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چکیده 
در این پژوهش مسائل مکانیابی انبارهای متقاطع ،مسیریابی و زمانبندی وسایل نقلیه را بهطور همزمان
در یک زنجیره تأمین سهسطحی با امکان برداشت و تحویل گسستته ،بتا هتدک یمینتهستازی مجمتو
هزینه ها (هزینه احداث انبارهای متقاطع ،هزینههای ثابت و متغیر حملونقل و جریمه تتأییر و تعجیتل ،
موردمطالعه قرار گرفته و یک مدل برنامهریزی ترییبی عدد صحیح غیریطی برای آن ارائه شده است .در
این مدل تصمیمگیری در یصوص تخصیص وسایل نقلیه ناهمگن به فرآیند برداشت و تحویل و انتخاب
مکان و تعداد انبارهای متقاطع برای احداث از میان مکانهای بالقوه موجتود پتا از حتل متدل صتور
میگیرد .فرض چندمحصولیبودن شامل تکتک تأمینینندگان ،انبارهای متقاطع و مشتتریان متیشتود.
برای تحویل هر نو از یاالها در محل هر یک از مشتریان یک پنجره زمانی نتر در نظتر گرفتته شتده
است و عالوه بر جریمه تأییر ،جریمه تعجیل در تحویل یاالها متناسب بتا متد زمتان و مقتدار یتاالی
مواجهشده با تأییر /تعجیل محاسبه میشود .سه دسته مسئله در ابعاد یوچک ،متوسط و بزرگ بهصتور
تصادفی تولید و با استفاده از الگوریتم شبیهسازی تبرید حل شدهاند .برای مسائل یوچک ،جواب حاصل از
روشهای حل دقیق با نتایج الگوریتم شبیهسازی تبرید مقایسه شده است.
کلیدواژهها:برنامهريزی رياضي؛مکانيابيانبارهایمتقاطع؛مسیريابيوساايلنقلیاه؛
الگوريتمشبیهسازیتبريد .

برداشتوتحويلگسسته؛

تاریخ دریافت مقاله ،1398/12/13 :تاریخ پذیرش مقاله.1399/08/05 :
* دانشآمویته یارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد قزوین.
** دانشیار ،گروه مهندسی صنایع ،دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد قزوین (نویسنده مسئول .
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.1مقدمه 

درصد زیادی از قیمت تما شده اغلب محصوال به هزینههای حملونقل و توزیع مربتو استت.
با طراحی مناسب شبکه توزیع محصول ،بهعنوان بخشی مهمی از زنجیره تتأمین ،متیتتوان ایتن
هزینهها را یاهش داد .استفاده از انبارهای متقاطع بین تأمینینندگان و مشتریان راهکتاری استت
یه بهمنظور یاهش هزینتههتا در بستیاری از صتنایع یتاربرد دارد .انبتار متقتاطع بتهعنتوان یتک
استراتژی لجستیک جدید ،شامل تسهیالتی بین تأمینینندگان و مشتتریان استت یته بتهمنظتور
یاهش هزینهها از طریق یاهش موجودی و حتذک انبتار مورداستتفاده قترار متیگیترد .یاالهتای
مختلف توسط وسایل نقلیه ورودی به انبار متقاطع تحویل و پا از تفکیک ،ادغتا و دستتهبنتدی
بر اساس مقصد ،در مد زمانی یوتاه برای ارسال با وسایل نقلیه یروجی آماده میشوند؛ بنتابراین
هزینه انبارداری یه در روشهای سنتی معمول است ،میتواند یتاهش یابتد .در ستالهتای اییتر
انوا مختلفی از مسائل زمانبندی مسیریابی و مکانیابی معرفی و بررسی شدهاند یه هر یتک بتا
محدودیتها و شرایط یود از زاویه جدیتدی بته ایتن مستائل نگریستته و بته یتاربردیتترشتدن
هرچهبیشتر مدلها در دنیای واقعی یمک یردهاند.
پژوهش جاری به دنبال ارائه و حل مدلی برای مسئله مکانیابی و زمتانبنتدی مستیریابی در
زنجیره تأمین چندمحصولی با انبارهای متقاطع است یه سعی دارد با درنظرگرفتن مجموعتهای از
مفروضا و محدودیتها در قالب یک مدل یکپارچته بتا هتدک یمینتهستازی یتل هزینتههتای
حملونقل و جریمههای تأییر و تعجیل بتواند به حل دستتهای از مستائل واقعتی حمتلونقتل در
زنجیرههای تأمین یمک یند .در پژوهش حاضر بر یالک اغلب پژوهشهای گذشته یته مستائل
مکانیابی ،مسیریابی و زمانبندی را بهصور دو یا چندمرحلهای مدلسازی یا حل یردهاند ،متدل
پیشنهادی به دنبال یافتن جواب بهینه مکانیابی انبارهای متقاطع و مسیریابی و زمانبنتدی ستفر
بهصور همزمان است .یاربرد مدل پیشنهادی در افزایش اثربخشی توزیع در زنجیرههای تتأمین
چندمحصولی ،مانند توزیع مواد مصرفی در فروشگاههای زنجیرهای و توزیع دارو در دارویانههتا و
مرایز درمانی است یه در همه این متوارد ،توزیتع تنتوعی از محصتوال از طریتق انبارهتای متقتاطع،
مسیریابی وسایل نقلیه ،و برداشت و تحویل گسسته بطور همزمان مطرح هستند .

