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چکیده
برای افزایش كيفيت سرویسدهي و پاسخ به درخواستهای مشتریهای گوناگون ،امروزه كارفرمایان به جای استتفاده از
روشهای قدیمي ،سعي ميكنند كه از روش هتای توزیتم متوور و رضتایت بستش استتفاده كننتدر بته تور م تال مشتتریان
ساعت های دریافت ترجيحي را ممکن است برای دریافت كاال تغيير دهند و در نتيجه كارفرمایتان توزیمكننتده كتاال بایتد
كاالهای خود را در پنجره زمانهای مستلف تحویل دهند؛ بنابراین در این مقاله ،مسالهی مسيریابي وسایل نقليته همتراه بتا
پنجرهی زماني وابسته به زمان ( )TDVRPTWبرای اولين بار مورد مطالعه قرار ميگيترد و ستپس یتد متدل برنامتهریزی
خطي و ید روش توليد ستون برای حل آن مورد استفاده قرار ميگيردر این نسسهای از مسالهی توزیم فرآوردههای نفتي
همراه با پنجرههای زماني ( ) PSRPTWاست كه در آن ،شرایط ترافيکي در بعضي از مواقم دارای ید نقش بسيار مهتم و
غير قابل چشم پوشي در مسایل بهينهسازی واقعي استر مساله  TDPSRPTWعبارت است از یافتن مستيرهای بهينته بترای
ید ناوگان محدود و همگن از وسایل نقليه با ظرفيت وابت كه در ید روز كاری برای مسيرهای وابسته به زمان به دست
ميآیدر باید توجه داشت كه در این مساله ،هزینه و زمان سفر روی كمان وابسته به زماني است كه كمان ي خواهد شد و
تحویل كاال به مشتریان باید در پنجرههای زماني انجام گرددر هدف در این مساله كمينهكردن تعداد وسایل متورد استتفاده
و زمان كلي ي شده توسط ناوگان است به شرط آنكه سرعت توزیم كتاال بتا توجته بته زمانهتای جابجتایي در ابتتدای
بهينهسازی ،قابل محاسبه باشدر سرانجام روش ارایه شده برای حتل ایتن مستاله روی نمونتههای بتا  15ایستتگاه در ادبيتات
موضوع ،به كار برده شدر نتایج نشان دهنده كارایي الگوریتم پيشنهادی استر

برنامهریزی خطير

 1مقدمه
امروزه برنامهریزی در زمينهی تامين سوخت جایگاههتای عرضته فرآوردههتای نفتتي ،بتا توجته بته نيتاز روزانته بته
* عهده دار مکاتبات
ادرس الکترونیکیkhoshbakht@basu.ac.ir :
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کلمات کلیدی :تامين سوخت جایگاههای عرضه فرآوردههای نفتي ،مسيرهای وابسته به زمان ،روش توليد ستون ،مدل

دولتنژاد ومرین و همکاران ،ید مدل برنامهریزی آميسته و ید روش كارا برای مساله تامين سوخت جایگاههای عرضه فرآوردههای نفتي ررر

فرآوردههای نفتي ،بسيار مورد توجه استر در این صنعت كاالها ،به علت تفاوت كاالهای تحتویلي بته مشتتریان و
به منظور تفکيد كاالهای ناسازگار و تسهيل شناسایي وزن هر محموله ،جداگانه حمل ميشوندر برای توزیتم ایتن
كاالها ،اغلب از كاميونهای مسزندار استفاده ميكنند به وریكه هر مسزن در هر كتاميون ،ظرفيتت مستته بته
خود را دارد و به ید فرآورده اختصاص داده ميشودر در مسالهی تامين سوخت جایگاههای عرضه فرآوردههتای
نفتي همراه با پنجرهی زماني ،هتدف بهينهستازی برنامتهی تحویتل چنتدین فترآوردهی نفتتي بته یتد مجموعته از
ایستگاههای فرآوردههای نفتي در ول ید روزكاری بتا استتفاده از ناوگتاني نتاهمگن از كاميونهتای مستزندار
ميباشدر همچنين برای هر روزكاری باید تصميمات زیر اتساذ شود:
 .1مسيرهای اختصاص داده شده به هر وسيلهی نقليه وری راحي شوند به وری كه هر ایستگاه فقط یتد بتار
مالقات شود و این مسيرها باید همه فرآوردههای نفتي سفارش داده شده را به مشتریان تحویل دهندر
 .2مقدار اندازه تحویلي هر محصول باید به هر ایستگاه معلتوم شتودر ایتن مقتدار بتين متاكزیمم و مينتيمم مقتدار
تقاضای داده شده استر
 .3نحوه بارگيری محصوالت در محفظههای وسيلهی نقليه باید مشسه شودر به عبارت دیگر مستيرهای تحویتل
شدني به ایستگاهها و كاميونهای موجود تسصيه داده ميشوندر
 .4در نهایت زمان حركت ،زمان انتظار و زمان برگشت برای هر سفر هر كاميون ،مشتسه ميشتودر هتدف ایتن
مساله ،ماكزیممكردن كل سود ميباشدر
یکي از مهمترین مسایل تحقيق در عمليتات مستالهی مستيریابي وستایل نقليتهی كالستيد )VRP( 1و یکتي از
مشهورترین نسسه های آن ،مسالهی مسيریابي وسایل نقليهی چندمحفظهای )MCVRP( 2است []1ر در ایتن مستاله،
حمل كاالهای ناسازگار (كاالهتایي كته بایتد در محفظتههای جتدا حمتل شتود) امکانپتذیر استتر یتد كتاربرد
مشهور ،MCVRPتوزیم همزمان چندین فرآورده نفتي مستلف مانند گازوئيل با كيفيتهای متفاوت به جایگاههای
فروش ،با استفاده از وسایل نقليهای با محفظههای ایزوله شده است كه ميتوانند سوخت از چندین نوع را در ختود
نگه داردر با توجه به اینكه مسلوط شدن تصادفي انواع ستوخت ميتوانتد خطرنتاب باشتد ،مستازن وابتت بتوده و
محفظهها به خوبي از یکدیگر جدا هستندر این وسایل نقليته ،دارای يتف گستتردهای از ویژگيهتا هستتند كته بته
نحوهی استفاده آنها در اعزام مربوط ميشودر
كلي ،تحویل فرآوردهها به مشتری ،از ریق شير منيفلد متصل به محفظه و با استفاده از شلنگ بته مستزن ذخيترهی
زیرزميني انجام ميگيردر از آنجائيكه كل محتویات هر ید از محفظهها تسليه ميشود ،الزم است قتبال ظرفيتت
در دسترس مسزن ذخيرهسازی ،به دقت تعيين گردد تا از سرریزشدن تصادفي جلوگيری شتودر هتر وستيلهی نقليته
ممکن است دارای  1تا  6محفظه شامل ،اتصالهای ویژه ،ابزارهای ستنجش (مترهتا) ،پمپهتا ،منيفلتد كته متانم از
عبور آلودگيهایي از قبيل سرب به فرآورده ميگردد ،تجهيزات بازیابي بسار و غيره باشدر
)Vehicle Routing Problem (VRP
)Multi-Compartment Vehicle Routing Problem (MCVRP
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بارگيری در انبار فرآوردهها ،از ریق درگاههایي در باال و پایين جایگتاه بتارگيری انجتام ميشتودر بته تور

