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چکیده
سیستم بارانداز متلاطع یک راهبرد لجستیکی است که براساس آن کااهای تخلیهشده از کـامیونهـای ورودی ،تلریبـاً بـدون ذخیـرهسـازی و
بهصورت مستلیم در کامیونهای خروجی بارگیری میشوند؛ بنابراین ،تلریباً هیچ موجودی در این مراکز توزیـع ،نگهـداری نمـیشـود .در ایـن
تحلیق ،مسئلة تخصیص کامیونها به درهای بارانداز و تعیین توالی همزمان کامیونهای ورودی و خروجی در یک بارانداز متلاطع دارندة چنـد
در تخلیه و بارگیری بررسی میشود .بدینمنظور ،مسئلة مورد بررسی در قالب یک مدل ریاضی برنامهریزی عدد صحیح مختل ارائه مـیشـود.
بهدلیش ناچندجملهای سختبودن مسئله و همچنین بهمنظور حش مسئله در ملیاس بزرگ ،یک الگـوریتم شـبیهسـازی تبریـد ارائـه مـیشـود.
بهمنظور ارزیابی صحت مدل ریاضی و عملکرد الگوریتم پیشنهادی ،تعدادی مثال عددی ،حش و نتایج تحلیش میشوند.

واژههایکلیدی :الگوریتم شبیهسازی تبرید ،بارانداز متلاطع ،تخصیص درهای بارانداز ،زمانبندی کامیونها.


مقدمه
1

بارانداز متلاطع یک راهبـرد لجسـتیکی اسـت کـه امـروزه
شرکت های متعددی در حوزة صنایع مختلـف آن را بـهکـار
می برند .ایدة اصلی بارانداز متلاطع ،انتلال مستلیم کااهای
وارده به مرکـز توزیـع بـه وسـایش نللیـة خروجـی و بـدون
ذخیره سازی موقت است .ممکن است ایـن تکنیـک اهـداک
متفاوتی مانند ترکیب کااها ،2کاهش زمان تحویش و کاهش
هزینهها را برآورده سازد .نبود ذخیرة موقت ،حالـت ایـدهآل
بهشمار میرود ،اما معمواً در عمش ،ذخیرهسازی موقت ازم
است ،زیرا بسیاری از کااهای ورودی ،پیش از بارگیری باید
دسته بندی و ترکیـب شـوند .درنتیجـه ،مـیتـوان سیسـتم
بارانداز متلاطع را فرایند ترکیب کااهایی با ملصد یکسان-
کــه از منــابع مختلــف آمــدهانــد -بــا کمینــة جابــهجــایی و
ذخیره سازی بین تخلیه و بارگیری کااها توصیف کرد .اگـر
ذخیره سازی کااها اجتناب ناپذیر باشد ،ایـن ذخیـره سـازی
باید برای بازة زمانی کوتاهی (حـداکثر  24سـاعت) صـورت
گیــرد .در انبارهــای متلــاطع از میــان کارکردهــای اصــلی
* نویسندة مسئول:

تلفن08733660073 :

انبارداری یعنی دریافت ،ذخیرهسازی ،برداشت سفارشهـا و
ارســال ،دو کــارکرد پرهزینــة ذخیــرهســازی و برداشــت
ســفارشهــا حــذک مــیشــوند .هرچنــد امــروزه بســیاری از
شرکتها از بارانـدازهای متلـاطع اسـتفاده مـیکننـد ،ایـن
سیستم یک راهحش عمومی برای تمام کاربردها نیست .اپتـه
و ویزوانـاتن  ]1عــواملی را برشــمردهانــد کــه بــر کــاربرد و
کارکرد بارانداز متلاطع در ملایسـه بـا توزیـع سـنتی تـأثیر
می گذارند .در این زمینه ،دو عامش نرخ تلاضـای محصـول و
هزینة واحد اتمام موجودی ،مهمترین عوامشاند.
می توان سیستم های بارانداز متلاطع را براساس سه نوع
ویژگی فیزیکی ،عملیاتی و جریان کـاا دسـته بنـدی کـرد.
ویژگی فیزیکی برای مدت طوانی ثابت مـی مانـد و شـامش
شکش و تعداد درهای بارانـداز و شـیوة حمـشونلـش داخلـی
میشود .شـیوة خـدمتدهـی و نحـوة اعمـال وقفـه ،3جـزء
ویژگیهای عملیـاتی هسـتند .ویژگـی جریـان کـاا شـامش
الگوی ورود ،زمان حرکت ،قابلیت تعویضپذیری محصول 4و
ذخیره سازی موقتی می شـود .در طـول فازهـای طراحـی و
Email: j.arkat@uok.ac.ir