.2مبانينظریوپیشینهپژوهش 

مسئله مسیریابی وسایل نقلیه ،بهویژه در صنایع ،بسیار موردتوجه قرار گرفته است و بهطوریلی بته
مسائل بهینهسازی اطالق می شود یه به طراحتی مجموعتهای از مستیرها بترای یتک ناوگتان از
وسایل نقلیه میپردازد یه شرو و پایان مسیرها و گرههایی یته بایتد در طتول مستیر مالقتا و
سرویادهی شوند ،مشخص بوده و هدک حداقلیردن هزینه یتل سترویادهتی استت .گتاهی
ممکن استت اتصتال مستتقیم زور گترههتای مبتدو و مقصتد بتهدلیتل هزینتههتای عملیتاتی و
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سرمایهگذاری باال امکانپذیر نبوده و یا غیراقتصادی باشد؛ بنابراین در مسیر بین مبتدو و مقصتد از
تسهیالتی استفاده میشود یه بهعنوان نقا دریافت ،ادغا  ،دستهبندی و آمادهسازی محصتوال
برای ارسال ،بهصور واسطه بهیار گرفتته متیشتوند یته در مبتانی نظتری موضتو بتا عنتوان
«انبارهای متقاطع» شنایته میشوند .انبارهای متقاطع میتواننتد نقتش مهمتی در زنجیترههتای
تأمین داشته باشند؛ زیرا قادر هستند موجب یاهش زمان تحویل سفارشها ،هزینههای نگهتداری
موجودی و هزینههای حملونقل شوند .ایده ترییب مسائل مسیریابی و مکتانیتابی تستهیال از
حدود  50سال پتیش مطترح شتده استت  .]26 ،25 ،24 ،15 ،7پتژوهش حاضتر از سته مستئله
مکانیابی ،مسیریابی و زمانبندی تشکیل شده و دربردارنده سه سطح تصمیمگیتری استتراتژیکی
(مکانیابی انبارهای متقاطع  ،تایتیکی (مسیریابی وسایل نقلیه و عملیاتی (زمانبندی حملونقل
است یه هر یک بهتنهایی مسائلی پیچیده و دارای یاربردهای مختلف در دنیتای واقعتی هستتند.
برای هر یک از این یاربردها و به فرایور محدودیتهای یاص آن ،دستهای از مستائل بتهوجتود
آمده و پژوهشهای بسیاری در هر یک از زمینهها صور گرفته است .]20 ،13 ،12 ،6
نیکولوپولو و همکاران ، 2017( 1مسئله برداشت و تحویل یاال را با هدک مقایسه رویکردهتای
مختلف انتقال یاال از تأمینیننده به مشتری از طریق ارزیابی روش تحویل مستتقیم و استتفاده از
انبارهای متقاطع از منظر اثربخشی هزینه بررستی یردنتد .نتتایج نشتان داد درصتورتییته محتل
تأمینینندگان و مشتریان در دو منطقه جغرافیایی جدا از هم باشتد ،استتراتژی انبارهتای متقتاطع
ارجحیت دارد؛ درحالییه در سایر موارد تحویل مستتقیم هزینته یمتتری یواهتد داشتت  .]19در
پژوهش یادشده هزینههای سفارش دهی و مدیریت رسید و تحویل و جابهجایی یاالهتا در محتل
مشتری در نظر گرفته نشده است.
نیکجو و جوادیان ( ، 1397مسئله مکانیابی و مسیریابی را در شرایط بحتران (زلزلته در نظتر
گرفتند و بهمنظور تعیین محل بهینه تسهیال امدادی ،توزیع بهینته یتاال بتین ایتن تستهیال ،
تخصیص مصدومان به بیمارستانها و همچنین مسیریابی وسایل نقلیه امدادی در قالب یک مدل
ریاضی چندهدفه لجستیک را مدل سازی یردند .مسیریابی برای سه جریتان شتامل جریتانهتای
یاال ،مصدومان و نیروهای امدادی و مکانیابی برای انبارهای موقت ،مرایز توزیع و بیمارستانهتا
انجا میگیرد .با توجه به احتمالیبودن ماهیت شد حادثه ،میزان تقاضتای تجهیتزا و نیتروی
انسانی غیرقطعی در نظر گرفته شده و با استفاده از روش استوارسازی در مدل لحاظ شتده استت.
درنهایت مدل در یک مطالعه موردی (استان مازندران و با استفاده از نتر افتزار  GAMSاجترا و
بررسی شده است .]4