مجله تحقيق در عمليات در كاربردهای آن25-47 )1396( 52 ،

یکي از اولين مقالهها دربارهی این موضوع ،توسط بتراون و گریتو در ستال  ]2[ 1981ارایته شتد كته سيستتم
توزیم زمان -واقعي و كامال خودكاری را شرح ميداد كه از رویههای معمتول موجتود در بهينته ستازی ،بته جتای
عمليات گسترده دستي و كاهش قابل مالحظهی هزینههای عملياتي ناوگان در محدودهی ملي استفاده ميكتردر در
این مقاله ،هر سفر كاميون ،شامل ید و تنها ید مشتری بود و ید متدل برنامتهریزی عتدد صتحيخ خطتي بترای
تسصيه سفارشات به كاميونها پيشنهاد شدر بل و همکتارانش در ستال  ،]3[ 1983سيستتم آنالیتن برنامتهریزی و
مسيریابي وسایل نقليه را برای توزیم گازهای صنعتي را توصيف كردندر این سيستم مبتني بر مدل برنامهریزی عتدد
صحيخ آميسته بود و از آزاد سازی الگرانژین به منظور ارایه برنامهی زماني نزدید به بهينه استفاده ميكردر براون
و همکاران در سال  ،]4[ 1987سيستم كامپيوتری زمان واقعي و اتوماتيد برای كنترل متمركز توزیم فرآوردههای
نفتي سبد به مشتریان در ایاالت متحده بترای شتركت موبایتل نفتت ایجتاد نمودنتدر ایتن سيستتم تمتام جنبتههای
بازاریابي و توزیم را مدیریت ميكند و روش اعزام استفاده شده به وستيلهی آن ،توستعهای از روش پيشتنهاد شتده
در [ ]2بود با این تفاوت كه امکان مالقات بيش از ید مشتری در هر سفر وجود داشتر وندربورگن و همکتاران
در سال  ،]5[ 1995گزارشي از ماموریت مشاورهای انجام شده برای راحتي مجتدد ستاختار توزیتم یتد شتركت
نفتي بزرگ در هلند ،را ارایه دادندر در این مقاله ،با معرفي روش سلسله مراتبي به شركت نفتي در راحتي مجتدد
شبکه توزیم خود با توجه به موارد ذكر شده در باال ،مشاوره داده شدر همچنين تاگا و همکاران در سال ،]6[ 2000
دو روش ابتکاری برای رح تامين سوخت جایگاههای عرضهی فرآوردههتای نفتتي بترای حالتيكته یتد انبتار و
ناوگاني نامحدود از كاميونهای اختصاصي بدون پنجرههای زماني وجتود دارد ،ارایته كردنتدر در روش ابتکتاری
اول ،هر ستفر تنهتا دارای یتد ایستتگاه بتود و در روش ابتکتاری دوم ،ستفرهای چنتد ایستتگاه نيتز در نظرگرفتته
ميشوندر آنها به این موضوع اشاره كردند كه سفرهای تد ایستگاه ،در سياست توزیم متداول هستتند؛ ولتي ایتن
عمل با به كارگيری این دو روش ابتکاری برای برخي مسایل تست شده موور نيستر بن عبتدالعزیز و همکتاران در
سال  ،]7[ 2002ید مسالهی مسيریابي واقعي ارایه كردند كه به بررسي تحویل فرآوردههای نفتي تتد دورهای بتا
استفاده از ناوگان ناهمگني از وسایل نقليهی چندمحفظهای ميپرداخت و از روش ابتکتاری جستتجوی همستایگي
متغير ،مساله را حل كردندر
ملپارت و همکتاران در ستال  ]8[ 2003چهتار روش ابتکتاری را بترای تتامين ستوخت جایگاههتای عرضتهی
زمانيكه برخي ایستگاهها موجودیشان را مدیریت ميكنند و سفارششان را در صورت نياز به فروشنده ميفرستتند،
موجودی سایر ایستگاهها به وسيلهی شركت حمل و نقل یا فروشنده ،مدیریت ميشود كه تصميم ميگيرند كه چه
زماني به تامين سوخت این جایگاهها پرداخته و چه مقداری از فرآوردههتای نفتتي بته ایتن ایستتگاهها تحویتل داده
شودر آوال و همکاران در ستال  ]9[ 2004در مقالتهای بته ارایتهی مستالهی توزیتم فرآوردههتای نفتتي ( )PSRPبته
صورت مطالعهی موردی ید شركت پرداختند كه انواع مستلف سوخت را از ید انبتار بته مجموعتهای از پمتپ
بنزینها توسط ناوگاني از كاميونهای مسزندار با ظرفيتهتای مستلتف سوخترستاني ميكننتدر در ایتن مطالعته،
برای سادهتر كردن نحوهی بارگيری مسازن و تحویل سوخت از كاميونهتای مستزندار استتفاده ميكننتد كته هتر
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فرآوردههای نفتي در ول افقي از چند روز كتاری پيشتنهاد كردنتدر یتد ویژگتي ختاص مستاله ایتن استت كته،

دولتنژاد ومرین و همکاران ،ید مدل برنامهریزی آميسته و ید روش كارا برای مساله تامين سوخت جایگاههای عرضه فرآوردههای نفتي ررر

محفظه از كاميوني كه عمل تحویل را انجام ميدهد و انبار را ترب ميكند باید كامال پتر یتا كتامال ختالي باشتد و
این نشان ميدهد هر مسزن بته یتد پمتپ بنتزین اختصتاص داده ميشتودر هتدف ایتن شتركت ،بترآورده كتردن
سفارشات با استفاده از منابم موجود (كاميونها و رانندگان) با كمترین هزینهی سفر ميباشدر مساله به عنتوان یتد
مدل افراز مجموعهها فرمولبندی شده و توسط الگوریتم شاخه– قيمت حل شده است []10ر همچنتين یتد روش
ابتکاری سریم ،كه هم جواب شدني بسيار خوب را به سرعت پيتدا ميكنتد و هتم مجموعتهای از ستتونهای اوليته
برای الگوریتم شاخه – قيمت ارایه ميدهد ،ارایه شدر بر مبنای نتایج محاستباتي گتزارش شتده ،روش دقيتق زمتان
محاسباتي كمي برای نمونههای واقعي ارایه شده توسط شركت ،ارایه ميدهد ولي كامال مشتسه نيستت كته آیتا
روش ابتکاری پيشنهاد شده ميتواند برای نمونه های بزرگتر در زمان محاسباتي معقول استفاده شود یا نه؟
لنگ و همکاران در سال  ،]11[ 2008دو شبکهی كوچد توزیم بنزین را در هنگ كنگ مورد مطالعته قترار
دادندر آنها مدلي برای تسصيه همزمان سفر به كاميونها و ایستگاهها پيشنهاد كردندر در این مطالعته ،موجتودی
ایستگاهها به وسيلهی فروشنده مدیریت ميشود كه تصميم ميگيرند كه چه زماني به تامين سوخت ایتن جایگاههتا
پرداخته و چه مقداری از فرآوردههای نفتي به این ایستگاهها تحویل داده شودر كرنيلتر و همکتاران در ستال 2008
[ ]12مسالهی  PSRPرا بين پمپ بنزینها در محدودهی شهری ،در حالتي كه توزیتم فرآوردههتای نفتتي بته پمتپ
بنزینها از ریق ناوگاني نامحدود و ناهمگن از كاميونهای چند قسمتي و بترای حالتت تتد دورهای و بتدون در
نظر گرفتن پنجرهی زماني صورت ميگيرد ،بررسي كردندر جواب مساله ،شامل مقادیر تحویل بته پمتپ بنزینهتا،
نحوهی تسصيه فرآوردهها به مسازن هركاميون و راحي مسيرهای سوخترساني به پمپ بنزینها استر در ایتن
مقاله ،الگوریتم دقيقي برای مسالهی اصلي ارایه گردید كه آنرا به دو زیر مستالهی مستيریابي و بتارگيری كتاميون
تجزیه ميكندر الگوریتم پيشنهاد شده ،برای حل مسالهی بارگيری كاميونها از تسصيه و حتل برنامتهریزی عتدد
صحيخ خطي استاندارد ( )ILPاستفاده ميكردر مسالهی مسيریابي نيز با استفاده از دو روش مستلف ،یکي براستاس
الگوریتم تطابق و دیگری با استفاده از روش ایجاد ستون حل شدر كرنيلر و همکاران همچنتين در ستال ]13[ 2008
روش ابتکاری برای مساله تامين سوخت جایگاههای عرضه فرآوردههای نفتي چند دورهای ،در حتالتي كته توزیتم
فرآوردههای نفتي به پمپ بنزینها از ریق ناوگاني محدود و ناهمگني از كاميونهتای چنتد قستمتي در تي چنتد
دوره و بدون در نظر گرفتن پنجرهی زماني صورت ميگيرد ،پيشتنهاد كردنتدر كرنيلتر و همکتاران در ستال 2009
برای این مساله ،فرمولبندی ریاضي پيشنهاد كردند و با استفاده از الگوریتم ارایه شده در [ ،]15دورها یا مستيرهای
ابتدایي را توليد كرده و سپس دو روش ابتکاری بر مبنای كمانها و مسيرهای از پيش انتساب شده پيشتنهاد دادنتدر
باكتور و همکاران در سال  ،]16[ 2011ید نسسهی تعميم یافته از مسالهی باربندی سفر 1را در نظتر گرفتته كته در
آن با ید مسالهی فرعي از  PSRPمواجه بودندر در این مساله ،باید تعدادی از سفرها بته ناوگتاني تشتکيل شتده از
تعدادی كاميون مسزندار غيریکسان اختصاص داده شتودر بترای حتل  ،PSRPابتتدا مجموعتهای از مستيرها بترای
Trip Packing Problem
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[ ]14مسالهی تامين سوخت جایگاههای عرضه فرآوردههای نفتي با پنجرهی زمتاني را معرفتي كردنتدر آنهتا ابتتدا
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تحویل محصوالت نفتي مورد نياز ایستگاههای نفتي ،راحي كرده و سپس ایتن مجموعتهها ،بته زیرمجموعتههایي
كه هر زیرمجموعه ميتواند در ید روزكاری توسط یکي از كاميونهای موجود انجام شود ،دستتهبندی ميشتودر
در این مطالعه ،فرمولبندی ریاضي از مساله ارایه و چندین روش ابتکاری برای حل مستاله بتارگيری پيشتنهاد شتده
استر ابتدا شش روش ابتکاری سازنده كه ميتواند جوابها را در زمان محاسباتي بسيار كوتاه محاستبه كنتد ارایته
شده ،سپس چهار روش ابتکاری بهبود ،كه برای بهبود جوابهای بدست آمتده در مرحلته قبتل توستط روشهتای
ابتکاری سازنده استفاده ميشود ،بکار گرفته شتدر همچنتين یتد روش ابتکتاری توستعه داده شتد كته روشهتای
ابتکاری سازنده و روشهتای ابتکتاری بهبتود را بتا هتم تركيتب ميكنتدر كرنيلتر و همکتاران در ستال ]17[ 2012
مسالهی تامين سوخت جایگاههای عرضه فرآوردههای نفتي با پنجرهی زماني و چندین انبار را معرفتي كردنتد كته
در این مساله ،تحویل فرآوردههای نفتي ذخيره شده در تعدادی انبتار نفتتي ،كته هتر یتد از ایتن انبارهتا ناوگتاني
ناهمگن از كاميونهای محفظهدار دارند ،به مجموعهای از ایستگاههای توزیم ایتن فرآوردههتا بایتد بهينته شتودر بته
عالوه ،باید مجموعهای از مسيرها برای تحویل همهی تقاضاها ،انبار شروع حركتت ،مقتدار محصتول تحویتل داده
شتتده بتته هتتر ایستتتگاه ،نحتتوهی بتتارگيری كاميونهتتا ،تعيتتين شتتودر در ایتتن مقالتته ،متتدل ریاضتتي بتترای اتتستتاب
زیرمجموعهای از مسيرها ،كه تقاضای همتهی ایستتگاهها را تحویتل ميدهتد و ستود شتبکهی روزانته را متاكزیمم
ميكند ،ارایه شودر از آنجائيكه تعداد سفرها اغلب بستيار زیتاد استت ،ایتن نویستندهها الگتوریتمي بترای تشتکيل
مجموعهای محدودتر از سفرها پيشنهاد دادند و پس از تشکيل این مجموعه ،مدل اصلي حل شدر با توجه بته ستابقه
مطرح شده از این مساله ،مشسه است كه تعداد كمي از مقاالت بوده كه بته ایتن مستاله پرداختته استتر شتکل 1
نشان دهنده تعداد مقاالت چاپ شده در سالهای مستلف استر
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در بسياری از مسایل مسيریابي وسيله نقليه ،هزینه یا زمان سفر از ید نقطه به نقطه دیگر در ول روز وابت در نظتر
گرفته شده است و این فرض ممکن است در مسایل توزیم در داخل شهرهای بزرگ ،جایي كته زمتان یتا هزینتهی
ي كردن بسياری از مسيرها (خيابانهای اصلي) وابستته بته ستاعتي از روز استت (بترای م تال ستاعتهایي كته بتا
ترافيد زیادی همراه است و زمان ي كمان بيشتر خواهد بود) ،دور از واقعيت باشدر بنابراین مستالهی مستيریابي
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شکل  .1توزیم مقاله در سالهای مستلف