178

اجرای بارانداز متلاطع باید در سه سطح راهبردی ،تاکتیکی
و عملیـاتی ،تصـمیماتی اتخــاذ شـود .تصـمیمات راهبــردی
شامش تصمیمات مکانیابی و جانمایی بارانداز متلاطع است.
تصمیمات تاکتیکی در زمینة شیوة جریـان کـاا در سـطح
شبکه اتخاذ می شود .تصمیمات عملیـاتی آخـرین دسـته از
تصمیمات است که شامش مسیریابی وسایش نللیه ،تخصیص
درهای بارانداز 5،زمانبندی کامیون 6و ذخیرهسـازی موقـت
میشود .با توجه به اهمیت زمان پاسخ و اجرای عملیـات در
صنعت بسیار رقـابتی توزیـع ،مطالعـات بسـیاری در زمینـة
تخصیص درهای بارانداز و زمانبندی کامیونها در سیسـتم
بارانداز متلاطع صورت گرفته است.
مسئلة زمانبندی کامیونها عالوهبر تخصیص کامیونها
به درهای بارانـداز ،درمـورد تـوالی ورود کـامیونهـای نیـز
تصمیم می گیرد .پژوهش های محللان در این حوزه به سـه
دسته تلسیم مـیشـود :دسـتة اول ماننـد یـو و اگبلـو ]2
زمانبندی بارانداز متلاطع را فل با یک در تخلیه و یک در
بارگیری بررسی کردهاند .دستة دوم مانند کونور و گولیـاس
 ]3فل زمانبنـدی کـامیونهـای ورودی یـا زمـانبنـدی
کامیونهای خروجی را در باراندازهایی با چنـد در تخلیـه و
بارگیری بررسی کردهاند .دستة سوم زمـانبنـدی هـمزمـان
کــامیونهــای ورودی و خروجــی را در بارانــدازهای دارنــدة
چندین در تخلیه و بارگیری بررسی کردهانـد .بـا توجـه بـه
مسئله تحت بررسی ،در ادامه صرفاً تحلیلات انجام شده در
حوزه زمانبندی همزمان کامیونهای ورودی و خروجـی بـا
وجود چندین درب باراندازی و بارگیری ،مورد بررسـی قـرار
میگیرند.
لیم و همکاران  ]4در مسئلة زمانبندی کامیون فـرض
کرده اند عملیات تخلیه و بارگیری کامیون ها در یک پنجـرة
زمانی ثابت انجام میگیرد .در مسئلة مـورد بررسـی ،تعـداد
کامیونها از تعداد در های بارانداز بیشتر است؛ بنـابراین ،بـا
درنظرگرفتن محدودیت زمان عملیات ،مسئلة زمان بندی به
مسئلة تخصیص کامیونها به درهای بارانـداز تبـدیش شـده
است .هدک مسئله ،کمینه کردن کش مسـافت پیمـودهشـده
(طول سفر) اسـت .کـامیونهـا ممکـن اسـت بـه هـر دری
تخصیص یابند (شیوة خدمتدهی مرکب) و هرفیت بارانداز
نیز محـدود اسـت .همچنـین وقفـه ،مجـاز نیسـت و بـرای
کامیونهایی که خدمتدهی نمیشـوند ،عبـارتی بـهعنـوان
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جریمه به تابع هدک اضـافه شـده اسـت .ایـراد اصـلی ایـن
رویکرد ،درنظرنگرفتن زمان ازم بـرای انتلـال کااهـا بـین
درهای بارانداز اسـت .محللـان از الگـوریتم هـای ژنتیـک و
جست وجوی ممنوعه برای حش مسئله استفاده کرده اند .لیم
و همکاران  ]5و میائو و همکاران  ]6مسئلة تحلیـق قبـش
را با درنظرگرفتن زمان سـفر بـین درهـای بارانـداز توسـعه
دادهانـد .تــابع هـدک ایــن تحلیلــات ،مجمـوع هزینــههــای
عملیــاتی (براســاس زمــان ســفر) و هزینــة محمولــههــای
تکمیــشنشــده را کمینــه مــیســازد .بــویزن  ]7در مســئلة
زمان بندی کامیون فرض کرده اسـت ذخیـرهسـازی میـانی
بــرای محصــوات مجــاز نیســت و درنتیجــه ،محمولــههــای
ورودی به کامیون خروجی مشخصی تخصـیص مـییابنـد و
قابلیت تعویض پذیری ندارند .در این پژوهش ،کـامیون هـا و
حامشهای استانداردی برای انتلال کااها درنظر گرفته شده
است؛ بنابراین ،فرض میشود زمـان توقـف ،بارانـدازی و بـه
حرکت در آمدن کامیون ها یکسان است .نویسنده یک مدل
چندهدفه شامش کمینهسازی زمان جریـان ،زمـان فراینـد و
تأخیر کـامیونهـای خروجـی را بـرای مسـئلة زمـانبنـدی
کامیونها ارائه داده است .برای حش مسئله ،از یـک رویکـرد
برنامهریزی پویا و یک الگوریتم شبیهسازی تبریـد اسـتفاده
شده است.
لــی و همکــاران  ]8مســئلة زمــانبنــدی هــمزمــان
کامیونهای ورودی و خروجی را بررسی کردهاند و بـرای آن
یک مدل ریاضی با هدک بیشـینهکـردن تعـداد محصـوات
انتلالی ارائه دادهاند .در این تحلیق ،از الگوریتمهای ژنتیـک
با عملگرهای همگذری مختلـف بـهمنظـور حـش مسـئله در
ملیاس بزرگ استفاده شده اسـت .جـو و کـیم  ]9مسـئلة
زمانبندی کامیونهای ورودی ،خروجی و ترکیبی را بررسی
کردهاند .کامیونهای ترکیبی نلش هر دو نوع کـامیونهـای
ورودی و خروج ـی را ایفــا م ـیکننــد .در ایــن پــژوهش ،دو
الگوریتم ژنتیک و خود تکاملی 7بـرای کمینـهکـردن دامنـة
عملیات 8پیشنهاد شده اسـت .در سـه تحلیـق آخـر ،زمـان
انتلال محصوات بـین درهـای مختلـف ورودی و خروجـی
یکسان فرض شده است ،درحالیکه معمواً زمان مورد نیـاز
بهمنظور انتلال کااها در بارانـداز متلـاطع بـه فاصـلة بـین
درهای ورودی و خروجی بستگی دارد.
شاکری و همکاران  ]10مسئلة زمانبندی کامیونها را
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به صورت یک مسئلة زمانبنـدی دومرحلـهای ماشـینهـای
موازی با تابع هدک کمینهسازی دامنة عملیات ،مدلسـازی
کردهاند .در این مسئله ،شیوة خـدمتدهـی بارانـداز از نـوع
مرکب و هرفیت انبار موقت ،نامحدود درنظـر گرفتـه شـده
اســت .کااهــای متفــاوت یــک کــامیون بــهصــورت مــوازی
باراندازی می شوند و انتلال کااها فل پ از تخلیة کامـش
و حضور کامیون خروجی در محش بارگیری شروع میشـود.
همچنــین ،بــارگیری یــک کــامیون خروجــی ،زمــانی آغــاز
میشود که کااهای مربوط بـه آن در فضـای انبـار موجـود
باشند .زمان سفر براساس مسافت بین درهای بارانداز تعیین
میشود و فرض شده است در ابتدای افق برنامهریزی ،تمـام
کامیونها دردسترس قرار دارنـد .وقفـه ،مجـاز نیسـت و در
فاصلة بین تخلیه یا بارگیری دو کامیون متوالی ،یـک زمـان
آمادهسازی نیز لحاظ شده است .لی و همکاران  ]11بـرای
حش مسـئلة مطـرح شـده در تحلیـق قبـش ،یـک الگـوریتم
جستوجوی وابسته به رتبهبندی 9ارائه دادهاند که شامش دو
بخش است؛ در بخش اول ،یـک تـوالی شـدنی از کارهـا بـا
توجه به تعداد درهای بارانـداز ایجـاد مـیشـود و در بخـش
دوم ،کارها براساس مسافت بین درهای تخلیـه و بـارگیری،
به درهای بارانداز تخصیص مییابند .لیائو و همکـاران ]12
دو نوع الگوریتم تکامش دیفرانسیلی ترکیبـی 10را بـهمنظـور
تعیــین تــوالی کــامیونهــای ورودی و خروج ـی بــا هــدک
کمینه کردن دامنـة عملیـات ارائـه داده انـد .الگـوریتم هـای
ارائهشده در این تحلیق عملکرد بهتری نسبت بـه الگـوریتم
پیشــنهادی عربــانی و همکــاران  ]13دارنــد کــه بــرای
زمانبندی کامیونها در بارانداز متلاطع با یـک در تخلیـه و
یک در بارگیری بهکار گرفته شده است .همچنین ،سیاسـت
عملیاتی ارائهشده بـهمنظـور کمینـهکـردن دامنـة عملیـات
نسبت به سیاست ارائه شده از سوی یو و اگبلو  ]14کارایی
بهتــری دارد .کئــو  ]15بــهمنظــور بهبــود کــارایی بارانــداز
متلاطع ،مسئلة زمانبندی کامیونهای ورودی و خروجی را
با هدک کمینهسازی دامنة عملیات بررسی کـرده اسـت .در
این تحلیـق ،از الگـوریتم جسـتوجـوی همسـایگی متغیـر
( )VNSبهمنظور تعیین تـوالی ورود کـامیونهـای ورودی و