1. Nikolopoulou et al.
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حسنی گودرزی و تویلی مقد ( ، 2012مسئله مسیریابی وسایل نقلیه گسسته بتا محتدودیت
ظرفیت انبار متقاطع با چند محصول را بررسی یردند .در مسیریابی وسایل نقلیه با امکان برداشتت
و تحویل گسسته ،تأمینینندگان و مشتریان تمایل به ارسال و دریافت یاالها طی چنتد محمولته
را دارند و هر گره متی توانتد توستط چنتد وستیله نقلیته مالقتا شتود .آنهتا ایتن مستئله را بتا
درنظرگرفتن تنها یک انبار متقاطع بهصور برنامهریزی عدد صتحیح ترییبتی ،بتهمنظتور تعیتین
بهترین مسیر حریت و تعداد بهینه وسایل نقلیه با هدک یمینهسازی مجمو هزینهها ،در نر افتزار
 GAMSفرمولبندی و حل یردند  .]11در این پژوهش و پتژوهش مقتد و همکتاران (، 2014
مکانیابی انبارهای متقاطع موردبحث قرار نگرفته استت؛ بلکته مستئله مستیریابی و زمتانبنتدی
وسایل نقلیه با پنجره زمانی سخت و امکان برداشت و تحویل گسسته بتا فترض اینکته هتر گتره
میتواند توسط چند وسیله نقلیه مالقا شتود ،موردبحتث واقتع شتده استت .مقتد و همکتاران
( 2014عالوه بر گرههای تتأمینیننتدگان و مشتتریان ،چهتار انبتار متقتاطع را در نظتر گرفتنتد؛
بهطورییه دو مریز ،محل شرو یلیه مسیرها و دو مریز دیگر ،محل پایان مسیرها بودند .آنهتا
فرمولبندی ریاضی این مسئله را بهصور برنامهریزی عدد صحیح ترییبی غیریطی ارائته دادنتد
و بهمنظور حل مسئله از دو الگوریتم شامل الگوریتم شبیهسازی تبرید و یک الگتوریتم پیشتنهادی
ترییبی از شبیهسازی تبرید و یلونی مورچگان استفاده یردند یه نتتایج محاستباتی نشتاندهنتده
یارایی بهتر الگوریتم ترییبی نسبت به الگوریتم شبیهسازی بود .]16
موسوی و تویلی مقد ( ، 2013مسئله مکانیابی انبارهای متقاطع و مسیریابی و زمتانبنتدی
وسایل نقلیه را بهطور همزمان و در دو سطح شامل سطح استراتژیک و ستطح تتایتیکی در نظتر
گرفتند و برای آن یک مدل برنامهریزی عدد صحیح ترییبی دومرحلهای ارائه یردند .طبتق متدل
دومرحلهای ،ابتدا محل احداث انبارهای متقاطع از میان مکانهای بالقوه انتخاب میشتود (مرحلته
نخست و سپا بر اساس نتایج مرحله نخست ،مستیریابی و زمتانبنتدی ستفر وستایل نقلیته در
فرآیندهای برداشت و تحویل انجا میپذیرد (مرحله دو  .آنها برای حل مدل ،الگوریتم جدیدی
بر پایه شبیهسازی تبرید ترییبیافته با یک فهرست ممنتو برگرفتته از الگتوریتم جستتوجتوی
ممنو بهمنظور حل مدل ارائهشده پیشنهاد دادند .]18
جوانفر و همکاران ( ، 1396یک مسئله مکانیابی ت مستیریابی بتا انبارهتای عبتوری در یتک
زنجیره تأمین سهسطحی شامل تأمینینندگان ،انبارهای عبوری و مشتتریان (برگرفتته از صتنعت
توزیع و پخش مواد غذایی فاسدشدنی را در حالت چندمحصولی با وسایل نقلیه نتاهمگن در نظتر
گرفتند و یک مدل ریاضی یکپارچه غیریطی عدد صحیح مختلط بترای آن ارائته یردنتد .در ایتن
مدل برداشت و تحویل در چند بتار مجتاز استت و وستایل نقلیته در حمتل نتو محصتول دارای
محدودیت هستند .هدک مدل ،یمینهسازی مجمو هزینه تأسیا انبارهای عبوری و هزینتههتای
حمل ونقل (هزینه توزیع ،هزینه عملیاتی است .پژوهش اییتر یته بته لحتاظ مفروضتا مستئله
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شباهت زیادی به مسئله پژوهش حاضر دارد ،شامل زمانبندی حمتلونقتل نیستت و زمتانهتای
سفر ،سرویا دهی ،تخلیه و بارگیری در نظر گرفته نشده استت؛ بنتابراین پنجتره زمتانی تعریتف
نشده و فرض شده است یه فرآیند برداشت و تحویل محصوال به انبارهای عبوری در نیمه اول
روز و تحویل به مشتریان در نیمته دو روز انجتا متیگیترد .بترای حتل متدل ،یتک الگتوریتم
بهینهسازی ازدحا ذرا ارائه شده است .]3
اسالمینیا و عظیمی ( ، 1398مسیریابی را با وسایل نقلیه الکتریکی و محدودیتهای مربتو
به آنها ،مانند محدودیت حجم بتاری و ظرفیتت محتدود بتاتری ،در نظتر گرفتنتد و یتک متدل
برنامهریزی عدد صحیح مختلط با هدک یمینهسازی مجمو مسافت طیشده بترای توزیتع یتاال
ارائه و آن را با استفاده از الگوریتم شبیهسازی تبرید حل یردند .]2
ییو و همکاران ، 2018( 1یک مدل برنامهریتزی یطتی عتدد صتحیح مختتلط بترای مستئله
مسیریابی چندوسیلهای و چندمحصولی با هزینه راهاندازی ارائه دادند یه توسعهای از متدل مستئله
مستیریابی چندوستتیلهای و تتکمحصتتولی و همچنتین تعمتتیمیافتته متتدل مستیریابی موجتتودی
چندوسیله ای و چندمحصولی با ترییب تصمیمهای تولید است .در مسئله مسیریابی چندوستیلهای
و چندمحصولی باید میزان استفاده چند محصول از ظرفیت بتهدقتت متدلستازی شتود؛ بنتابراین
متغیرهای راهاندازی برای مدلسازی ظرفیتِ استفادهشده یا هزینه متحمتلشتده در زمتان شترو
تولید هر دسته محصول یا در زمان تغییر وضتعیت از تولیتد یتک محصتول بته محصتول دیگتر،
موردنیاز است .آنها برای حل این مدل یک الگوریتم شایه و یران توسعه دادند .]21
مرتضوی و سیف برقی ( ، 1397به مطالعه مسئله مکانیتابی ت تخصتیص در زنجیتره تتأمین
سبز پردایتند .آنها مدل ریاضی قابلحلی برای زنجیره تأمین سهستطحی شتامل تولیدیننتدگان،
انبارها و یردهفروشان با درنظرگرفتن سیستم حملونقل و انتشار گاز دیایسید یربن ارائه دادند و
آن را با استفاده از روش برنامهریزی آرمانی چندگزینهای مدلسازی و حل یرده و سپا بتا نتتایج
حاصل از روش محدودیت اپسیلون مقایسه یردند .]5
رهبری و همکاران ( ، 2019یک مدل برنامهریزی یطی عدد صحیح مختتلط دوهدفته بترای
مسئله مسیریابی و زمانبندی وسایل نقلیه با انبارهای متقاطع و یاالهای فاسدشدنی ارائته دادنتد.
نتایج نشان داد یه درنظرگرفتن فقط یک هدک ،هدک دیگر را نیز تأمین میینتد .دو متدل قتوی
در حالتی یه زمان سفر وسایل نقلیه یروجی و مد تازگی محصوال غیرقطعتی استت ،توستعه
داده شدهاند .نتایج این پژوهش نشان داد یه تأثیر غیرقطعیبودن زمان سفر در بدترشتدن اهتداک
مسئله بیشتر از تأثیر غیرقطعیبودن مد تازگی محصوال است .با استتفاده از متدل ارائتهشتده
تازگی محصوال تحویلشده بدون افزایش هزینه توزیع ،بهطتور میتانگین بته میتزان  74درصتد

1. Qiu et al.
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افزایش یافت یه میتواند موجب یاهش ضایعا شود .]22
عمادآبادی و همکاران ( ، 1398مسئله مکانیتابی ت تخصتیص را در طراحتی شتبکه زنجیتره
تأمین چنددورهای و چندمحصولی بتا درنظرگترفتن ایتتالل در تستهیال و مستیرهای ارتبتاطی
مدنظر قرار دادند و یک مدل برنامهریزی یطی عدد صحیح مختتلط ارائته یردنتد .آنهتا هزینته
ایتالل و احتمال وقو آن را بهعنوان عامل تأثیرگذار بر استراتژی انتخابی ( .1انتختاب بتین بتازار
لحظهای یا پذیرش یمبود .2 ،استتفاده از قراردادهتای دوجانبته .3 ،تأستیا تستهیال در نظتر
گرفتند و به طراحی شبکه برای زنجیرههای تتأمین حستاس بته زمتان و بتدون انبتار ،بتا هتدک
حدایثرسازی رضایت مشتری در یک زنجیره تأمین چهارسطحی شامل تأمینیننده ،مریز ادغتا ،
توزیعیننده و مشتریان با مطالعه موردی در طرح اشتراک نشریا پردایتند .]1
با مرور پژوهشهای انجتا شتده مشتاهده شتد یته بترای مستائل مختلتف بتا درنظرگترفتن
مجموعههای متفاوتی از محدودیتها ،متدلهتای متنتوعی ارائته شتده و بترای حتل آنهتا نیتز
روشهای مختلفی متناسب با ویژگیهای مدل بهیار رفتته استت .در پتژوهش حاضتر بتا اعمتال
مجموعهای از مفروضا و محدودیتها یه با فرض شرایط موجود در دنیای واقعی در نظر گرفتته
شدهاند ،مدلی بهبودیافته برای یتاربرد در مستائل دنیتای واقعتی ارائته متیشتود .نتوآوری متدل
پیشنهادی در لحاظیردن مجموعه¬ای از مفروضا و محدودیتهتای منطبتق بتا واقعیتتهتای
توزیع در فروشگاههای زنجیرهای و دارویانهها است یه بته متدلستازی یکپارچته و حتل مستئله
بهطور همزمان در سه سطح مکانیابی ،مسیریابی و زمانبندی سفر و تخصیص یاالها بتا امکتان
برداشت و تحویل میپردازد .بریی از موارد لحاظشده در مدل پیشنهادی با انطباق شرایط دنیتای
واقعی بهمنظور طراحی یک سیستم توزیع تکرارپذیر و مستمر عبار اند از :لحتاظ یتردن جریمته
تأییر و تعجیل و متناسببودن آنهتا بتا مقتدار یتاال عتالوه بتر متد زمتان تتأییر یتا تعجیتل،
درنظرگرفتن زمان تخلیه ،بارگیری و سرویادهی و ناهمگنبتودن وستایل نقلیته .نزدیتکتترین
مقاله به پژوهش حاضر ،پژوهش مختارینژاد و همکاران ( 2015است یه در آن مدلی بر استاس
یادگیری برای بهینه سازی همزمان تصمیمهای مربو به مکتانیتابی ،مستیریابی و زمتانبنتدی
توسعه داده شده است  .]17در این پژوهش وسایل نقلیه همگن در نظر گرفته شدهاند ،مشتتری و
بارانداز هر یک وسایل نقلیه مخصوص به یود را دارنتد ،ابتتدا محتل بهینته بارانتدازها مشتخص
میشود و سپا گرههای تولیدیننده و مشتری به این باراندازها تخصیص داده متیشتوند ،حمتل
مستقیم از تولیدیننده به مشتری مجاز است ،هر تولیدیننده تنها یک محصول مشتخص را تولیتد
مییند و فرآیند تحویل پا از رسیدن یلیه وسایل نقلیه به بارانداز آغاز میشتود .بتهمنظتور حتل
مدل توسعهدادهشده نیز پا از مطالعه الگوریتمهای فراابتکاری موجود و یاربرد آنهتا در مستائل
مشابه و شنایت مزایا و معایب نسبی هر یک ،الگوریتم شبیه ستازی تبریتد بتهمنظتور حتل متدل
انتخاب شده است .]23 ،14 ،10 ،9 ،8
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روششناسيپژوهش