دولتنژاد ومرین و همکاران ،ید مدل برنامهریزی آميسته و ید روش كارا برای مساله تامين سوخت جایگاههای عرضه فرآوردههای نفتي ررر

با هزینهی وابسته به زمان به ندرت مورد مطالعه قرار گرفته شده است زیرا این مسایل از نظر مدلبندی و حل بستيار
مشکل استر این مساله گسترشي از مساله مسيریابي وسيله نقليه همراه با پنجرههتای زمتاني )VRPTW( 1استت بته
وری كه هزینهی و زمان سفر روی كمان وابسته به زماني است كه كمان ي خواهد شد و زمتان انتظتار در تول
سفر یا بين سفرها مجاز است []18ر این مساله ،مساله مسيریابي وسایل نقليه همراه با پنجرهی زماني وابسته بته زمتان

2

( )TDVRPTWناميده ميشودر در ایتن مقالته TDVRPTW ،بتر روی مستاله تتامين ستوخت جایگاههتای عرضته
محصوالت نفتي همراه با پنجرهی زماني به كار برده ميشودر با توجه به سابقهی مساله تتامين ستوخت جایگاههتای
عرضتته محصتتوالت نفتتتي ،ایتتن مستتاله بتترای اولتتين بتتار در ایتتن مقالتته متتورد مطالعتته قتترار ميگيتتردر بتترای تعمتتيم
 TDVRPTWبر  ،PSRPTWاز ریق چندین مرحله ،این گسترش به مساله  VRPكالستيد تبتدیل ميشتود كته
ید مساله ی مسيریابي بدون محدودیت پنجره و محتدودیت ظرفيتت استتر بترای بدستت آوردن ایتن تبتدیل ،از
مسالهی مسيریابي گسترش یافته )GVRP( 3استفاده ميگتردد و ستپس فرمولبنتدی ریاضتي بترای TDPSRPTW

پيشنهاد ميشودر با توليد مسيرها با استفاده از روش ارایه شده ،مدل پيشنهادی بر روی نمونههایي به كار بترده شتده
و نتایج ارایه ميگرددر
در ادامه و در بسش  ،2مساله تامين سوخت جایگاههای عرضه فرآوردههای نفتي همراه بتا پنجرههتای زمتاني
وابسته به زمان بيان ميگرددر در بسش  ،3نحوه تشکيل زیتر گرافهتا بترای تبتدیل مستاله متورد بررستي بته یتد
مسالهی مسيریابي بتدون محتدودیت پنجتره زمتاني و محتدودیت ظرفيتت توضتيخ داده خواهتد شتدر در بستش،4
فرمولبندی ریاضي برای مساله  TDPSRPTWارایه و در بسش  5الگوریتمي برای حل مساله پيشنهاد ميشتودر در
نهایت نتایج محاسباتي در بسش  6و نتيجه گيری در بسش  7ارایه ميشوند.

 2مساله تامین سوخت جایگاههای فرآوردههای نفتي همراه با پنجره زماني وابسته به زمان
در مسالهی تامين سوخت جایگاههای عرضه محصوالت نفتي ،چگونگي تحویل محصوالت نفتي ذخيتره شتده در
انبار فرآوردههای نفتي به مجموعهای از ایستگاههای توزیم ،بهينهسازی ميشودر مسالهی برنامهریزی تامين سوخت
روزانه جایگاههای عرضه محصوالت نفتي همراه با پنجرهی زماني كه بته اختصتار  PSRPTWناميتده ميشتود ،بته
این صورت توصيف ميشود كه ید شركت حمل و نقل باید محصتوالتي را كته تعتدادی از ایستتگاهها ستفارش
مينيمم و ماكزیمم مقدار از محصول سفارش داده شده برای هتر محصتول را مشتسه ميكننتد .مينتيمم مقتدار بته
صورت تفاوت بين متوسط فروش روزانه ایستگاه و موجودی اوليهی آن و ماكزیمم مقدار به صتورت تفتاوت بتين
ظرفيت مسازن زیر زميني ایستگاه و تسميني از باقيمانده موجودی ،زماني كه كاميون تحویل بته ایستتگاه ميرستد،
تعيين ميشودر عالوه بر این ،هر ایستگاه یتد پنجترهی زمتاني بترای تحویتل محصتول ستفارش داده شتده ،تعيتين
ميكندر ایستگاهها معموال نه در زمان اوج فروش بلکه زماني كه فروش كتم دارنتد ،دارای درخواستت تحویتل در
1

(Vehicle Routing Problem with Time Windows )VRPTW
(Time Dependent Vehicle Routing Problem with Time Windows )TDVRPTW
3
)Generalized VRP (GVRP
2
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دادهاند در ول روزكاری تحویل دهدر این ایستگاهها ید یا چنتد محصتول نفتتي را هتر بتار ستفارش ميدهنتد و
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ول دورهها هستندر شركت حمل و نقل محصوالت را از انبار یا ترمينتال ذخيتره تحویتل ميگيترد و معمتوال ایتن
شركت از مشتریان براساس مقدار تحویل داده شده و موقعيت مکان آنها هزینه دریافت ميكندر شركت ناوگتاني
از كاميونهای مسزندار محفظهدار هستند كه به امکانات اندازهگيری محتویات ید محفظه مجهز نيستند؛ بنتابراین
محتوای هر محفظه تنها برای ید مشتری استفاده ميشود ،به هر محفظه از كاميون ،تنها یتد فترآورده اختصتاص
داده ميشود و مقدار بارگيری شده در هر محفظه بين مينيمم و ماكزیمم مقدار بر حسب سفارش مشتتری مشتسه
ميشودر ید كاميون ميتواند بيش از ید سفر در ول روزكاری داشته باشد اما مجمتوع متدت زمتان ستفرهایي
كه كاميون انجام ميدهد نباید از ساعتكاری روزانه تجاوز كندر روز كاری به تعداد ساعتكاری عتادی محتدود
ميشود و اگر راننده بيش از ساعت كاری عادی كار كند حقوق بيش تری برای هر ستاعت كتار اضتافي دریافتت
ميكند اگرچه تعداد ساعت اضافهكاری برای هر روز نيز محدود استر در مساله تامين سوخت جایگاههای عرضته
فرآوردههای نفتي با پنجرهی زماني وابسته به زمان كه به اختصار  TDPSRPTWبيان ميشود ،عالوه بتر فرضتيات
مطرح شده در  ،PSRPTWفرض وابستگي زمان سفر و هزینهی سفر به زمانيكه كمان ي خواهد شد نيتز مطترح
استر
مساله  TDPSRPTWبه این صورت تعریف ميشود كه فرض كنيد ) G=(V, Aید گراف جهتتدار استت
كه در آن } V  { ,1,..., nمجموعهی راسها و } A  {(i, j ) :i, j V * , i  jمجموعهی كمانها ميباشتندر
راس متناظر با پایانه و بقيهی رئوس ،ایستگاههای نفتي و  siزمان سرویسدهي ایستگاه  iرا نشان ميدهدر در ایتن
مساله سرویسدهي در ایستگاه  iباید در پنجرهی زماني ]  [ai , biشروع و خاتمه یابد به وری كته  bi  ai  siو
  ai , bi   a , b باشدر فترض كنيتد ]  Pi  [bi  a iو پنجترهی زمتاني ]  [a , bبته  Pi 1لحظته از زمتان
i

i

 {ai 1}iPتقسيم شودر برای سادگي  til  ai  lزمان حركت از گتره  iدر زمتان  ، tiبته هتر زمتان
l

i

ti , i 
l

پنجرهی زماني انتظار اختصاصي ]  [ w li , t liو به هر گره تقاضای م بت  d i نسبت داده ميشودر از رفي زمان