خروجــی اســتفاده شــده اســت .براســاس بهتــرین تــوالی
بهدسـتآمـده از طریـق  VNSو بـا درنظرگـرفتن سیاسـت
نوبتی ،کامیونها به درهای بارانداز تخصیص داده میشـوند.
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وقفه مجاز نیست ،زمان انتلال کااها درون بارانداز براسـاس
فاصــلة مســتلیم محاســبه م ـیشــود و هرفیــت تجهیــزات
جابه جایی بهمنظور انتلال کااها بی نهایت فرض شده است.
محتشمی  ]16از بین  32سناریوی پیشـنهادی یـو ،]17
دو سناریو را برای توقف کامیون های خروجی بررسی کـرده
اســت .در ســناریوی نخســت ،وقفــه در عملیــات بــارگیری
کامیون های خروجی مجـاز نیسـت ،امـا در سـناریوی دوم،
ممکن است بارها وقفه صورت پذیرد .یو  ]18مسئلة تعیین
توالی کامیونهای ورودی و خروجی را با هدک کمینهکردن
دامنة عملیات کش سیسـتم بررسـی کـرده اسـت .در مـدل
ارائهشده ،عالوهبر تعیین توالی کامیونها ،مسـئلة تخصـیص
محصوات نیز بهصورت همزمان انجام میگیـرد .همچنـین،
زمان سفر بین درهای مختلف تخلیه و بارگیری ،ثابت فرض
شــده اســت .اســدی و بــاقری  ]19مســئلة زمــانبنــدی
کامیون ها را به همراه مسئلة تخصیص محصوات بـا هـدک
کمینهکردن تعداد کامیونهای دارای تأخیر بررسی کردهاند.
در مسئلة مورد بررسی ،کامیونهـای ورودی در زمـانهـای
متفاوتی دردسترس قرار میگیرند و فواصـش متفـاوتی بـین
درهــای مختلــف تخلیــه و بــارگیری منظــور شــده اســت.
همچنین ،از الگوریتم های شبیه سازی تبرید و ژنتیک بـرای
حش مسئله در ملیـاس بـزرگ اسـتفاده شـده اسـت .لـی و
همکاران  ]20مسئلة زمانبندی کامیونهـا را در شـرایطی
که امکان وقفه در عملیات تخلیـة کـامیونهـای ورودی بـه
تعداد محـدود وجـود دارد ،بـا هـدک کمینـه کـردن دامنـة
عملیات بررسی کردهاند .از الگـوریتم بهینـهسـازی گروهـی
ذرات برای حش مسئله در اندازة بزرگ استفاده شـده اسـت.
اسدی و باقری  ]21با بهرهگیری از سیاست تولید بهنگـام،
مجموع زودکردها و دیرکردهـای کـامیون هـای خروجـی را
کمینه کـردهانـد .در مسـئلة مـورد بررسـی ،کـامیونهـا در
زمانهای متفاوتی دردسترس قرار میگیرند و فواصـش بـین
درهای مختلف تخلیه و بارگیری متفاوت فرض شده اسـت.
ارکات و همکاران  ]22مسئلة زمانبندی کـامیونهـا را در
یک بارانداز متلاطع با هدک کمینـه کـردن دامنـة عملیـات
بررسی کرده انـد .در ایـن مسـئله ،کـامیون هـای ورودی در
زمانهای متفاوتی دردسترس قرار میگیرنـد و حامـش یـک
نوع کاا هستند.
در تحلیق حاضر ،زمـانبنـدی هـمزمـان کـامیونهـای
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ورودی و خروجی در یک بارانداز متلاطع با چند در تخلیه و
بارگیری ،بررسی و مدلسـازی مـیشـود .در مـدل ریاضـی
ارائهشده ،تخصیص کامیونهای ورودی و خروجی به درهای
تخلیــه و بــارگیری و تــوالی ورود کــامیونهــا بــه بارانــداز
به گونهای تعیین می شود که دامنة عملیـات ،کمینـه شـود.
عــالوهبــر زمــانبنــدی کــامیونهــا ،بــا توجــه بــه ویژگــی
تعویضپذیری محصوات ،مسئله تخصیص بهینة محصوات
نیز در مدل ریاضی گنجانده مـی شـود .در تمـام تحلیلـات
صورتگرفته در زمینة زمانبنـدی هـمزمـان کـامیونهـای
ورودی و خروجی ،فرض میشود تا زمانیکـه تمـام بارهـای
تخصیصیافته به یک کامیون خروجی روی سکوی بارگیری
آماده نباشند ،از ورود و استلرار کامیون مـذکور روی سـکو،
جلوگیری می شود؛ بهعبارت دیگـر ،یـک کـامیون خروجـی
زمانی می توانـد بـه در بـارگیری مراجعـه کنـد کـه امکـان
بارگیری تمام کااهای تخصیصیافته فراهم باشـد .در مـدل
ارائهشده ،این محدودیت حـذک مـیشـود و کـامیونهـا بـا
رعایت توالی بهینه برای هر در ،به سـکوی تخصـیص یافتـه
مراجعه میکنند .بـرای بـارگیری محصـوات کـامیونهـای
ورودی در هریک از کامیونهای خروجی ،یک توالی درنظـر
گرفته میشود که براساس آن ،کااهایی که زودتر به سکوی
بـارگیری متنـاهر رسـیدهانــد ،زودتـر بـارگیری مـیشــوند؛
بنابراین ،بـرای بـارگیری کااهـای رسـیده از یـک کـامیون
ورودی ،نیــازی بــه منتظرمانــدن بــرای رســیدن بارهــای
تخصیصیافته از سایر کامیونها نیسـت .حـذک محـدودیت
یادشده و استفاده از این راهبرد برای بارگیری کامیونهـای
خروجی ،موجب بهبود دامنة عملیات می شود .درنظرگرفتن
زمانهای جابهجایی بین درهای تخلیه و بارگیری متفـاوت،
ویژگی دیگر مسئلة مورد بررسی است که بر نحوة تخصیص
کامیونها به درها تأثیر میگذارد.
درادامه ،شکش کلی مسئله تشریح و بـر پایـة مفروضـات
ارائه شده ،یک مدل ریاضی ارائه میشود .پ از طـرح یـک
الگوریتم شبیهسازی تبرید برای حش مسئله در ابعاد بـزرگ،
صحت مدل ریاضی و کارایی الگوریتم حش از طریق تعدادی
مثال عـددی ارزیـابی مـیشـود .درنهایـت ،نتیجـهگیـری و
پیشنهادها برای مطالعات آتی ارائه میشود.
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بیان مسئله و ارائة مدل ریاضی
در یک سیستم بارانداز متلاطع ،تعداد مشخصـی در ورودی
و خروجی با موقعیت مکانی مشخص وجود دارد .در ابتـدای
هر دورة برنامهریزی ،تعدادی کامیون ورودی و خروجی کـه
هرکــدام بــهترتیــب حامــش و نیازمنــد ترکیــب مشخصـی از
محصوات متنوع هسـتند در بارانـداز مسـتلرند .در اینجـا،
هدک  .1بهدستآوردن بهترین نحوة تخصیص کامیونهـای
ورودی و خروجی بهترتیـب بـه درهـای تخلیـه و بـارگیری
بارانداز .2 ،تعیین توالی بهینة مراجعه و استلرار کامیونهای
ورودی و خروج ـی در درهــای بارانــداز و  .3تعیــین حجــم
محصول ارسـالی از کـامیونهـای ورودی بـه کـامیونهـای
خروجی است .مسئله در قالب یک مدل برنامـهریـزی عـدد
صحیح مختل با تابع هدک کمینهسازی دامنة عملیات ارائه
میشود .در مدلسازی مسئلة مذکور ،مفروضات زیر درنظـر
گرفته میشود:
 کــامیونهــای ورودی و خروجـی در ابتــدای دورة
برنامهریزی دردسترساند.
 هر در بارانداز فل به عملیات تخلیه یـا بـارگیری
محصوات تخصیص مییابد.
 زمان ازم به منظور تخلیه یا بـارگیری هـر واحـد
کاا فارغ از نوع آن ،ثابت و مشخص است.
 برای هر کامیون ورودی یا خروجی ،امکان تخلیـه
یا بارگیری چندین واحد کاا به صورت هـم زمـان
وجود ندارد و در هر لحظـه فلـ مـیتـوان یـک
واحد کاا را تخلیه یا بارگیری کرد.
 هرفیت تجهیزات منتلشکننـدة محصـوات درون
بارانداز نامحدود است.
 فاصلة هریک از درهای تخلیه از هریک از درهـای
بارگیری مشخص است.
 در عملیات تخلیه و بارگیری ،وقفه مجاز نیست.
 ذخیره سازی موقت ،مجاز است و هرفیـت ناحیـة
ذخیرهسازی موقت ،بینهایت است.
 زمان ازم به منظور هربار آماده سازی بارانداز ثابت
است.
 محصوات قابلیـت تعـویضپـذیری دارنـد؛ یعنـی
میتوان کاای مورد نیاز هر کامیون خروجی را از
هریک از کامیونهای ورودی تأمین کرد.
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بهینهسازی توالی و تخصیص کامیونهای ورودی و خروجی در باراندازهای متلاطع