.3

در پژوهش حاضر مسائل مکانیابی ،مسیریابی و زمانبندی سفر در قالتب متدلی یکپارچته بترای
بهینهسازی همزمان در نظر گرفتته شتدهانتد (شتکل  . 1عتالوه بتر لحتاظ هتمزمتان دو مستئله
مکانیابی و مسیریابی ،وسایل نقلیه از قبل به فرآیند برداشت یتا تحویتل تخصتیص نیافتتهانتد و
وسیله تخصیصیافته به هر مسیر (برداشت یتا تحویتل پتا از حتل متدل مشتخص متیشتود؛
همچنین تعیین تعداد و محل احداث انبارهای متقاطع و بهعبار دیگر انتخاب از میان مکتانهتای
بالقوه با حل مدل یکپارچه محقق میشود .سایر مفروضا مسئله در ادامه بیان شده است.

تأمینیننده
انبار متقاطع (بالقوه
مشتری
مسیر برداشت
مسیر تحویل

شکل  .1شبکه توزیع در زنجیره تأمین با انبارهای متقاطع در مدل پیشنهادی

مفروضاتمسئله:

ت تعدادی مکان بالقوه برای احداث انبارهای متقاطع وجود دارد.
ت برداشت و تحویل بهصور مقادیر گسسته انجا میشود.
ت زنجیره تأمین چندمحصولی است.
ت وسایل نقلیه انوا مختلف دارند و حدایثر تعداد وسایل نقلیه موجود از هر نو محدود است.
ت هر نو وسیله نقلیه قادر به حمل انوا مشخصی از یاالها است.
ت هر مسیر از یک انبار متقاطع آغاز و به همان انبار یتم میشود.
ت تمامی پارامترها قطعی و غیراحتمالی هستند.
ت ارتبا مستقیم بین تأمینینندگان و مشتریان مجاز نیست.
ت تقاضای مشتری باید بهطور یامل برآورده شود.
ت مقدار یاالی برداشتشده از هر نو برابر با مقدار یاالیی است یه باید تحویل شود.
ت برای تحویل یاال به مشتریان پنجره زمانی نر در نظرگرفته شده است.
ت جریمه تأییر /تعجیل هم با مقدار و هم با مد زمان تأییر /تعجیل متناسب است.
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مدلپیشنهادی 
انديسها:

مجموعههاو


 :Sمجموعه گرههای برداشت (تأمینینندگان
 :Cمجموعه گرههای تحویل (مشتریان
 :Rمجموعه انبارهای متقاطع
 :Nمجموعه انوا یاالها
 :Aمجموعه یلیه وسایل نقلیه } …  𝐴 = {1,2, … , 𝑁𝑘1 , 𝑁𝑘1 + 1, … , 𝑁𝑘2 ,یه وستایل نقلیته
 𝑙 = 1, … , 𝑁𝑘1از نو  ،1وستایل نقلیته  𝑙 = 𝑁𝑘1 + 1, … , 𝑁𝑘2از نتو  2و  ...هستتند:Nk( .
تعداد وسیله نقلیه موجود از نو k
} محصول نو 𝑛 قابل حمل با وسیله نقلیه 𝑙 از نو 𝑘 است 𝐸 = {(𝑛, 𝑙)| 𝑛 ∈ 𝑁 , 𝑙 ∈ 𝐴,

پارامترها :
 :Vlظرفیت وسیله نقلیه l
 :Qrظرفیت انبار متقاطع r
 :Ɣnحجم هر واحد یاالی نو n

 :TCحدایثر مجمو هزینههای اولیه برای احداث انبارهای متقاطع و بهیارگیری وسایل نقلیه
 :FCrهزینه ثابت احداث انبار متقاطع r
 :VClهزینه ثابت اولیه برای بهیارگیری وسیله نقلیه l
 :tclهزینه حملونقل توسط وسیله نقلیه  lبهازای هر واحد زمان سفر
 :Dnjیل تقاضای مشتری jا از یاالی nا
 :Sniیل یاالی نو  nعرضهشده توسط تأمینیننده i
𝑗𝑖𝑡𝑡 :زمان سفر از گره  iبه گره j
 :stnrمد زمان سرویادهی برای یاالی نو  nدر انبار متقاطع r
 :tnlمد زمان بارگیری /تخلیه هر واحد یاالی نو  nتوسط وستیله نقلیته ( lامکانتا بتارگیری/
تخلیه در تما گرهها یکسان فرض شده است و زمان بارگیری و تخلیه به نو یاال و نتو وستیله
نقلیه بستگی دارد
 :αniزودترین زمان مناسب برای رسیدن یاالی  nبه گره i
 :βniدیرترین زمان مناسب برای رسیدن یاالی  nبه گره i
 :epniجریمه تعجیل در تحویل هر واحد یاالی نو  nبه گره  iبهازای هر واحد زمانی تعجیل
 :lpniجریمه تأییر در تحویل هر واحد یاالی نو  nبه گره  iبهازای هر واحد زمانی تأییر
 :Mیک عدد مثبت بزرگ
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متغیرهایتصمیم :