و هزینهی ي كمان )  (i, jوابسته به زمان  l   ,1, , Pi  ، tilاست كه در آن پيمودن كمان شروع ميشتودر
 cijl  , tijl  Zزمتتان و هزینتتهی پيمتتودن كمتتان در لحظتته را نشتتان ميدهتتد و عتتالوه بتتراین هتتر زمتتان انتظتتار
 t  Zدر گره  iهزینه  cwti (t ) را داردر از رفي ،برای ید تعداد وابت از وسایل نقليه ( )kبتا ظرفيتت

یکسان  W و برای هر  iرابطه زیر برقرار است:

n

i 1

این تعریف اجازه ميدهد كه وسيلهی نقليه مسيرش را بعد از لحظه  aبا هزینه زمان انتظار شروع كند و این بترای
مينيممسازی هزینهها مهم استر برای م ال ،اگر  aبه ساعات اوج ترافيد تعلق داشته باشد ،راننده ميتواند بترای
مدت زمان والني در انبار بماند تا زماني كه ترافيد آزاد شودر این تعریتف همچنتين اجتازه ميدهتد یتد زمتان
انتظار در مکان هر مشتری داشته باشد كه درصورت وجود ترافيتد یتا عوامتل دیگتر تترجيخ ميدهتد كته در آن
مکان برای مينيمم شدن هزینهها بماندر توجه كنيتد كته اگتر كتاميون گتره  iرا در لحظته  tilتترب كنتد til  wil

ماكزیمم زمان انتظار مجاز را نشان مي دهد؛ بنابراین اگر نسواهيم كه منتظر بمتانيم وقتتي كته  til  aiبایتد داشتته
21
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, rW  di

W  di 
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باشيم til  wil :ر ید روش مرسوم در مسایل مسيریابي این است كه فرض كنيم اگر زمان سترویسدهي در گتره
 i الزم باشد این زمان در زمان های سفر  tilبرای هر  iو  lدر نظر گرفته ميشودر

مدت زمان معمولي ید روز كاری برابتر بتا  Hستاعت استت ،اگرچته ایتن متدت زمتان بتا در نظتر گترفتن
اضافهكاری به مدت  H ساعت گسترش ميیابدر نرخ دستمزد عادی تا زمتان  Hو نترخ اضتافهكاری بتين  Hو
 H پرداخت ميشود و تنها به ساعتكاری مفيد و كارا پول پرداخت ميگردد به عبارتي ،از ساعت شروع اولتين
سفر تا بازگشت از آخرین سفر پرداخت تعلتق ميگيترد و بته ستاعتهای قبتل از شتروع از اولتين ستفر یتا بعتد از
بازگشت از آخرین ستفر ،پتولي پرداختت نميشتودر نترخ دستتمزد عتادی بته زمتان كتاری عتادی پرداختت و در
اضافهكاری دستمزد بيشتری پرداخت ميشودر كل هزینهی متغير ،شامل جمم هزینتههای ستفر ،دستتمزد عتادی و
اضافهكاری ميباشدر همهی كاميونها با سرعت وابت و یکساني مسيرها را ي ميكنندر عالوه بر این ،هتر كتاميون
به چندین محفظه با ظرفيت معلوم تقستيم شتده استت و بته سيستتم انتدازهگيری مجهتز نميباشتند؛بنابراین از یتد
محفظه معلوم تنها برای تحویل ید كاال به ید ایستگاه استفاده ميشود و هر ایستگاه تعتداد مشسصتي از مستازن
زیرزميني با ظرفيت مشسه دارد .عالوه براین ،فرضيات زیر نيز در نظر گرفته ميشوند:
✓ تنها ید روزكاری در نظر گرفته ميشودر
✓ با توجه به رح ،فرآوردههای نفتي موجود در انبار كافي استر
✓ انبار ناوگاني از كاميونهای مسته به خودش را دارد و ناوگان محدود و اغلب ناهمگن استر
✓ كاميونها را قبل از سفر در انبار بارگيری ميكنند و مقدار فترآورده در هتر محفظته در زمتان بتارگيری
اندازهگيری ميشودر
✓ هر ایستگاه باید در ول روزكاری یدبار مالقات شودر
✓ از آنجایيكه محفظهها به سيستم اندازهگيری مجهز نيستتند ،در هنگتام پرستازی مستزن زیرزمينتي بایتد
محفظه كامال خالي شود و مقدار محصول بارگيری شتده در یتد محفظته تنهتا بته یتد مستزن ذخيتره
زیرزميني انتقال داده ميشودر
✓ چندین سفر ميتواند به كاميون واحدی در ساعتكاری مجاز در هر روز اختصاص داده شودر
✓ به هر ایستگاه ید پنجره زماني اختصاص داده ميشود كه تحویل كاال به ایتن ایستتگاه و سترویسدهي
✓ زمان انتظار در ول سفر یا بين سفرها مجاز است و برای راننده زمان كاری در نظر گرفته ميشودر
✓ ساعتكاری عادی و اضافهكاری محدود استر
✓ دستمزد كار عادی و اضافهكاری وابت است و دستمزد اضافهكاری بيش تر از ساعت كار عادی استر
✓ تنها به ساعت كار مفيد پول پرداخت ميشودر
✓ انتقالدهنده مقدار مشسصي برای هر ليتر تحویل داده شده ،پول دریافت ميكند كه به صورت تتابعي از
مکان ایستگاه ،متغير استر
✓ زمان سفر بين دو ایستگاه یا ید ایستگاه و ترمينال ،زمان سترویسدهي در ایستتگاهها و زمتان بتارگيری
22

] [ Downloaded from jamlu.liau.ac.ir on 2021-12-06

به آن در این بازهی زماني صورت ميگيردر

مجله تحقيق در عمليات در كاربردهای آن25-47 )1396( 52 ،

در ترمينال مشسه است و زمان سفر بين دو مکان با هر كاميوني كه استفاده شود یکسان استر
✓ هر ایستگاه بين ماكزیمم و مينيمم مقدار از ید یا چند محصول را درخواست داردر
شركت ید رح تامين تقاضای مشتریان برای روز بعد را تعيتين ميكنتدر ایتن ترح بترای یتد روزكتاری
مشسه بر اساس سفارش دریافت شده در روز قبتل صتورت ميگيتردر بنتابراین ،بترای فتراهم كتردن ایتن چنتين
رحي ،شركت حمل و نقل باید موارد زیر را انجام دهد:
 )1ید مجموعه از مسيرها كه هر مشتری ید و تنها یدبار مالقات شود را راحي كندر هر مستير شتروع و
پایانش از انبار و در داخل پنجرهی زماني اختصاص داده شده به انبار استر شروع مستير در زمتان  t l  aشتامل

ید هزینهی زمان انتظار )  cwt (t l  aیا   

 cwtاستر اگر ید مستير در زمتان ] t  Z   [w il , t il

وارد گرهای به جز انبار شود و در زمان  tilگره را ترب كند ،زمان انتظتار برابتر بتا  til  tاستت كته دارای هزینته
)  cwti (til  tو  cwt   برای هر  l   ,1, , Pi ميباشدر این مسيرها باید همهی تقاضتای مشتتریان را