 در بارگیری کامیونهای خروجـی ،کااهـایی کـه
زودتر وارد شدهاند ،زودتر نیز بارگیری میشوند.
نمادگذاری بهکاررفته در مدل ریاضی به شرح زیر است:

مجموعة اندیسها
i

 : Iمجموعــة کــامیونهــای ورودی (  iو
کامیونهای ورودی)
 : Jمجموعة کـامیونهـای خروجـی (  jو  j انـدی
کامیونهای خروجی)
 : Lمجموعة درهای تخلیه (  lاندی درهای تخلیه)
 : Mمجموعــة درهــای بــارگیری (  mانــدی درهــای
بارگیری)
 : Kمجموعــة انــواع محصــوات (  kانــدی انــواع
محصوات)
انــدی

پارامترها 
m

 :T lmفاصلة زمانی بین در تخلیه  lو در بارگیری
 : rikتعداد واحد محصول نوع  kدر کامیون ورودی i
 : s jkتعــداد واحــد محصــول مــورد نیــاز نــوع  kبــرای
کامیون خروجی j
 : UDزمان ازم به منظور تخلیه یا بارگیری یـک واحـد
محصول
 :T cزمان آمادهسازی بارانداز
 : Nیک عدد مثبت بزرگ
متغیرهایتصمیم
 : ID ilاگر کامیون ورودی  iبه در تخلیـه  lتخصـیص
یابد برابر  1و در غیر اینصورت  0است.
 : ODاگر کـامیون خروجـی  jبـه در بـارگیری m
jm
تخصیص یابد برابر  1و در غیر اینصورت  0است.
 : X ijkتعداد محصول نوع  kکه از کامیون ورودی  iبه
کامیون خروجی  jانتلال مییابد.
 : EI iزمان ورود کامیون ورودی  iبه در تخلیه
 : DI iزمان خروا کامیون ورودی  iاز در تخلیه
 : EJ jزمان ورود کامیون خروجی  jبه در بارگیری
 : DJ jزمان خروا کامیون خروجی  jاز در بارگیری
 : LT ijزمانی کـه کااهـای تخصـیصیافتـه از کـامیون
ورودی  iبه کامیون خروجی  jبارگیری میشوند.
 : DOJ ijزمان اتمام بارگیری کااهای تخصیصیافتـه از

کامیون ورودی  iروی کامیون خروجی j

 : Cmaxدامنة عملیات
 : v ijاگر حداقش یک واحد محصول از کامیون ورودی i
بــه کــامیون خروجــی  jمنتلــش شــود برابــر  1و در غیــر
اینصورت  0است.
 : p ii lاگر در توالی مربوط بـه در تخلیـه  lکـامیون i
قبش از کامیون  i قرار گیرد (برای  ) i  i یـا کـامیون i
اولین کـامیون ورودی در تـوالی محـش در تخلیـه  lباشـد
(برای  ) i  i برابر  1و در غیر اینصورت  0است.
 : q jj mاگر در توالی مربوط به در بـارگیری  mکـامیون
 jقبش از کامیون  j قرار گیرد (برای  ) j  j یا کامیون
 jاولین کـامیون خروجـی در تـوالی محـش در تخلیـه m
باشد (برای  ) j  j برابر  1و در غیر اینصورت  0است.
 :Y ijاگر کااهای تخصیصیافته از کامیون ورودی  iبه
کامیون خروجی  jقبش از ورود کامیون خروجی  jبـه در
بارگیری ،آمادة بارگیری باشند ،برابر  1و در غیر اینصـورت
 0است.
 : G ii jاگر در توالی مربوط بـه بـارگیری محصـوات در
کامیون خروجی  ، jکااهای تخصیص یافتـه از کـامیون i
قبش از کااهای تخصیصیافتـه از کـامیون  i قـرار گیرنـد
(برای  ) i  i یا کااهای تخصیص یافتـه از کـامیون  iدر
ابتدای توالی بارگیری قرار داشته باشند (برای  ) i  i برابر
 1و در غیر اینصورت  0است.
 : H ii jاگر محصوات کامیون  iقبش از اتمام بارگیری
محصوات کامیون  i روی کامیون  ، jبه سکوی بارگیری
این کامیون وارد شده باشند برابر  1و در غیر این صـورت 0
است.
مدل ریاضی مسئله بهصورت زیر ارائه میشود:
()1

Min C max
Subject to:

()2
()3
()4

 rik ; i, k

ijk

X

 S jk ; j, k

ijk

X

 Nvij ; i, j

ijk

X

j

i

k
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 1 ; i

()5

 1 ; j

 1 ; l

P

 IDil ; l , i

P

()12
()13

iil

i

i il

ii l

i , i   i

 1 ; m

jjm

q

 OD jm ; m, j

j jm

q

j

q jj m  OD jm ; m, j

j

DI i  EI i  UDrik ; i

()15



LTij  DI i vij   Tlm IDil OD jm vij  ; i, j
 l m


()16



DJ j  Tc  EJ j   N 1  q jj m  ; j, j , j  j 
m



()17

 1 ; j

G

 vij ; i, j

G

()20

()21

()22

()26



DOJ ij   LTij  UD xijk 
k



  N Yij  Giij  H ii j  ; i, j

DJ j  DOJ ij ; i, j

Cmax  DJ j ; j

()27

xijk  0 & Integer ; i, j, k

()28

EIi , DIi , EJ j , DJ j , DOJij , LTij  0 ; i, j

()29

IDil , OD jm , vij , Gi ij ,Yij , H ii j , pii l , q jj m
 0,1 ;  i, i , j, j , l , m