اگر وسیله نقلیه 𝑙 از گره 𝑖 به گره 𝑗 حریت یند
در غیر این صور

1
𝑙
𝑗𝑖𝑥
{=
0

اگر مریز واسطه 𝑟 احداث شود

1

در غیر این صور

0

{ = 𝑟𝑧

 :plniمقدار یاالی نو  nبرداشتشده از گره  iتوسط وسیله نقلیه (𝑛, 𝑙) ∈ 𝐸( l
 :dlnjمقدار یاالی نو  nتحویلشده در گره  jتوسط وسیله نقلیه (𝑛, 𝑙) ∈ 𝐸( l

 :ATliزمان رسیدن وسیله نقلیه  lبه گره  iدر مسیر برداشت
 :DTliزمان ترک گره  iتوسط وسیله نقلیه  lدر مسیر برداشت
 :AT' liزمان رسیدن وسیله نقلیه  lبه گره  iدر مسیر تحویل
 :DT' liزمان ترک گره  iتوسط وسیله نقلیه  lدر مسیر تحویل
 :Eniمقدار یل تعجیل در تحویل یاالی نو  nدر گره i
 :Lniمقدار یل تعجیل در تحویل یاالی نو  nدر گره i

متغیرهایکمکي،𝑢𝑖 :

𝑙𝑖𝑦

تابعهدف :

(1

𝑙
𝑗𝑖𝑥) 𝑗𝑖𝑡𝑡 𝑚𝑖𝑛 𝑊 = ∑ 𝐹𝐶𝑟 𝑧𝑟 + ∑ ∑ ∑(𝑡𝑐𝑙 .
𝐴∈𝑙 )𝑆∪𝑅(∈𝑗 𝑆∈𝑖

𝑅∈𝑟

𝑙
𝑗𝑖𝑥) 𝑗𝑖𝑡𝑡 + ∑ ∑ ∑(𝑡𝑐𝑙 .
𝐴∈𝑙 )𝐶∪𝑅(∈𝑗 𝐶∈𝑖
𝑙
𝑖𝑟𝑥) 𝑙𝐶𝑉 + ∑ ∑ ∑(𝑡𝑐𝑙 . 𝑡𝑡𝑟𝑖 +
𝐴∈𝑙 𝑆∈𝑖 𝑅∈𝑟
𝑙
𝑗𝑟𝑥) 𝑙𝐶𝑉 + ∑ ∑ ∑(𝑡𝑐𝑙 . 𝑡𝑡𝑟𝑗 +
𝐴∈𝑙 𝐶∈𝑗 𝑅∈𝑟

) 𝑖𝑛𝐿 𝑖𝑛𝑝𝑙 + ∑ ∑(𝑒𝑝𝑛𝑖 𝐸𝑛𝑖 +
𝐶∈𝑖 𝑁∈𝑛

محدوديتها :


(2

𝑗≠𝑖

,

𝑆 ∈ 𝑗 ∀𝑖,

𝑙
𝑗𝑖𝑥 𝐴∈𝑙∑ )𝑆(𝑛 𝑢𝑖 − 𝑢𝑗 +
≤ 𝑛(𝑆) − 1

(3

𝑗≠𝑖

,

𝐶 ∈ 𝑗 ∀𝑖,

𝑙
𝑗𝑖𝑥 𝐴∈𝑙∑ )𝐶(𝑛 𝑢𝑖 − 𝑢𝑗 +
≤ 𝑛(𝐶) − 1
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𝑅 ∈ 𝑗 ∀𝑖,

(4

∑𝑟∈𝑅 𝑧𝑟 ≥ 1

(5
(6

𝑙
𝑗𝑖𝑥 𝐴∈𝑙∑
=0

𝑙
𝑖𝑟𝑥 𝐶𝑈𝑆∈𝑖∑ 𝑅∈𝑟∑ ∑𝑟∈𝑅 𝐹𝐶𝑟 . 𝑧𝑟 + ∑𝑙∈𝐴(𝑉𝐶𝑙 .
𝐶𝑇 ≤ )

(7

𝐴 ∈ 𝑙 ∀𝑚 ∈ 𝑆 , 𝑖 ≠ 𝑗 , 𝑗 ≠ 𝑚 ,

𝑙
𝑙
𝑚𝑖𝑥 𝑅∪𝑆∈𝑖∑
𝑗𝑚𝑥 𝑅∪𝑆∈𝑗∑ =

(8

𝐴 ∈ 𝑙 ∀𝑚 ∈ 𝐶 , 𝑖 ≠ 𝑗 , 𝑗 ≠ 𝑚 ,

𝑙
𝑙
𝑚𝑖𝑥 𝑅∪𝐶∈𝑖∑
𝑗𝑚𝑥 𝑅∪𝐶∈𝑗∑ =

(9

𝐴 ∈ 𝑙 ∀𝑟 ∈ 𝑅 ,

𝑙
𝑙
𝑟𝑖𝑥 𝑆∈𝑖∑
𝑗𝑟𝑥 𝑆∈𝑗∑ =

(10

𝐴 ∈ 𝑙 ∀𝑟 ∈ 𝑅 ,

𝑙
𝑙
𝑟𝑖𝑥 𝐶∈𝑖∑
𝑗𝑟𝑥 𝐶∈𝑗∑ =

(11

𝑅 ∈ 𝑟∀

𝑙
𝑙
𝑟𝑖𝑥 𝐴𝜖𝑙∑ 𝐶∈𝑖∑
𝑗𝑟𝑥 𝐴𝜖𝑙∑ 𝑆∈𝑗∑ ≤ 𝑀.

(12

𝑅 ∈ 𝑟∀

𝑙
𝑙
𝑟𝑖𝑥 𝐴𝜖𝑙∑ 𝑆∈𝑖∑
𝑗𝑟𝑥 𝐴𝜖𝑙∑ 𝐶∈𝑗∑ ≤ 𝑀.

(13

𝑅 ∪ 𝐶 ∪ 𝑆 ∈ 𝑖∀

𝑙
𝑗𝑖𝑥 𝑗∑
𝑙𝑖𝑦 =

(14

𝐴∈𝑙 ∀

∑𝑟∈𝑅 𝑦𝑟𝑙 ≤ 1

(15

𝐴∈ 𝑙 ∀𝑖 ∈ 𝑆∪𝐶 ∪𝑅 ,

𝑦𝑖𝑙 ≤ 1

(16

𝑅 ∈ 𝑟∀

𝑟𝑧 ∑𝑙∈𝐴 𝑦𝑟𝑙 ≤ 𝑀.