تامين كندر  )2مقداری از هر كاال كه به هر ایستگاه باید تحویل داده شود تعيين گرددر این مقتدار بتين متاكزیمم و
مينيمم تقاضای داده شده استر  )3نحتوهی بتارگيری ایتن محصتوالت در محفظتههای كتاميون را مشتسه كنتدر
 )4مسيرهای منتسب به كاميونهای موجود اختصاص داده شوندر  )5با توجه به اینكه به هر كتاميون ممکتن استت
چند سفر اختصاص داده شود ،زمان حركت هر سفر كاميون ،زمان انتظار و زمان برگشت برای هتر ستفر مشتسه
استر  )6هدف این رح ،ماكزیمم كردن سود شبکهی سراسری برای ایتن روز استتر ایتن ستود برابتر بتا درآمتد
ناخاله از پرداخت به وسيلهی ایستگاهها منهای مجموع دو مولفهی هزینه استتر اولتين مولفته ،هزینته متغيتر ستفر
ناوگان كاميونها است كه اغلب به صورت حاصلضرب كل مسافت پيموده شده و تسميني از متوسط هزینه متغير
هر واحد از مسافت محاسبه ميشودر دومين مولفه ،هزینهی مجموع دستمزد عادی و اضافهكاری و هزینههای زمتان
انتظار ميباشندر محدودیتهای این مساله را ميتوان به صورت زیر بيان كرد:
✓ محدودیت ظرفيت :مجموع حجم فرآوردههای موجود در محفظههای هر وسيلهی نقليه ،نبایتد از ظرفيتت
كل آن تجاوز كندر حجم فرآورده موجود در هر محفظه ،نباید از ظرفيت محفظه تجاوز كندر
✓ محدودیت محفظه :محتویات ید محفظه كه تنها ید فترآورده را نگته متيدارد فقتط ،بته یتد مشتتری
تحویل داده ميشودر
✓ محدودیت تعداد مشتری ها در هر سفر :از آنجایيكه محفظتهها بته ابتزار انتدازهگيری مجهتز نيستتند ؛لتذا
محتوی ید محفظه متعلق به ید مشتری است كه بایتد تمتام محصتول موجتود در محفظته را بته هنگتام
تحویل خالي كندر چون در بيش تر موارد از محتویات دو محفظته بترای پتر كتردن یتد مستزن استتفاده
ميشود و ایستگاهها نياز به  2یا  3محصول دارند ،تعداد ایستگاههای مالقات شده به وسيلهی ید كتاميون
در هر سفر مشسه ،حداك ر  2ایستگاه استر شتکل  2نحتوهی سترویسدهي بته پمتپ بنزینهتا را نشتان
ميدهد كه در هر اعزام ،هر كاميون حداك ر دو پمپ بنزین را مالقات ميكندر
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شکل  .2نحوهی سرویسدهي به پمپ بنزینها

 3تشکیل زیرگرافها
ید مسير اختصاص داده شده به كاميون توسط دوری كه از ید انبار شروع ميشود ،سپس به ید سری از
ایستگاهها رفته ،دوباره به همان انبار باز ميگرددر تعریف ميشودر باید توجه داشت كه بارگيری مسازن كاميونها
در ایستگاههای مذكور امکانپذیر است ،ابتدا الزم است كه قبل از ایجاد مسيرها ،سادهسازی در گراف اصلي
اعمال شود و كمان ) (i,jاگر ایستگاه  jنتواند به وسيله ید كاميون بعد از ایستگاه  iمالقات شود ،از گراف G

حذف شودر برای حذف هر كمان سه گام زیر بررسي مي شود:
1ر كمان ) (i,jدرصورتيكه ai  si  tij  b j

باشد حذف ميشودر

2ر كمان ) (i,jحذف ميشود اگر مجموع سفارش از  iبه  jبا هم از ظرفيت بزرگ ترین كاميون تجاوز كندر
3ر به هرایستگاه  iپارامتر ) NumComp(iنسبت داده ميشود كه نشاندهنده حداقل تعداد محفظه الزم برای
ایستگاه  iاست و با استفاده از مينيمم تقاضای م بت ایستگاه از محصول  (min D( p, i)) Pو ظرفيت بزرگ ترین
محفظه ناوگان ( )max capاز رابطه زیر مشسه ميشود:

][min D(i, p) / max cap

NumComp(i ) 

p

از تتترف دیگتتتر  eبتتتيشتتتترین تعتتتداد محفظتتته در كاميونهتتتای ناوگتتتان استتتت؛ بنتتتابراین درصتتتورتيكه
 NumComp(i)  NumComp( j )  eباشد كمان ) (i,jحذف ميشودر

بنابراین گراف جهتدار ( G1=)V1 ،A1بتا حتذف كمانهتای نشتدني (بتدون بررستي شتدني بتودن پنجترهی
زماني) ،كمانهای كه در مسيرهای توليتد شتده قترار نميگيرنتد ،تشتکيل ميشتودر بترای تطبيتق  TDVRPTWبتر
 PSRPTWاز ریق چندین مرحله ،این تطبيق را به  VRPكالستيد تبتدیل ميكنتد كته یتد مستالهی مستيریابي
تعميم یافته ( )GVRPاستفاده شودر این مساله به صورت زیر تعریف ميشود:

فرض كنيد ) G  (V , Aید گراف جهتتدار باشتد مجموعته گرههتا }  V  {v , v1 ,..., vmرا بته m 1

زیر مجموعهی ناتهي  S , S1 ,,Smتقسيم كرده كه هر زیر مجموعه (h  1,, m)S h ،شتامل ( 1)hموقعيتت
ممکن از گره یکسان با تقاضای م بت  di است و هتر كمتان هزینته  ci jرا داردر در ایتن مستاله ،هتدف پيتدا

كردن ید مجموعه از كوتاهترین مسيرها است كه شروع و خاتمه شان در انبتار استت بته توری كته در هتر زیتر
مجموعه  ، (h  1,, m)S hهر گره تنها ید بار مالقات مي شود و جمم تقاضای مسير از  Wتجاوز نميكندر
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 1-3تشکیل گرافهای کمکي
با توجه به این حقيقت كه هزینه پيمودن كمان وابت نيست ،نميتوان مستتقيما بتا گتراف  G1از راههتای كالستيد
كار كرد زیرا هر كمان دارای چندین هزینه استر برای اجتناب از این نقه ،گراف مصنوعي تشکيل ميشتود كته
هر گره  ، vilمتناظر با مشتری  iیا انبار در زمان  tilاست و كمان )  (vil , v hjوجود دارد اگر و فقط اگر یتد وستيله
نقليه مشتری  iرا در زمان  tilترب كند و در زمان  t hjیا قبل از آن (اگر مجاز باشد) به  v hjبرسد و مشتتری  jرا در
زمان  t hjترب كندر به كمان )  (vil , v hjید هزینه یکتا شامل هزینه سفر  cijlو هزینهی زمان انتظتار ،در صتورتيكه
ورود به گره  v hjقبل از  t hjباشد ،نسبت داده ميشودر در این صورت ميتوان از خاصيتهای كالسيد گرافهتا
استفاده كردر حال  ،TDPSRPTWروی گراف  G1با همهی دادههای متنتاظر تعریتف ميشتودر گتراف مصتنوعي
جهتدار ) G2  (V 2 , A2به صورت زیر تشکيل ميشود:

 .1برای هر گره  vi , i   ,1,, nو هر زمان  tikو  k   ,1,, Pi گره  vikتشکيل ميشودر
 .2برای هر جفت  vi hو  vljمتعلق به  V 2كه  ; i  jاگتر  j  0بته وریكته ]  tih  tijh  [ wlj , t ljو اگتر
 j و  ، tih  tijh  t ljكمان )  (vil , v hjبا هزینه برابر ))  c lij  cwt j (t hj  (t il  t ijlبه گراف  G2اضتافه
ميشود اگر ید دور كمان )  (vil , v hjرا در زمان  t liي كنتد و بته  v hjدر زمتان  t hjیتا قبتل از ایتن زمتان
برسد (توجه كنيد كه  whj  til  tijl  t hjزمان انتظار در گره  v jاز گراف  G1را نشان ميدهد).
 .3به گراف G2دو گره جدید  dو  d1اضافه ميشتود كته بته كمانهتای مجتاور زیتر كته دارای هزینته صتفر
ميباشند وصل ميشوندر هر گره در زیر مجموعه گرههتای متعلتق بته انبتار كته دارای كمانهتای ورودی
استتت در یتتد زیتتر مجموعتته ورودی )  ( Enterو هتتر گتتره دارای كمانهتتای خروجتتي استتتت در
زیرمجموعهی خروجي )  ( Exitقرار داده ميشودر از گره  dبه هر گره در زیرمجموعهی ورودی كماني
وصل و از هر گره در زیرمجموعه خروجي به  d1كماني وصل ميشتودر شتکل  ،3یتد گتراف كامتل و
شکل  4نمونهای از گراف  G2را نشان ميدهدر

25

] [ Downloaded from jamlu.liau.ac.ir on 2021-12-06

شکل  .3گراف كامل
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همه كمانها ورودي

همه كمانها خروجی

همه كمانها ورودي

شکل  .4نمونهای از گراف G2

 2-3تشکیل گراف کمکي کاهش یافته
گراف مصنوعي كاهش یافته ) G3  (V 3, A3از گراف  G2به صورت زیر تشکيل ميشود:
 .1برای هر گره در گراف  ،G2اگر همهی كمانها خروجي باشند ایتن گتره و همتهی كمانهتای آن حتذف
ميشود؛ زیرا این گره و كمانها نميتوانند در هيچ مسيری قرار گيرندر هر گره در صتورتي ميتوانتد روی
ید مسير قرار گيرد كه حداقل ید كمان ورودی و ید كمان خروجي داشته باشدر
 .2اگر همهی كمانها ورودی باشند این گره و همهی كمانهای آن حذف ميشوندر
 .3اگر به ید گره هيچ كماني وارد و هيچ كماني از آن خارج نشده باشد این گره حذف ميشودر
گرهها و كمانهای باقيمانده گراف مصنوعي كاهش یافته ) G3  (V 3, A3را تشکيل ميدهندر شکل  5نمونتهای
از گراف مصنوعي كاهش یافته ) G3  (V 3, A3را نشان ميدهدر