k

()14

()19

()25

  N Yij  Giij  1  H ii j  ; i, i , j



j , j   j



DI i  Tc  EI i  N 1  Piil  ; i, i , i  i 
l



()18

()24

i

P

 IDil ; l , i

()10
()11

jm

OD

()23

m

()7

()9

il

l

()6

()8

ID



DOJ ij   DOJ i j  UDxijk 
k



iij

i

 vij ; i, j

i ij

i

G

ii j

i , i   i



DOJ ij   EJ j  UD xijk 
k



  N  2  Yij  Giij  ; i, j



DOJ ij   DOJ i j  UDxijk 
k



  N  2  Yij  Giij  Gi ij  ; i, i , j



DOJ ij   LTij  UD xijk 
k



  N  2  Yij  Giij  ; i, j

رابطة  1بهعنوان تابع هـدک ،دامنـة عملیـات را کمینـه
می سـازد .محـدودیت  2تضـمین مـی کنـد بـرای هـر نـوع
محصول ،حجـم کـاای انتلـالی از هـر کـامیون ورودی بـه
کامیونهای خروجی با حجم محصـول موجـود در آن برابـر
است .محـدودیت  3ملـزم مـی کنـد تلاضـای هـر کـامیون
خروجی برای هر نوع کاا تأمین شود .محـدودیت  4متغیـر
تصــمیم  v ijرا تعریــف مــیکنــد .محــدودیتهــای  5و 6
بهترتیب تضمین می کنند هر کامیون ورودی و خروجی بـه
یکــی از درهــای تخلیــه و بــارگیری تخص ـیص داده شــوند.
محدودیتهای  7تا  9و محدودیتهای  10تا  12بهترتیـب
تضمین می کنند توالی کامیونهای ورودی و خروجی ،یـک
جایگشت کامـش باشـند .محـدودیت  13زمـان خـروا هـر
کامیون ورودی از بارانداز را تعیین میکنـد .محـدودیت 14
بیان میکند زمان ورود هـر کـامیون ورودی بـه در تخلیـه،
بزرگتر یا مساوی مجموع زمان خروا کامیون ورودی ملدم
بر آن و زمان ازم بهمنظور آمادهسازی است .محدودیت 15
کوچکترین زمان ممکن برای بارگیری کااهـای انتلـالی از
یــک کــامیون ورودی بــه یــک کــامیون خروجـی را تعیــین
می کند .محدودیت  16بیان می کند زمان ورود یک کامیون
خروجی به در بارگیری ،بزرگ تر یا مسـاوی مجمـوع زمـان
پایان بارگیری کامیون خروجی ملدم بـر آن و زمـان مـورد
نیاز به منظور آماده سازی است .محـدودیت هـای  17تـا 19
توالی بارگیری بارهای تخصیصی به هر کـامیون خروجـی را
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بــهصــورت یــک جایگشــت کامــش تضــمین مــیکننــد.
محدودیتهای  20تا  24زمان اتمام بارگیری هر نوع کاای
تخصیصیافته به هریک از کامیونهای خروجی را با رعایـت
وضعیت متغیرهای  G ii j ،Y ijو  H ii jمحاسـبه مـیکننـد.
محــدودیت  25زمــان اتمــام بــارگیری کامــش هریــک از
کامیون های خروجی را محاسـبه مـی کنـد .محـدودیت 26
دامنة عملیات را محاسبه میکند .محدودیتهای  27تا 29
دامنة متغیرهای تصمیم مدل را مشخص میکنند.
در مدل ریاضی ارائه شده ،محدودیت  15بهدلیش وجـود
حاصشضرب چند متغیر ،غیرخطی است .همچنین ،تعـاریف
ارائــهشــده بــرای متغیرهــای تصــمیم  Y ijو  H ii jشــکش
صریحی ندارد؛ یعنی متغیرهای یادشده به سایر متغیرهـای
تصمیم مدل وابستهاند .بهمنظور خطیسازی محدودیت ،15
از روش متعارک خطیسازی ضرب یـک متغیـر پیوسـته در
یک متغیر دودویی استفاده میشـود .همچنـین ،بـهمنظـور
ارائة شـکش ریاضـی تعـاریف مربـوط بـه  Y ijو  H ii jاز دو
دسته متغیر دودویی کمکی جدید بـا انـدی هـای  iو j
استفاده میشود .پ از افزودن محدودیتهای خطیسازی،
مدل به یک مدل خطی عدد صحیح مختل تبدیش میشود
و میتـوان آن را بـا حـشکننـدههـای خطـی نـرمافزارهـای
بهینه ساز حش کرد .تعداد محدودیتهای خطیسـازی زیـاد
است؛ بنابراین ،در پژوهش حاضر ذکر نمیشود.

الگوریتم شبیهسازی تبرید
الگوریتم شبیه سازی تبریـد ( )SAروشـی فـرا ابتکـاری بـر
مبنای جستوجوی محلی است که از فرایند تبریـد واقعـی
نشئت گرفتـه اسـت .ایـن الگـوریتم مـیتوانـد بـا پـذیرش
راهحشهای بـدتر نسـبت بـه بهتـرین راهحلـی کـه تـاکنون
بــهدســت آمــده اســت ،از گیرافتــادن در بهینگــی محلــی
جلوگیری کند .کیفیت راهحـشهـای حاصـش از  SAموجـب
شــده اســت از آن در حــش مســائش بهینــهســازی ترکیبــاتی
پیچیده در حوزه هـای مختلـف اسـتفاده شـود .متـروپلی
 ]23برای نخسـتینبـار  SAرا در سـال  1943ارائـه داد و
کیر پاتریک و همکاران  ]24آن را گسترش دادند.
 SAحرکت خود را از یک راهحش تصادفی بهعنوان نلطة
شروع آغاز میکند و دمای سیستم را برابر دمای اولیه قـرار
میدهد (  .)T  T 0در هر تکرار ،یک راهحـش در همسـایگی

راهحش فعلی تولید میشود .درصورتیکـه راهحـش همسـایه،
راهحش بهتری باشد ،جایگزین راهحـش فعلـی مـیشـود و در
غیر اینصورت ،با احتمال بـهدسـتآمـده از تـابع بـولتزمن