(17

𝑅∈𝑟 ∀

𝑟𝑧 ≥ 𝑙𝑟𝑦 𝐴∈𝑙∑

(18

𝐴∈ 𝑙 ∀𝑖 ∈𝑆 ,

𝑙
𝑖𝑛𝑝 𝐸∈)𝑙∑𝑛∈𝑁,(𝑛,
𝑙𝑖𝑦 ≥

(19

𝐴∈ 𝑙 ∀𝑗 ∈𝐶 ,

𝑙
𝑗𝑛𝑑 𝐸∈)𝑙∑𝑛∈𝑁,(𝑛,
𝑙𝑗𝑦 ≥

(20

𝐴∈ 𝑙 ∀𝑟 ∈𝑅 ,

𝑙
𝑙
𝑟𝑛𝑝 𝐸∈)𝑙∑𝑛∈𝑁,(𝑛,
𝑗𝑟𝑥 𝐶∈𝑗∑ ≥

(21

𝐴 ∈ 𝑙 ∀𝑟 ∈ 𝑅 ,

𝑙
𝑙
𝑟𝑛𝑑 𝐸∈)𝑙∑𝑛∈𝑁,(𝑛,
𝑟𝑖𝑥 𝑆∈𝑖∑ ≥

(22

𝐴 ∈ 𝑙 ∀𝑖 ∈𝑆∪𝑅 ,

𝑙
𝑖𝑛𝑝 𝐸∈)𝑙∑𝑛∈𝑁,(𝑛,
𝑙𝑖𝑦 ≤ 𝑀.

(23

𝐴∈ 𝑙 ∀𝑗∈𝐶∪𝑅 ,

𝑙
𝑗𝑛𝑑 𝐸∈)𝑙∑𝑛∈𝑁,(𝑛,
𝑙𝑗𝑦 ≤ 𝑀.

(24

𝐴∈ 𝑙∀

𝑙
𝑖𝑛𝑝 𝑆∈𝑖∑( 𝐸∈)𝑙∑𝑛∈𝑁,(𝑛,
𝑙𝑉 ≤ 𝑛𝛾 ).

(25

𝑁∈𝑛 ∀𝑖 ∈𝑆 ,

𝑙
𝑖𝑛𝑝 𝐸∈)𝑙∑𝑙∈𝐴,(𝑛,
𝑖𝑛𝑆 =

(26

𝑁∈𝑛 ∀𝑗∈𝐶 ,

𝑙
𝑗𝑛𝑑 𝐸∈)𝑙∑𝑙∈𝐴,(𝑛,
𝑗𝑛𝐷 =

(27

𝐸 ∈ )𝑙 ∀ 𝑟 ∈ 𝑂 , 𝑛 ∈ 𝑁 , 𝑙 ∈ 𝐴 , (𝑛,

𝑙
𝑙
𝑟𝑛𝑑
𝑖𝑛𝑝 𝑆∈𝑖∑ = 𝑦𝑟𝑙 .
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𝐸 ∈ )𝑙 ∀ 𝑟 ∈ 𝑂 , 𝑛 ∈ 𝑁 , 𝑙 ∈ 𝐴 , (𝑛,

𝑙
𝑙
𝑟𝑛𝑝
𝑗𝑛𝑑 𝐶∈𝑗∑ = 𝑦𝑟𝑙 .

(29

𝐴∈ 𝑙 ∀𝑟 ∈ 𝑂 ,

𝑙
𝑙
𝑟𝑛𝑝 𝐸∈)𝑙∑𝑛∈𝑁,(𝑛,
𝑖𝑟𝑥 𝑆∈𝑖∑ ≤ 𝑀. (1 −
)

(30

𝐴∈ 𝑙 ∀𝑟∈𝑂 ,

𝑙
𝑙
𝑟𝑛𝑑 𝐸∈)𝑙∑𝑛∈𝑁,(𝑛,
𝑟𝑖𝑥 𝐶∈𝑖∑ ≤ 𝑀. (1 −
)

(31

𝑁 ∈ 𝑛 ∀𝑟 ∈𝑂 ,

𝑙
𝑙
𝑟𝑛𝑝 𝐸∈)𝑙∑𝑙∈𝐴,(𝑛,
𝑟𝑛𝑑 𝐸∈)𝑙= ∑𝑙∈𝐴,(𝑛,

(32

𝑂∈𝑟∀

𝑙 ).
𝑟𝑛𝑑 𝐴∈𝑙∑( 𝐸∈)𝑙∑𝑛∈𝑁,(𝑛,
𝑟𝑧 𝛾𝑛 ≤ 𝑄𝑟 .

𝐴∈𝑙

(33

∀𝑟 ∈ 𝑅,

𝐷𝑇𝑟𝑙 = 0

(34

𝐴 ∈ 𝑙 ∀𝑗 ∈ 𝑆, 𝑖 ≠ 𝑗,

𝑙
𝑗𝑖𝑥 𝑅∪𝑆∈𝑖∑ ≥ 𝑙𝑗𝑇𝐴
) 𝑗𝑖𝑡𝑡 . (𝐷𝑇𝑖𝑙 +

(35

∀𝑖 ∈ 𝑆,

𝑙
𝑖𝑛𝑝 𝐷𝑇𝑖𝑙 ≥ 𝐴𝑇𝑖𝑙 + ∑𝑛∈𝑁,(𝑛,𝑙)∈𝐸 (𝑣𝑡𝑛𝑙 .
)

(36
(37

𝐴∈𝑙
𝐴∈𝑙

∀𝑟 ∈ 𝑅,

𝑙
𝑟𝑖𝑥 𝑆∈𝑖∑ ≥ 𝑙𝑟𝑇𝐴
) 𝑟𝑖𝑡𝑡 . (𝐷𝑇𝑖𝑙 +
𝑙

𝑙
)) 𝑙
𝑟𝑛𝑑 ). max𝑙∈𝐴 (𝑦𝑟𝑙 . (𝐴𝑇𝑟𝑙 + ∑𝑛∈𝑁,(𝑛,𝑙)∈𝐸 𝑠𝑡𝑛𝑟 .
𝑗𝑟𝑥 𝐶∈𝑗∑( ≥ 𝑟 𝐷𝑇 ′

𝐴 ∈ 𝑙 ∀𝑟 ∈ 𝑅,

(38

𝐴 ∈ 𝑙 𝑖 ≠ 𝑗,

∀𝑗 ∈ 𝐶,

𝑙
𝑗𝑖𝑥 𝑅∪𝐶∈𝑖∑ ≥ 𝑙𝑗 𝐴𝑇 ′
) 𝑗𝑖𝑡𝑡 . (𝐷𝑇 ′ 𝑙𝑖 +

(39

𝐴∈𝑙

∀𝑗 ∈ 𝐶,

𝑙
)
𝑗𝑛𝑑 𝐷𝑇 ′ 𝑗𝑙 ≥ 𝐴𝑇 ′ 𝑗𝑙 + ∑𝑛∈𝑁,(𝑛,𝑙′ )∈𝐸 (𝑡𝑛𝑙 .