 4فرمولبندی ریاضي TDPSRPTW
با تعریف گراف مصنوعي كاهش یافته ) G3  (V 3, A3برای تعميم  TDVRPTWبتر  ،PSRPTWمتدل ریاضتي
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ارایه ميشودر در این مساله هزینه ی زمان انتظار صفر و مدت زمان انتظار در هر گره حداك ر یتد ستاعت در نظتر
گرفته ميشودر در این مطالعه  TDPSRPTWبه سه زیر مسالهی اصلي تقسيم ميشود:
• مسالهی بارگيری مسازن كاميونها ()TTLP
• مسالهی مسيریابي ()RP1
• مسالهی انتساب سفر ()TS1
 1-4مسالهی بارگیری مخازن کامیونها ()TTLP
اكنون باید نوع كاميوني كه همهی سفارشات ید مجموعه از ایستگاهها را تحویتل ميدهتد تعيتين شتودر شتركت
حمل و نقل محصوالت را از انبار یا ترمينال ذخيره تحویل ميگيردر باید توجه داشت كته معمتوال ایتن شتركت بته
وسيله ایستگاههای مشتریان بر اساس مقدار تحویل داده شده و موقعيت مکانهایشتان ،هزینته دریافتت ميكنتدر بته
عبارت دیگر ،درآمد هر ليتر تحویل برای هر محصول تابعي از فاصلهی ایستگاه از انبار استر برای بررستي شتدني
بودن بارگيری كاميون و تعيين مقدار تحویل ،كاميون نوع  kو مجموعته  Sكته شتامل ایستتگاههای متورد بررستي
است در نظر گرفته ميشودر هدف از حل این مدل اتفاق افتادن موارد زیر است:
 .1بررسي امکان بارگيری كاميون :اگر مساله بارگيری مسازن كاميون ( )TTLPید جواب شدني داشته
باشد ،آنگاه امکان بارگيری شدني استر
 .2این مدل ،در صورت شدني بودن بارگيری مسازن كاميون ،مقداری از هر فرآورده كه به هر ایستگاه باید
تحویل داده شود ،تعيين ميكندر این مقدار بين ماكزیمم و مينيمم تقاضای داده شده استر
 .3نحوهی بارگيری این محصوالت در محفظههای كاميون مشسه ميشودر
برای رح بهتر مدل ،TTLPابتدا الزم است مجموعهها ،اندیسها و متغيرهای تصميمگيری را بيان كرده و
سپس با ارایه مدل این مساله ،دربارهی تابم هدف و محدودیتها توضيحاتي ذكر شودر
S

مجموعه ایستگاههای قرار گرفته در مسيرs  S ،

P

مجموعهی اندیسگذاری شده از محصوالتp  P ،

C

مجموعهی اندیسگذاری شده از محفظههای كاميون نوع c  C ، k

lp,s

مينيمم مقدار از محصول  p  Pسفارش داده شده توسط ایستگاه s  S

ups

ماكزیمم مقدار از محصول  p  Pسفارش داده شده توسط ایستگاه s  S

Gp,s

درآمد هر ليتر تحویل محصول  p  Pسفارش داده شده توسط ایستگاه s  S

qps
ypsc

متغير تصميمگيری مقدار تحویل محصول  p  Pبه ایستگاه s  S

متغير تصميمگيری دودویي برابر با  1اگر و فقط اگر محصول  p  Pسفارش داده شده توسط ایستگاه
 s  Sبه محفظهی  c  Cاز كاميون مفروض ،اختصاص داده شودر
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q ps

() 1

ps

g

Max Re venue 

) ( p,s

s.t.

() 2

p  P, s  S

l ps  q ps  u ps

() 3

p  P, s  S

q ps   Qc y psc

() 4

c  C

y

( )5

p  P , c  C , s  S

cC

1

psc

) ( p,s

}q ps  , y psc { ,1

تابم هدف ( )1درآمد حاصل از بارگيری كاميون را متاكزیمم ميكنتدر محتدودیتهای ( )2تضتمين ميكنتد كته
مقدار تحویل داده شده به هر ایستگاه در مجموعهی  Sبين مينيمم و متاكزیمم مقتدار محصتول ستفارش داده شتده
قرار داردر محدودیتهای ( )3اشاره به این دارد كه مقدار تحویل داده شده از ظرفيت مسزن مربو ه تجتاوز نکنتد
(ید سفارش ميتواند به وسيله بيش از ید محفظه تحویل داده شود)ر محدودیتهای ( )4تضمين ميكند كه هر
محفظه برای بيش از ید سفارش استفاده نشودر
 2-4مسالهی مسیریابي ()RP1
مدل انتساب سفر بر اساس توليد همهی مسيرهای شدني ید كاميون ميتواند دنبال شودر همان وركته اشتاره شتد
ید سفر به وسيله تركيب مسير -كاميون تعریف ميشتودر یتد مستير شتدني استت اگتر همتهی محتدودیتهای
پنجرههتتای زمتتاني و محتتدودیتهای مقتتدار تحویتتل را ارضتتا كنتتدر بتتا تعریتتف گتتراف مصتتنوعي كتتاهش یافتتته،
محدودیتهای پنجرهی زماني در نظر گرفته شده استر مسيرهای كه در ایتن مستاله توليتد ميشتود مستيرهایي بتا
حداك ر  2ایستگاه در هر سفر است و به هر وسيلهی نقليه حداك ر دو سفر اختصاص داده ميشودر برای بيان متدل
ریاضي ،ابتدا به تعریف اندیسها ،پارامترها و متغيرها پرداخته و سپس توابم هتدف و محتدودیتهای آن ارایته
ميشوندر
d

اندیس انبار مصنوعي ( 1گره شروع مسير)

d1

اندیس انبار مصنوعي ( 2گره خاتمه مسير)

i, j

اندیس ایستگاه

) sub(iمجموعه گرههای متعلق به ایستگاه

i

cij

هزینه سفر از كمان )(i,j

m

تعداد ایستگاههایي مورد مالقات

pi jr
xi j

پارامتر دودویي برابر با  1اگر و فقط اگركمان ) (i,jدر مسير rدر نظر گرفته شودر
متغير دودویي برابر با  1اگر و فقط اگركمان ) (i,jدرنظر گرفته شودر
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اندیس مسير
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Cost   ci j xi j

( )6

Min

) (i , j

x

1

() 7
() 8

d j

j

  x ji  ,

j  d , d1 ,

s.t

x

ij

i

i

() 9

 1,

x

()10

 m,

x

i d1

i

ij

) (i , j

()11

z  , i  Sub( z ),

()12

r |  pi j r  1,
) (i, j

 1,
xi j   pi j r  1
) (i, j

x

ij

j

p

i jr

) (i , j

}xi j { ,1

()13

تابم هدف ( )6كوتاه ترین مسير را با در نظر گرفتن هزینه سفر از كمتان )  (i, jمشتسه ميكنتدر محتدودیت ()7
تضمين ميكند دقيقا ید كمان از گره ( dانبار) خارج شود و محدودیت ( )9تضمين ميكند دقيقا ید كمتان بته
گره ( d1انبار) وارد شود به عبارتي دیگر این دو قيد تضمين ميكند كه هتر ستفری كته بته كتاميون اختصتاص داده
ميشود شروع و خاتمهاش از انبار استر محدودیت ( )8نيز شرط اینکه هر وسيله نقليه اگر بته گترهای وارد شتود
باید از آن نيز خارج گردد (قيد تعادل) را تضمين ميكند .محدودیت ( )10تضمين ميكنتد حتداك ر  mگتره بته
جز گرههای انبار در مسير انتساب شده قرار داشته باشد ) (m  2ر محتدودیت ( )11تضتمين ميكنتد حتداك ر یتد
گره از مجموعه گرههای متعلق به هر ایستگاه انتساب شود و محدودیت ( )12تضمين ميكند مسيرهای توليد شده
در مراحل قبلي توليد نشودر
 3-4مدل انتخاب سفر ()ST1
در این قسمت مدل انتساب سفر ارایه ميشود كه زیر مجموعهای از سفرها را انتساب ميكند به وری كه مجموع
سود روزانه ماكزیمم گرددر بترای ارایته متدل ،ابتتدا انتدیسها ،مجموعتهها ،پارامترهتا و متغيرهتای تصتميمگيری

s

اندیس ایستگاه

t

اندیس سفر

k

اندیس كاميون

v

اندیسي كه موقعيت ید ستفر در یتد مجموعته از ستفرها بترای یتد كتاميون معلتوم نشتان
ميدهدر

K

مجموعهی انواع كاميون | k  K  {1, 2,..., k} , k | K
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FT

S

مجموعه همهی سفرهای شدني t  FT

مجموعه ایستگاهها s  S

Trip  s 

مجموعه سفرهایي كه ایستگاه  s  Sرا مالقات ميكنندر

ct

هزینه سفر  t  FTبدست آمده از مسالهی مسيریابي

ptk

سود سفر  t  FTبدست آمده از مستاله بتارگيری مستازن كتاميون  TTLPبترای كتاميون



kK
حقوق عادی برای هر ساعت كار عادی



حقوق اضافه كاری برای هر ساعت كار اضافه

H

ساعت كار عادی

H

ساعت اضافهكاری

tk

T

پارامتر دودویي برابر با  1اگر و فقط اگتر بتارگيری مستازن كتاميون  k  Kبترای ستفر t

امکانپذیر باشدر
dt
d t
hk
hk
x tkv

ول سفر t  FT

زمان شروع حركت سفر  t  FTاز انبار

تعداد ساعت كار عادی برای كاميون k  K

تعدادساعت اضافه كاری برای كاميون k  K

متغير دودویي برابر با  1اگتر و فقتط اگتر ستفر  t  FTبته كتاميون  k  Kدر دوره v

اختصاص داده شود.