(  ،) e KTاین جایگزینی صورت می گیرد .در تابع بـولتزمن،
 Δمیزان اختالک بـین ملـدار تـابع هـدک راهحـش فعلـی و
همسایه K ،ضریب ثابت بولتزمن و عددی در بازه ( )0/1و
 Tدمای فعلی سیستم است .الگـوریتم دو حللـة داخلـی و
خــارجی دارد .در حللــة داخلــی ،فراینــد جســتوجــوی
همسایگی تـا تولیـد تعـداد مشخصـی راهحـش همسـایه یـا
راهحشهای همسایة بهبوددهنده تکرار میشود .پ از اتمام
حللــة داخلــی ،دمــای سیســتم در حللــة خــارجی کــاهش
مییابد .فرایند کاهش دما تا زمانی ادامه مییابد کـه دمـای
الگوریتم به دمای انجمـاد برسـد .بـا کـاهش دمـا ،احتمـال
پــذیرش راهحــشهــای غیربهبوددهنــده کــاهش مــییابــد و
همگرایی به سمت راهحشهایی با تـابع هـدک بهتـر صـورت
میگیرد .تعیین یا طراحی شیوة نمـایش راهحـش و طراحـی
رویة تولید همسایه ،دو عنصر کلیدی در طراحـی الگـوریتم
شبیهسازی تبرید هستند .این دو عامش بر سرعت همگرایـی
الگوریتم و کیفیت راهحش نهایی بهدستآمده بهشدت تـأثیر
میگذارند .
در نمایش راهحش ،با تصویرکردن خصوصیات راهحـش در
رشتهای از نمادها ،یک ارتباط منطلی بین فضای مسـئله و
فضای جستوجو ایجاد میشود .مسئلة مورد بررسی از سـه
زیرمسئله تشکیش شده است؛ بنابراین ،نحوة نمـایش شـامش
سه نوع ماتری میشـود .بـرای مسـئلة تخصـیص و تـوالی
کــامیونهــای ورودی بــه درهــای تخلیــه از یــک مــاتری
دوسطری استفاده میشود .در این مـاتری  ،سـطر نخسـت
نحوة تخصیص کامیونها به درهای تخلیه را نشان میدهـد
و یک بردار به طول تعداد کامیونها و ملادیر بازه 1,, L 
است .سطر دوم توالی کامیونهـا را نشـان مـیدهـد و یـک
جایگشت کامش از اعداد  1تا  Iاست .شـکش  1نمونـهای از
ماتری نخست را با شش کامیون ورودی و سـه در تخلیـه
نشان میدهد .براساس شکش  ،1کامیونهای ورودی  5 ،1و
 6به در  1تخصیص یافتهاند و در توالی تخلیه برای این در،
کامیونهای  5 ،6و  1بهترتیب در موقعیتهـای اول ،دوم و
سوم از توالی قرار گرفتهاند.
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شکل  .1مثالی از بخش نخست نمایش راهحل

ماتری دوم ،تخصیص و توالی کامیونهای خروجی بـه
درهای بارگیری را نشان می دهد و مشابه ماتری تخصیص
و توالی کامیونهای ورودی است با ایـن تفـاوت کـه تعـداد
ستونهای این ماتری به تعداد کامیونهای خروجی است،
اعداد بردار تخصیص از بازه  1,, M انتخاب میشـوند و
اعداد بردار توالی ،یـک جایگشـت کامـش از اعـداد  1تـا J
است .ماتری های نوع سوم که به تعـداد انـواع محصـوات
هستند ،نحوة تخصیص هریـک از محصـوات کـامیونهـای
ورودی به کامیونهای خروجی را نشان میدهنـد و هریـک
شامش دو سطر هستند .بهمنظور تشریح مناسب این بخـش،
یک مثال ارائه می شود .فرض کنید تعداد کش محصول نـوع
 1برابر با  11واحد باشد .برای این محصول ،ماتریسی بـا دو
سطر و  11ستون تشکیش مـی شـود .در سـطر اول ،شـمارة
هریک از کامیونهای ورودی بهصورت صعودی و بـه تعـداد
واحـدهای محصــول نــوع  1موجـود در هــر کــامیون تکــرار
میشود .سطر دوم نیز بـه شـیوهای مشـابه بـا شـمارههـای
کامیونهای خروجی ،تکمیش میشود .تعـداد دفعـات تکـرار
هر شمارة کامیون خروجی با تعداد واحـد محصـول نـوع 1
مــورد نیــاز آن برابــر اســت .بــرخالک ســطر اول ،چیــدمان
شمارههای موجود در سـطر دوم ،تصـادفی اسـت .شـکش ،2
نمونهای از نحوة نمایش راهحـش را بـرای محصـول  1نشـان
میدهد.
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شکل  .2مثالی از بخش سوم نمایش راهحل

تمام راهحشهای تولیدشده بـهصـورت تصـادفی ،شـدنی
هســتند؛ بنــابراین ،بــه حــذک ،اصــالح یــا جریمــهکــردن
راهحش های نشدنی نیازی نیست .راهحش اولیه الگـوریتم SA
بهصورت تصادفی تولید میشود.
برای بهدستآوردن ملدار تابع هدک بهازای هـر راهحـش
بهاینترتیب عمش مـیشـود :براسـاس مـاتری تخصـیص و
تــوالی کــامیونهــای ورودی و مــاتری هــای تخصــیص

محصوات ،زمـانهـای ورود و خـروا کـامیونهـای ورودی
بــهدســت مــیآینــد .بــا مشــخصشــدن زمــانهــای ورود
کامیونهای ورودی و حجم بـار ارسـالی و بـا درنظرگـرفتن
زمان ازم برای تخلیـه و انتلـال محصـوات ،زمـان شـروع
عملیات بارگیری برای هر کامیون خروجی محاسبه میشود.
با توجه به ماتری تخصیص و توالی کامیونهای خروجـی،
زمان های اتمام بارگیری هر کامیون خروجی قابـشمحاسـبه
است .بزرگترین زمـان خـروا ،ملـدار تـابع هـدک (دامنـة
عملیات) را نشان میدهد.
به منظور ایجاد بردار همسایه برای بردارهای تـوالی کـه
مـــاهیتی جایگشـــتی دارنـــد از ســـه اپراتـــور معاوضـــه،
معکوسسازی و درا استفاده میشود .در هر راهحش ،یکی از
این اپراتورها با استفاده از چرخ رولت انتخاب میشود .برای
بردارهای مربوط به تخصـیص کـامیونهـا بـه درهـا ،تولیـد
همسایه به این شیوه اسـت کـه یکـی از درایـه هـای بـردار
تخصیص بهصورت تصادفی انتخاب میشود ،سس بـا عـدد
تصادفی دیگری جایگزین میشود .برای تغییر ماتری هـای
مربوط به تخصیص محصوات نیز از اپراتور معاوضه در سطر
دوم ماتری استفاده میشود.
دمای اولیه ،نرخ کاهش دما و معیار توقف ،پارامترهـای
کلیدی در الگوریتم  SAبهشمار میروند .ملدار دمای اولیـه
باید به اندازهای باشد که حداقش  90درصـد از راهحـشهـای
غیربهبوددهنــده در تکــرار اول پذیرفتــه شــوند .اگــر دمــا
بهآهستگی کاهش یابد ،ممکـن اسـت راهحـشهـای بهتـری
بهدست آید ،اما در ملابش زمان اجرای الگوریتم ،طـوانیتـر
میشود .در این پژوهش ،بهمنظور بهنگامکردن دمـا از تـابع
کاهش دمای هندسی بهصورت  T  Tاستفاده میشـود
که در آن  نرخ کاهش دماست .همچنین ،از معیار دمـای
انجماد بهعنوان دستور توقف الگوریتم استفاده شده است.

