4927را از دانر ا ملبورن  -اسيراجیا اخذ نمود .در سا 4926

موفق به هسب در ه دهيری در رشيه مهندسی صنایه از دانر ا سوینبرن  -اسيراجیا رردید .زمینه های پيوهری
مورد عالده ایران طراوی سیسيشهای صنعيی ( مکانیابی و اسيقرار تسهیالت) ،مسیریابی وسایط ومل و نقل،
جسسيی

و طراوی شیکه زنسیر تامین ،زمانبندی و تواجی عملیات ،اج وریيشهای فراابيکاری در بهینهسازی بود و در

وا واضر عضو هیات علمی با مرتبه اسياد تما در دانر ا تهران است.
وستن وانرتیر ،در ه هارشتناستی در رشتيه مهندسی صنایه  -توجید صنعيی را در سا  4966از دانر ا صنعيی
امیرهبیر و در ه هارشتناستی ارشتد در رشتيه مهندستی صتنایه  -مهندسی صنایه را در سا  4925از دانر ا آزاد
اسالمی واود تهران نوت اخذ هرد .در سا  4981موفق به هسب در ه دهيری تتووی در رشيه مهندسی صنایه
از دانر ت ا آزاد استتالمی واود علو و تحقیقات تهران رردید .زمینههای پيوهرتتی مورد عالده ایرتتان مد ستتازی
ریاضتتی ،برنامهریزی ومل و نقل ،برنامهریزی توجید ،اج وریيشهای فراابيکاری ،و مهندستتی دابلیت اطمینان بود و از
سا  4926عضو هیات علمی با مرتبه اسيادیار در دانر ا آزاد اسالمی  -واود تهران نوت است.
اجها

لیلی با  ،در ه هارشناسی در رشيه مهندسی صنایه  -برنامه ریزی وتحلیل سیسيش ها را در سا  4934از

دانر ا آزاد اسالمی  -واود تهران نوت و در ه هارشناسی ارشد در رشيه مهندسی صنایه  -مهندسی صنایه در
سا  4931را از دانر ا آزاد اسالمی  -واود تهران نوت اخذ نمود .ایران فارغ اجيحویل ممياز در هر دو دور
هارشناسی و هارشناسی ارشد بود و زمینه های پيوهری مورد عالده وی مس جه مسیریابی وسایل نقلیه ،ومل و نقل
مواد خطرناك ،مس جه زمانبندی وسایل وملونقل ،مسا ل مسیریابی سبز ،بهینه سازی مسا ل ومل و نقل است.
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