)  c t ) x t k v   ( h k   hk

()14
()15

tk

k

) s  , t  Trip ( s

 (p

Max

) ( t , k ,v



x t k v 1

) ( t , k ,v

()17

)(k , v

()18

)(k , v

()19

)(k , v

1
t k v 1

 h k +hk
)

tkv

x

tFT

 M (1 

tkv

t k v 1

 d x
t

)( t ,v 1

 d x
t

tFT

x

tFT



tkv

tkv

 dt) x t k v 

x
x
tFT

t

tFT

 (d

) ( t ,v

 dt) x t k v 

t

 (d

tFT

()20

k

hk  H

()21

k

hk  H 

)(t , k , v

}x t k v{ ,1

k

h k , hk 

()23

تابم هدف ( )14كل سود شبکه سراسری را ماكزیمم ميكندر محدودیت ( )15قيد ميكند كه هر ایستگاه ید و
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()16

)(k , v

()22

s.t.
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فقط یدبار مالقات شودر محدودیت ( )16تضمين ميكند كه حداك ر ید سفر به  vامين سفر كاميون v

اختصاص داده شودر محدودیت ( )17تضمين ميكند سفر  v 1برای كاميون وجود دارد اگر سفر  vبرای كاميون
وجود داشته باشدر محدودیت ( )18تضمين ميكند كه حركت سفر  v 1بعد از زمان رسيدن سفر قبلي اتفاق
ميافتد چون تعداد سفرهای كاميون  vمشسه نيست ،محدودیت ( )19تضمين ميكند كه كل ساعت كاری (كه
به ساعت كاری عادی و اضافه كاری تجزیه ميشود) برابر با این مدت است كه به صورت زمان برگشت آخرین
سفر و زمان حركت اولين سفر محاسبه ميشودر با محدودیت ( )20ساعت كار عادی به  Hساعت محدود ميشودر
محدودیت ( )21ساعت اضافهكاری در محدودهی مجاز  H قرار دارد را مشسه ميكندر
 5الگوریتم پیشنهادی برای حل مساله TDPSRPTW
برای حل مدل  ،TDPSRPTWابتدا الزم است مجموعهی همهی سفرهای شدني ( )FTتشکيل داده شودر در این
قسمت ،جزئيات روش پيشنهادی برای تشکيل مجموعهی  FTشرح داده ميشودر
الف) FT  

ب) توليد سفرهایي كه تنها ید ایستگاه را مالقات ميكنندر
برای هر ایستگاه  sمراحل زیر انجام ميشود:
Vr *  { }, Vr  { } .1

 .2با توجه به اینكه از انبار به هر ایستتگاه و بترعکس كمتان وجتود دارد مجموعتهی } Vr  { sتشتکيل داده
ميشودر
 .3مسالهی بارگيری مسازن كاميون ( )TTLPبرای هر نوع كاميون  ، wبرای مجموعه ایستگاه  Vrحتل ميشتود و
در صورتي كه بارگيری شدني باشد برای هركاميون از نوع  T  w  =1 ، wقرار داده ميشود و در صتورتيكه
بارگيری برای هر كاميون از نوع  ، wنشدني باشد از ایستگاه جاری خارج شده و ایستگاه بعدی در نظر گرفتته
ميشودر
 .4در صورتيكه بارگيری برای حداقل ید نوع كاميون شدني باشد ،مجموعهی *  Vrبرای توليد مستير تشتکيل
ميشود })  Vr *  {d , Enter , Sub(s), Exit , d1ر سپس مدل توليد مسير را حتل كترده و بترای هتر مستير r

مسيرهای پارامترهای  ،d rول سفر  rو زمان شروع حركت سفر  ) d r ( rاز انبتار بتق روابتط ( )24و ( )25و

مجموعهی ( Trip  i مجموعهی سفرهایي كه ایستگاه  iرا مالقات ميكننتد) مشتسه ميشتود و مستير  rبته
سفرهای شدني  FTاضافه ميشودر
()24

d r  hi  h j  tiz ; i  Sub( s ), j  Exit , z  Enter

()25

d r  hi ; i  Exit

برای بررسي بارگيری محفظههای كاميون نوع  ، wاگر حداقل تعداد محفظههای مورد نيتاز بترای ایستتگاههای در
نظر گرفته شده از محفظههای كاميون نوع  wكمتر باشد مدل  TTLPبرای كاميون نوع  ، wحل ميشودر
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ج) توليد سفرهایي كه دو ایستگاه را مالقات ميكنند:
برای هر دو ایستگاه  iو  jبه شر ي كه كمان )  (i , jبين آنها درگراف  G1وجود داشته باشتد مراحتل زیتر انجتام
ميشود:
1ر } {  Vr *  { }, Vr ر
2ر مجموعههای } Vr *  {d , Exit ,Sub(i),Sub(j), Enter , d1}, Vr  {i , jبه دست ميآیندر
3ر مراحل  4 ،3در قسمت ب انجام ميشود با این تفاوت كه پارامتر  d rبق رابطه ( )26به دست ميآید و مستير r
به سفرهای شدني  FTاضافه ميشودر
d r  hi  h j  tiz ; i  Sub( j ), j   Exit , z  Enter

()26

در این مرحله ،اگر بارگيری برای دو ایستگاه با هتيچ كتاميوني امکانپتذیر نباشتد همتهی كمانهتای بتين ایتن دو
ایستگاه حذف ميشودر پس از توليد همهی سفرها و تشکيل مجموعه  ،FTبهبود زیر انجام ميشودر
در مسالهی  ،TSمتغير تصميمگيری  xt k vتعریف شد كه با افزایش تعداد ایستگاهها ،تعداد متغير تصميمگيری
در مساله افزایش ميیابد به وریكه ،اغلب حل بهينه مساله با تعداد ایستگاه بيشتر ،بسيار مشکل و زمانبر استت؛
بنابراین ،روشي برای كاهش تعداد این متغير تصميمگيری در مساله ،پيشنهاد ميشودر ابتتدا پتارامتر

tkv

 Tتعریتف

ميشود كه نشاندهندهی این است كه سفر  tميتواند به كاميون  kدر دورهی  vاختصاص داده شتودر همتان ور
كه گفته شد ساعتكاری عادی و اضافهكاری به ترتيب  Hو  H ميباشدر فرض كنيتد پتارامتر  dur1بته عنتوان
مدت زمان كوتاهترین سفر از بين تمام سفرها توليد شده باشد كه از رابطه  dur1  min tFT tبه دست ميآید و

سفر متناظر به آن  t1باشد ،به راحتي ميتوان نتيجه گرفت كه اگر سفر  tبه كاميون  kبا تول مستير بتيشتتر از

 H  H   dur1ساعت اختصاص داده شود در اینصورت این سفر تنها ميتواند به كتاميون مفتروض در دورهی

 1اختصاص داده شود به عبارتي  1

tk 1

 Tخواهد بودر به همين ترتيب اگتر پتارامتر  dur2بته عنتوان متدت زمتان

كوتاهترین سفر از بين تمام سفر توليد شده به غيتر از  t1باشتد كته از رابطتهی  dur2  min tFT {t } tبته دستت
1

ميآید و سفر متناظر به آن  t2باشد ،به وضوح ميتوان یافت كه اگر سفر  tبه كاميون  kبا تول ستفر بتيشتتر از
 H  H   dur1  dur2و كمتر از  H  H   dur1ساعت اختصاص داده شود ایتن ميتوانتد بته كتاميون در