نتایج محاسباتی
در این قسمت ،با ارائة تعدادی مثال عـددی ،صـحت مـدل
ریاضی ارائهشـده بررسـی و عملکـرد الگـوریتم پیشـنهادی
ارزیابی میشود .بهدلیـش نبـود دادههـای واقعـی در ادبیـات
موضوع ،چند مسئلة نمونه با ابعـاد کوچـک (مسـائش گـروه
اول) و بزرگ (مسائش گروه دوم) بـهصـورت تصـادفی تولیـد
می شود .بهمنظور تشریح نحوة استفاده از مدل پیشـنهادی،
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در این بخش مثالی در اندازة کوچـک ارائـه مـیشـود .یـک
بارانداز متلـاطع را بـا دو در تخلیـه و دو در بـارگیری ،سـه
کامیون ورودی و سه کامیون خروجی درنظر بگیرید .فاصلة
در ورودی  1از درهای خروجی  1و  2بهترتیب  5و  9واحد
زمــانی و فاصــلة در ورودی  2از درهــای خروجــی  1و 2
بهترتیب  9و  5واحد زمانی است .تعداد محصـوات موجـود
در کامیونهای ورودی و مورد نیاز کامیونهای خروجـی در
جدول  1نشان داده میشود .همچنین ،زمان ازم بهمنظـور
تخلیه یا بارگیری هر واحد کاا 5 ،واحد زمانی و زمان مورد
نیاز به منظور آماده سازی بارانداز  20واحد زمانی فرض شده
است.

مدل ریاضی ارائـهشـده از طریـق نـرمافـزار بهینـهسـاز
 GAMSحشکننـدة  CPLEXحـش شـده اسـت .در راهحـش
بهینة بهدستآمده ،کامیونهای ورودی  2 ،1و  3بـهترتیـب
به درهای تخلیه  2 ،2و  1و کامیونهای خروجـی  2 ،1و 3
بهترتیب به درهای بارگیری  2 ،1و  1تخصـیص یافتـهانـد.
زمانهای ورود و خروا کـامیونهـای ورودی و خروجـی در
جدول  2مشاهده می شود .با توجه بـه ایـن جـدول ،ملـدار
بهینة تابع هدک برابر با  190واحد زمان است .حجم هریک
از انواع محصوات کـه از هـر کـامیون ورودی در هریـک از
کامیونهای خروجی بارگیری میشـود در جـدول  3نشـان
داده میشود.

جدول  .1عرضه و تقاضای کامیونها در مثال عددی نخست

جدول  .2زمانهای بهینة ورود و خروج در مثال نخست

نوع محصول

نوع کامیون

شمارة کامیون

ورودی

1
2
3

5
3
4

خروجی

1
2
3

6
3
3

1

2

3

4
5
3

3
4
5

3
5
4

2
7
3

کامیونهای ورودی

کامیونهای خروجی

زمان ورود

زمان خروا

1

8/60

68/6

2

88/60

148/6

3

0 /0

60/0

1

135/0

190/0

2

0 /0

190/0

3

0 /0

115/0

جدول  .3تخصیص بهینة محصوالت در مثال نخست

ورودی ↓
خروجی←
1
2
3

محصول 1
1

2

3
3
3

محصول 2
3

1

2

1
2

1

بهدلیـش تنـوع در انـدازة مسـائش آزمایشـی تولیدشـده،
ملادیر پارامترهـای ورودی الگـوریتم (دمـای اولیـه ،تعـداد
تکرارهای حللههای داخلی ،نرخ سرمایش و دمـای انجمـاد)
بهصورت جداگانه برای دو دسته از مسائش (کوچک و بزرگ)
تنظیم شدهاند .برای تنظیم پارامترهـا در هریـک از ایـن دو
گروه ،از روش طراحی آزمایش های فاکتوریش کامش استفاده
شده است .ملادیر انتخـابشـده بـرای دمـای اولیـه ،تعـداد
حلله های داخلی ،نرخ سرمایش و دمای انجماد برای مسائش
گروه اول (با اندازة کوچک) بهترتیب  0/93 ،50 ،80و 0/1

2

محصول 3
3

1

2

3
3
2

3
2

1

3

2
5

و برای مسائش گروه دوم (بـا انـدازة بـزرگ) نیـز بـهترتیـب
 0/95 ،250 ،1000و  0/1هستند.
بــرای حــش هریــک از مســائش عــددی ،الگــوریتم SA
پیشنهادی ،چهار بار اجـرا شـده اسـت .جـدولهـای  4و 5
بهترتیب نتایج حش را بـرای مسـائش گـروه اول و دوم نشـان
میدهند .در این جدولها ،مجمـوع زمـانهـای چهـار اجـرا
به عنوان زمان اجرای الگوریتم  SAثبت شده اسـت .شـایان
ذکر است در این تحلیق ،نرمافزار بهینهساز و الگوریتم حـش
از طریق یک کامسیوتر با پردازشگر مرکزی سـری  cori7بـا
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ســرعت  2/5گیگــاهرتز و  16 GB RAMاجــرا شــدهانــد.
همچنــین ،الگــوریتم پیشــنهادی در محــی برنامــهنویســی
 MATLABکدنویسی شده است.
نتایج در جدول  4نشان میدهد الگوریتم طراحـیشـده
توانسته است راهحش بهینة بهدستآمده از طریـق نـرمافـزار
بهینهسازی را برای تمام مسائش با اندازة کوچـک و در تمـام
اجراها بهدست آورد .همچنین ،با توجه به زمانهای اجـرای
الگوریتم و نرمافزار ،مشاهده میشود زمان اجـرای الگـوریتم
پیشنهادی برخالک نرم افزار بهینـه سـاز ،حساسـیت زیـادی
نسبت به اندازة مسائش نداشته است.
در جدول  ،5نتایج اجرای الگـوریتم بـه همـراه بهتـرین
جواب بهدستآمده از طریق نرمافزار بهینـهسـاز  GAMSبـا
درنظرگرفتن محدودیت زمانی هشت ساعت ارائه مـیشـود.
در ستون بهترین راهحش نرمافزار  GAMSعالمت ستاره بـه
این معنی است که نرمافزار نتوانسته است در مـدت اجـرای
هشت ساعت ،وارد فضای شدنی مسئله شود .ازآنجـا کـه در
این مسئله کیفیت راهحش بهدستآمده در ملایسه بـا زمـان
حــش اهمیــت بیشــتری دارد ،در انجــامدادن آزمــایشهــای
محاسباتی مربوط به ابعاد بزرگ مسئله ،به الگـوریتم اجـازه
داده میشود تا در زمان بیشتری به جستوجوی فضای حش
بسردازد .نتایج جدول  5نشان میدهد الگوریتم طراحیشـده
توانسته است در مسائلی که نرمافزار  GAMSبه راهحشهای
شدنی دست یافته است ،همواره راهحلی بهتر از نـرمافـزار را
در زمانی بسیار کمتـر بـهدسـت آورد .همچنـین ،در سـایر
مسائش که نرمافزار توانایی ورود به فضـای شـدنی مسـئله را
نداشته است ،پراکنش کم راهحشهای بهدستآمده از طریق
الگوریتم ،بیانگر کـارایی مناسـب آن اسـت .در هـیچیـک از
مسائش دستة دوم ،نرمافزار  GAMSنتوانسته است به راهحش
بهینه (تضمینشده) دست یابد.