∀𝑟 ∈ 𝑅,

𝑙
𝑟𝑖𝑥( 𝐶∈𝑖∑ ≥ 𝑟𝑙 𝐴𝑇 ′
)) 𝑟𝑖𝑡𝑡 . (𝐷𝑇 ′ 𝑙𝑖 +

(40
(41

𝐴∈𝑙

𝑙
𝑖𝑛𝑑( 𝐸∈)𝑙𝐸𝑛𝑖 = ∑𝑙∈𝐴,(𝑛,
)} 𝑖𝑙 . max{0, 𝛼𝑛𝑖 − 𝐴𝑇 ′

𝐸 ∈ )𝑙 ∀𝑖 ∈ 𝐶, 𝑛 ∈ 𝑁, (𝑛,

(42

𝑙
𝑖𝑛𝑑( 𝐸∈)𝑙𝐿𝑛𝑖 = ∑𝑙∈𝐴,(𝑛,
𝐸 ∈ )𝑙 . max{0, 𝐴𝑇 ′ 𝑙𝑖 − 𝛽𝑛𝑖 }) ∀𝑖 ∈ 𝐶, 𝑛 ∈ 𝑁, (𝑛,

𝐸𝑛𝑖 , 𝐿𝑛𝑖 ≥ 0

(43

𝑙
𝑙
𝑖𝑛𝑝
𝑗𝑛𝑑 ,
}∈ ℤ+ ∪ {0

(44

𝑙
𝑗𝑖𝑥
}, 𝑧𝑟 ∈ {0,1

(45
(46

𝐴𝑇𝑗𝑙 , 𝐷𝑇𝑖𝑙 , 𝐴𝑇 ′ 𝑙𝑟 , 𝐷𝑇 ′ 𝑙𝑖 ≥ 0

(47

𝑆 ∈ 𝑗 ∀𝑖,

)𝑆(𝑛 ≤ 𝑗𝑢 𝑢𝑖 ,

(48

𝐶 ∈ 𝑗 ∀𝑖,

)𝐶(𝑛 ≤ 𝑗𝑢 𝑢𝑖 ,
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در مدل باال رابطه  ،1تابع هدک مسئله است یته مجمتو هزینته احتداث انبارهتای متقتاطع،
هزینه سفر میان تأمینینندگان ،مشتریان و انبارهای متقاطع در صور احداث ،هزینه ثابتت اولیته
بهیارگیری وسایل نقلیه و جریمه تأییر و تعجیل در تحویل یاالها به مشتتریان را دربرمتیگیترد.
روابط  2و  ،3محدودیتهای حذک مسیرهای فرعی و محتدودیت  ،4متانع از ایجتاد مستیر بتین
انبارهای متقاطع است .محدودیت  ،5موجب میشتود حتداقل یتک انبتار متقتاطع احتداث شتود.
محدودیت بودجه برای احداث انبارهای متقاطع و بهیارگیری وسایل نقلیه در رابطه  ،6نشتان داده
شده است.
محدودیتهای  7تا  ،17محدودیتهای مربو به مسیر هستند؛ یعنی هر وسیله نقلیه یته بته
یک تأمینیننده یا مشتری وارد میشود باید از آن یارر شود (محدودیتهای  7و  8و هر وستیله
نقلیه یه از یک انبار متقاطع یارر میشود ،باید به همان انبار برگتردد (محتدودیتهتای  9و . 10
اگر هیچ تأمینینندهای به یک انبار متقاطع تخصیص نیابتد ،هتیچ مشتتریای هتم نبایتد بته آن
تخصیص یابد (محدودیت  11و درصورتییه تأمینینندهای به یک انبار متقاطع تخصتیص یابتد،
حداقل یک مشتری به آن مریز تخصیص مییابتد (محتدودیت  12و بترعکا .محتدودیت ،13
متغیری را تعریف مییند یه نشاندهنده تعداد دفعاتی استت یته وستیله نقلیته  lاز گتره  iیتارر
میشود.
محدودیت  ،14نشان میدهد هتر وستیله نقلیته تنهتا بتا یتک انبتار متقتاطع مترتبط استت؛
بهعبار دیگر هر وسیله نقلیه به یک انبار متقاطع ایتصاص دارد یه از پاریینگ آن یارر میشتود
و به همان مریز بازمیگردد .از طرفی هر وسیله نقلیه هر گره را یکبار مالقتا متیینتد یته در
محدودیت  ،15نشان داده شده است .محدودیتهای  16و  ،17تضمین میینند یه حتداقل یتک
وسیله نقلیه به انبار متقاطع  rتخصیص مییابد؛ اگر و تنها اگر این انبار متقاطع احداث شده باشد.
محدودیتهتای  18تتا  ،32محتدودیتهتای مربتو بته برداشتت و تحویتل یتاال هستتند.
محدودیتهای  18تا  ،21تضمین میینند یه اگر وستیله نقلیتهای گتره  iرا مالقتا ینتد ،بایتد
برداشت /تحویلی در آن گره انجا شود .محدودیتهای  22و  ،23تضمین متییننتد اگتر وستیله
نقلیه  lگره  iرا مالقا نکند ،برداشت و تحویلی انجا نمیشود .رابطته  ،24محتدودیت ظرفیتت
وسیله نقلیه را نشان میدهد .محدودیتهای  25و  ،26پایستگی یاال در زنجیره تأمین را تضتمین
میینند و نشان میدهند یاالیی بیش از مقدار عرضهشده /تقاضاشده توستط گتره تتأمینیننتده/
مشتری ،برداشت /تحویل نمی شود .بهعبارتی مجمو یاالی نو  nبرداشت شده از تأمینیننتده i
با وسایل نقلیه مختلف باید برابر با مقدار یاالی نو  nعرضهشده توسط تأمینیننتده  jو مجمتو
مقدار یاالی نو  nتحویل شده به مشتری  jبا وسایل نقلیه مختلف باید برابر با تقاضتای مشتتری
 jاز یاالی نو  nباشد .طبق محدودیت  ،27تما محصول برداشتشده توستط وستیله نقلیته  lاز
گرههای تأمینیننده در انبار متقاطعی یه آن را مالقا مییند تحویل میشود و طبق محدودیت
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 ،28تما محصول برداشتشده توسط وسیله نقلیه  lاز انبار متقاطع ،به گرههای مشتتری تحویتل
میشود.
محدودیت  ،29نشان می دهد وسایل نقلیه در مسیر برداشت به هنگا یترور از انبتار متقتاطع
یاالیی با یود حمل نمیینند و بهطور مشابه محدودیت  ،30تضتمین متیینتد وستایل نقلیته در
مسیر تحویل به هنگا بازگشت به انبار متقاطع یاالیی بتا یتود حمتل نمتییننتد (یلیته یاالهتا
تحویلشده است  .در انبار متقاطع  rمجمو یاالی تحویلشده با مجمو یاالی برداشتشتده از
همان نو برابر است یه این موضو در محدودیت  ،32عنوان شده است .ظرفیت انبار متقتاطع در
محدودیت  ،32نشان داده شده است یه این محتدودیت در صتور احتداث انبتار متقتاطع عمتل
مییند و در غیر این صور هرگونه تحویل یاال و بهتبع آن برداشت یاال از انبار متقتاطع (مکتان
بالقوه انبار متقاطع غیرمجاز یواهد بود.
محدودیتهای  33تا  ،42مربو به زمتانبنتدی ستفر هستتند .محتدودیتهتای  33تتا ،36
زمانهای ترک و رسیدن به گترههتای برداشتت و انبارهتای متقتاطع در مستیر برداشتت یتاال و
محدودیتهای  37تا  ،40زمانهای ترک و رسیدن به گرههتای تحویتل و انبارهتای متقتاطع در
مسیر تحویل یاال و محدودیتهای  41و  ،42میزان تتأییر و تعجیتل در رستیدن بته گترههتای
مشتری را محاسبه میینند .محدودیتهای  43تا  ،48مقادیر مجتاز بترای متغیرهتای تصتمیم و
یمکی را تعریف میینند.
روشحلمدلپیشنهادی.مسئله مکانیابی و مسیریابی در این پژوهش متشتکل از دو مستئله
 NP-hardمکانیابی تسهیال و زمانبندی وسایل نقلیه است .برای حل متدل پیشتنهادی از دو
روش حل دقیق و فراابتکاری استفاده میشود .با توجه به غیریطیبتودن متدل ،روشهتای حتل
دقیق و نر افزارهای مربو به آن نمی توانند رسیدن بته جتواب بهینته یلتی را تضتمین یننتد .از
طرفی بهدلیل پیچیدگی مسئله و تعداد زیاد پارامترها و محدودیتها ،با بتاالرفتتن انتدازه مستئله،
حجم و زمان محاسبا بهقدری باال میرود یه عمالً استفاده از این روشها را غیراقتصتادی و یتا
حتی به دلیل محدودیتهای نر افزاری غیرممکن میسازد؛ ازاینرو یاربرد ابزارهتای حتل دقیتق
(مانند نر افزار  GAMSبهمنظور بررسی امکانپذیری مدل و وجود جواب شتدنی در مستائلی بتا
ابعاد یوچک و الگوریتم شبیهسازی تبرید برای حل هر سه دسته مسائل یوچک ،متوسط و بتزرگ
بوده است .بررسی جوابهای بهدستآمده از حل مدل در نر افزار  GAMSنشان متیدهتد تمتا
محدودیتها و مفروضا موردنظر مسئله در مدل برآورده شده است.
الگوریتم شبیهسازی تبرید نسبت به الگوریتم هایی مانند الگوریتم ژنتیک یه لزوماً در جمعیتتی
از جوابها بهطور همزمان به جستوجو بپردازند ،همچنین نسبت به الگوریتمهتای دارای حافظته
مانند جستوجوی ممنو و بهینهسازی مورچگان ،از سترعت بتاالتری بریتوردار استت و حافظته
رایانهای یمتری اشغال مییند .درعینحال به دلیل وجتود رونتد تصتادفی هتدایتشتده (احتمتال
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پذیرش یمتتر بترای جتوابهتای غیربهینته دارای توانتایی گتذر از بهینته محلتی استت .نتتایج
پژوهشهای گذشته حایی از آن است یه این الگوریتم در مسائل حمل ونقل و مستیریابی نستبت
به سایر الگوریتمهای پریاربرد عملکرد بهتری از یود نشان میدهد ]23 ،14 ،10 ،9 ،8