دورهی  1و  2اختصتتاص داده شتتود بتته عبتتارتي  1

كتاهش قابتل مالحظتهای از تعتداد متغيرهتای تصتميمگيری xrkv

ميشود زیرا متغير تصميمگيری  xt k vزماني تعریف ميشود كه  1

tkv

 Tاستر در نتيجته اگتر پتارامتر

tkv

 Tدر

نظر گرفته نشود ،تعدادی متغير تصميم اضتافي تعریتف شتده استت كته هيچگتاه در متدل  TSانتستاب نميشتوند؛
بنابراین با استفاده از این تکنيد تعداد متغيرهای تصميمگيری بسيار كمتر شده و به دنبال آن زمان محاسباتي متدل
 TSبه شدت كاهش ميیابدر
 6نتایج محاسباتي
این بسش به ارزیابي عملکرد الگوریتم پيشنهادی برای مساله  TDPSRPTWميپردازدر الگوریتم تشریخ شتده بتا
32
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1

tkv

 Tتعریف ميشود و همين عمل ،باعت

t k1

 Tو  T t k 2  1استتتر حتتال متغيتتر  xt k vرا در صتتورتيكه
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استفاده از نرمافزار  AIMMSكدنویسي شده و بر روی لپ تاپ دل مدل  ،3350بتا  2/30گيگتاهرتز قتدرت اجترا
شده استر الزم به ذكر است كه برای حل همه نمونهها از نرمافزار  GUROBI4.5به عنوان  Solverاستتفاده شتده
استر الگوریتم پيشنهادی روی  20نمونه بتا  15ایستتگاه برگرفتته از [ ]16متورد ارزیتابي قترار گرفتته شتده استتر
نمونههای مورد بررسي به صورت تصادفي توليد شدهاند؛ اما براساس ید مجموعته از دادههتای واقعتي ميباشتندر
ابتدا ایستگاهها به صورت تصادفي و یکنواختت در ناحيتهی اقليدستي  300در  100كيلتومتر مکانیتابي ميشتود و
مستصات انبار ( )50،50ميباشدر با استفاده از این دادهها و توزیم گسسته ،ایستگاهها برحسب تابم فروش روزانه بته
شش دسته بقهبندی ميشوند كه در جدول  1نشان داده شتده استتر ظرفيتت مستازن زیرزمينتي هتر ایستتگاه ،بتا
استفاده از تابم فروش روزانه تعيين ميشود كه در جدول  2نشان داده شده استتر سته نتوع كتاميون مستزندار كته
بيشتر در عمل استفاده ميشود در نظر گرفته كه نحوهی پيکربنتدی ایتن كاميونهتا در جتدول  3نشتان داده شتده
استر تركيب ناوگان ،به صورت تتابعي از انتدازه ناوگتان در جتدول  4ارایته شتده استتر شتركت حمتل و نقتل،
محصوالت را از انبار یا ترمينال ذخيره تحویل ميگيردر معموال این شركت از مشتریان براساس مقدار تحویتل داده
شده و موقعيت مکاني آنها پول دریافت ميكند به عبارت دیگر ،درآمد هر ليتر تحویل برای هر محصول تابعي از
فاصلهی ایستگاه از انبار است كه در جدول  5نشان داده شده استر همچنين نتایج ارزیابي در جتدول  6بيتان شتده
استر
جدول  .1توزیم فروش روزانه

دسته

1

2

3

4

5

6

فروش روزانه (ليتر)

0-1350

1350-2700

2700-5400

5400-8100

5400-10800

10800-16200

درصد ایستگاهها

21/7

22/6

19/8

13/6

6/2

6/1

جدول .2پيکربندی مسازن زیرزميني به صورت تابعي از فروش روزانه

0-2700

1

25000

2

15000

3

15000

1

35000

2

22700

3

25000

1

50000

2

25000

3

35000

2700-8100

8100-16200
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فروش روزانه (ليتر)

مسزن

اندازهی مسزن (ليتر)

دولتنژاد ومرین و همکاران ،ید مدل برنامهریزی آميسته و ید روش كارا برای مساله تامين سوخت جایگاههای عرضه فرآوردههای نفتي ررر

جدول  .3پيکربندی كاميونهای مسزندار

ظرفيتها (1000ليتر)

نوع

كل ظرفيت (1000ليتر)

تعداد محفظهها

1

60

6

17,6,10,10,7,10

2

54

5

16, 6,6, 10, 16

3

50

4

16, 8, 12, 14

جدول  .4تركيب ناوگان

تعداد ایستگاهها

نوع I

نوع II

نوع III

اندازهی ناوگان

15

2

2

1

5

جدول  .5درآمد هر ليتر تحویل براساس مکان ایستگاه

درآمد هر ليتر (دالر)

فاصله از انبار

0/004

0 -50

0/007

50 -100

0/010

100 -150

0/013

200 -150

0/016

>200

همچنين برای همهی نمونهها ،دادههای زیر استفاده ميشود:
✓ دستمزد رانندگان برای هر ساعت كاری عادی 15 :دالر
✓ دستمزد رانندگان برای هر ساعت اضافهكاری 30 :دالر
✓ هزینهی متغير پيمایش برای هر كيلومتر 1.70 :دالر
✓ متوسط سرعت پيمایش (كيلومتر بر ساعت)60 :
✓ زمان بارگيری كاميون 15 :دقيقه
✓ زمان سرویسدهي ایستگاهها 30 :دقيقه
✓ ساعت اضافهكاری روزانه 3 :ساعت
جدول  .6نتایج  TDPSRPTWروی نمونههای با  15ایستگاه

Z
#p
189/88 1

)S(1
5/95

)CPU S(2
213/75 5/223

2

367/49

7/91

217/93 4/154

3

-333/3

5/77

5/123

92/9

4

161/72

5/95

5/283

35/96
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✓ ساعتكاری عادی روزانه 9 :ساعت

مجله تحقيق در عمليات در كاربردهای آن25-47 )1396( 52 ،

Z
#p
-49/35 5

)S(1
5/97

)CPU S(2
165/82 5/277

6

173/64

7/91

3/121

23/52

7

562

3/261 9/108

72/31
68

8

-199/7

7/81

4/140

9

552

7/90

275/93 4/192

10

327

7/88

212/62 4/189

11

499/32 3/331 9/116 378/51

12

223/59 4/336 7/106 166/79

13

-199

5/94

5/195

89/71

14

846/14

9/94

3/169

141/1

15

174

5/97

5/198

189/8

16

202/88 3/278 9/103 348/48

17

3/252 9/101 457/71

28/77

18

500/65 4/302 7/108 395/28

19

347

5/94

5/204

400/2

20

161

3/76

6/141

70/50

M

241

-

-

186/72

شکل  6ید جواب شدني برای  TDPSRPTWبرای تنها ید كتاميون را نشتان ميدهتدر همتان ور كته مشتاهده
ميشود سرویسدهي در پنجره زماني اختصاص داده شده به هر ایستگاه انجام ميشود و همچنين وابستتگي زمتاني
نيز با توجه به مطالب بيان شده در نظر گرفته شده استر

 7نتیجهگیری
در اغلب مدلهای مسيریابي وسایل نقليه فرض ميشود كه زمان سفر بين كمانها وابت استت در صتورتي كته در
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شکل  .6جواب شدني برای  TDPSRPTWبرای ید كاميون

 ید مدل برنامهریزی آميسته و ید روش كارا برای مساله تامين سوخت جایگاههای عرضه فرآوردههای نفتي ررر،دولتنژاد ومرین و همکاران

 زمان یا هزینهی ي كردن مسيرها (خيابانهای اصلي) وابسته بته لحظتهای،مسایل توزیم در داخل شهرهای بزرگ
مي شتود جتوابي

 این فرض باع،از روز استر بنابراین در نظر نگرفتن این موضوع دور از واقعيت استر متاسفانه

كه بدست مي آید نزدید به بهينه یا حتي جواب نشدني باشدر در ایتن مستاله شترایط متغيتر ترافيتد بترای انجتام
بهينهسازی واقعي در نظتر گرفتته شتده استتر بته عتالوه در ایتن مقالته مستاله تتامين ستوخت جایگاههتای عرضته
 هزینتهی و،فرآوردههای نفتي همراه با پنجرهی زماني وابسته به زمان مورد مطالعه قترار گرفتت كته در ایتن مستاله
 روی مستاله تتامين ستوختTDVRPTW زمان سفر روی كمان وابسته به زماني است كه كمان ي خواهد شد و
 بترTDVRPTW  تعمتيم داده شتدر بترای تطبيتق،جایگاههای عرضه محصتوالت نفتتي همتراه بتا پنجترهی زمتاني
 كالسيد تبدیل كرده كه ید مستاله مستيریابي بتدونVRP  این تطبيق را به، از ریق چندین مرحلهPSRPTW
 مستالهی بتارگيری مستازن، به سه زیر مساله اصتليTDPSRPTW محدودیت پنجره زماني و ظرفيت استر سپس
 فرمولبنتدی ریاضتي ارایته، مسالهی مسيریابي و مسالهی انتساب سفر تقستيم شتده و بترای ایتن مستایل،كاميونها
 ایستگاه است و به هتر وستيلهی نقليته حتداك ر2  دارای حداك ر،گردیدر سفرهایي كه در این مساله توليد ميشوند
 ایستگاه اعمال شدر15  نمونه تصادفي با20  الگوریتم پيشنهادی روی،دو سفر اختصاص داده ميشودر سرانجام
منابع
)ر مساله مسيریابي چندهدفه همراه با هزینه بارگيری و تسليته1393( ، ار، تهرانيان، مر، براجعه، فر، خوش الحان، سر مر،ابراهيمي
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