نتیجهگیری و پیشنهاد
در این تحلیق ،مسئلة تخصیص کامیونها به درهای بارانداز
و تعیین توالی کامیون هـای ورودی و خروجـی در سیسـتم
بارانداز متلاطع با چند در تخلیـه و بـارگیری بررسـی شـده
است .در مدل ارائهشـده ،بـهدلیـش ویژگـی تعـویضپـذیری
کااها ،تصمیم عملیاتی دیگـری مبنـیبـر نحـوة تخصـیص
محصوات کامیونهای ورودی به کامیونهای خروجـی نیـز
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عالوهبر زمان بندی کـامیون هـا درنظـر گرفتـه شـده اسـت.
همچنین ،بهدلیش نبود محدودیت زمانی بـه منظـور اسـکان
کامیونهای خروجی در سـکوی بـارگیری ،تـوالی بـارگیری
کااهای تخصیصی به هـر کـامیون خروجـی نیـز مشـخص
می شود .توالی بارگیری محصوات بر مبنـای زمـان حضـور
کااهای تخصـیصیافتـه روی سـکوی بـارگیری و براسـاس
سیاست نوبتی درنظر گرفته شده است .استفاده از این نـوع
سیاســـت تخصـــیص و بـــارگیری محصـــوات موجـــب
نزدیک ترشدن مسئلة مورد بررسی به مسائش دنیـای واقعـی
میشود و همچنین ،بر تابع هدک مسئله نیز تـأثیر مطلـوبی
می گذارد .با توجه به اینکه سیستم بارانداز متلـاطع درنظـر
گرفتهشده چنـدین در تخلیـه و بـارگیری دارد ،زمـان ازم
به منظور پیمودن مسافت بین درهای تخلیه و بارگیری نیـز
ممکن است بر نحوة تخصـیص کـامیونهـا بـه درهـا و نیـز
چگــونگی تخصــیص محصــوات تــأثیر بگــذارد .مســئلة
مطرح شده در قالب یک مدل ریاضی عدد صحیح آمیخته با
تابع هدک کمینهکـردن دامنـة عملیـات ارائـه شـده اسـت.
بهدلیش پیچیدگی مسئلة مورد مطالعـه ،یـک الگـوریتم فـرا
ابتکاری شبیهسازی تبرید بهمنظـور حـش مسـائش بـا انـدازة
بزرگ مطرح شده است .بهمنظور ارزیابی عملکـرد الگـوریتم
پیشـنهادی ،چنــدین مثــال نمونــه در انــدازههــای متفــاوت
بهصورت تصادفی تولید و حـش شـدند .نتـایج حـش مسـائش
کوچک از طریق الگوریتم پیشنهادی نشان داد این الگوریتم
در حش مسائش کوچک کـارایی ازم را دارد ،زیـرا در زمـانی
بسیار کمتر ،نتایجی یکسان با راهحشهـای بهینـة نـرمافـزار
بهینه ساز  GAMSبهدست آورده اسـت .در مسـائش بـزرگ،
نرم افزار بهینهساز توانایی بهدستآوردن راهحش بهینـه را در
محدودة زمانی مورد نظر نداشته است ،اما الگوریتم توانسته
است در مدت زمان بسیار اند  ،نتایجی بهتر و با پـراکنش
بسیار کم بهدست آورد که بیـانگر کـارایی بـاای الگـوریتم
است.
در تحلیق حاضر فرض شده اسـت تمـام کـامیونهـای
ورودی و خروجی در ابتدای دورة برنامـهریـزی دردسـترس
قرار دارند .معمواً در کاربردهای دنیای واقعی ،چنین حالتی
وجود ندارد و کامیونها در زمانهای متفـاوتی وارد بارانـداز
می شوند و در بیشتر مواقع ،اطالعات ناقصی درمـورد زمـان
ورود آنها دردسترس است .درنظرگـرفتن زمـانهـای ورود
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به صورت قطعی یا غیرقطعی ممکن است به واقعـیترشـدن
مدل پیشنهادی کمک کند .عالوهبراین ،در مفروضـات ایـن
تحلیق ،هرفیت تجهیزات انتلالی بارانـداز ،یکسـان و تعـداد
آن ها بی نهایت فرض شده است .در کاربردهای واقعی ،بایـد
تصمیمات تخصیص و زمان بندی تجهیزات حمش ونلـش نیـز
در مدل ریاضی درنظر گرفته شوند .همچنین ،لحـاظکـردن
هرفیت محدود ناحیة ذخیرهسازی موقـت سـبب مـیشـود
فضای دردسترس بهمنظور استلرار کااهای تخصـیصیافتـه
به کامیون های خروجی کاهش یابـد کـه ایـن امـر موجـب
میشود زمانبندی صـورتگرفتـه کـارایی بیشـتری داشـته
باشد ،زیرا امکان نگهداری محصوات تخصیصیافته به یـک
کامیون خروجی روی سکوی بارگیری متنـاهر بـرای مـدت

زمان طوانی وجود ندارد .امکـان اعمـال وقفـه در عملیـات
تخلیه یا بارگیری کامیونها در شرایطی که تعداد کامیونها
از تعداد درهای بارانداز بیشتر است ،موجب پیچیدهترشـدن
مدل سازی مسئلة مذکور میشود ،اما میتوان با بهرهگیـری
از روشهای ابتکاری ،عملیـات سیسـتم بارانـداز متلـاطع را
بهبود بخشید .درنظرگرفتن اهدافی دیگر مانند کمینه کردن
تعداد کااهایی که بـهصـورت مـوقتی ذخیـره مـیشـوند و
مدلسازی مسئله بهصـورت یـک مـدل چندهدفـه موجـب
بهبود کارایی مدل پیشنهادی و واقعیترشدن آن مـیشـود.
توسعة روشهای حش ابتکاری و فرا ابتکاری دیگر برای حـش
مسئلة عنوانشده با هدک بهبود نتـایج ایـن تحلیـق ،یکـی
دیگر از زمینههای تحلیلات آتی تللی میشود.

جدول  .4نتایج مسائل گروه اول
SA

GAMS
J/I

M/L

K

تابع هدک

زمان اجرا ()S

2 /2
3 /3
3 /3
3 /3
4 /4

2 /2
1 /3
2 /2
2 /1
2 /1

3
3
3
3
3

135
189
190
285
354

0
2919
1698
1102
20593

تابع هدک
اجرای ()1

اجرای ()2

اجرای ()3

اجرای ()4

135
189
190
285
354

135
189
190
285
354

135
189
190
285
354

135
189
190
285
354

زمان اجرا ()S
15
16
16
16
24

جدول  .5نتایج مسائل گروه دوم
SA
J/I

M/L

K

4 /4
4 /4
4 /4
3 /5
4 /8
5 /7
5 /7
5/10
5/10
5/10
5/12
7/12
10/12
13/17

3 /3
2 /2
1 /2
2 /2
3 /3
3 /3
3 /3
3 /3
4 /5
3 /6
3 /3
4 /5
6/7
8/10

3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3

GAMS

تابع هدک
اجرای ()1

اجرای ()2

اجرای ()3

اجرای ()4

195
234
380
280
280
244
335
355
305
330
455
283
225
198

195
230
380
280
285
244
330
350
305
330
450
280
229
198

195
230
380
280
280
245
335
357
305
330
439
279
225
205

195
234
380
285
288
249
329
355
305
330
434
279
230
200

زمان اجرا ()S

تابع هدک

زمان اجرا ()S

8
259
280
292
805
460
528
608
636
632
724
1100
1400
3000

199
280
437
280
*
256
*
*
*
*
*
*
*
*

54000
28800
28800
28800
28800
48600
28800
28800
28800
28800
28800
28800
28800
28800
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