ويژگيهایالگوريتمشبیهسازیتبريدبهکاررفته.الگوریتم شبیه سازی تبرید بتا تولیتد یتک
جواب اولیه بهصور تصادفی آغاز میشود و به جوابهای همسایه حریت میینتد .در هتر گتا ،
یک حالت همسایه را در نظر میگیرد و بهصور احتمالی بین جابهجایی به حالت جدید یا مانتدن
در حالت قبلی تصمیمگیری مییند .این مرحله تا جایی تکرار میشود یه سیستم به حالت تعتادل
(جواب معقول برسد و یا اعمال محاسباتی از حد مشخصی عبتور ینتد .در اینجتا نمتایش جتواب
(مسیرها بهصور ماتریا صفر و یک است و برای حریت به جوابهتای همستایه ،تعتدادی از
یانه های ماتریا به تصادک انتخاب و تغییتر متییابنتد .نحتوه نمتایش جتواب (مستیر و تولیتد
جوابهای جدید در شکل  ،2نشان داده شده است .در اینجا هر مستیر بتهصتور یتک متاتریا
 l×i×jدرآمده است یه  lوسایل نقلیه و  iو  jهردو اجتما مجموعته گترههتای تتأمینیننتدگان،
انبارهای متقاطع و مشتریان را نشان میدهند .برای مثال ،اگر مسئله دارای چهار تأمینیننده ،سته
محل بالقوه انبار متقاطع و پنج مشتری و چهار وسیله نقلیه باشد ،یک متاتریا  4×12×12ایجتاد
یواهد شد؛ بهطورییه شماره گترههتای تتأمینیننتده از  1تتا  ،4انبارهتای متقتاطع از  5تتا  7و
مشتری از  8تا  12است .حال اگر در این ماتریا آرایه  ]5 ،2 ،1برابر یتک باشتد ،بته ایتن معنتا
است یه برای وسیله نقلیه  1از گره ( 2تأمینیننده به گره ( 5انبار متقتاطع مستیری وجتود دارد؛
بهعبار دیگر تأمینیننده شماره  2به انبار متقاطع شماره  ،5ایتصاص یافته استت .بتدین ترتیتب
بهطور ضمنی مشخص میشود یه یدا یک از محلهای بالقوه بترای احتداث انبارهتای متقتاطع
انتخاب شدهاند؛ زیرا اگر حداقل یک تأمینیننده /مشتری به یک انبتار متقتاطع بتالقوه تخصتیص
یابد ،بدین معنا است یه آن مریز باید احداث شود .برای جلوگیری از بتهوجتودآمتدن جتوابهتای
نشدنی در ماتریا مسیر ،جوابهای جدید پا از تولید اصالح و مسیرهای غیرمجاز حتذک متی-
شوند (برای مثال ،آرایههای مربو به ارتبا بین دو مریز واسطه یا ارتبا مستقیم تأمینیننتده و
مشتری صفر میشوند .
0

1

0

0

0
0

0
1

1
1

1
1
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 l×n×jتعریف شده است یه l

ماتریا برداشت بهصور  l×n×iو ماتریا تحویل بهصور
وسیله نقلیه n ،نو یاال و  iشماره گره در فرآیند برداشت (تأمینیننده یا انبار متقاطع و  jشتماره
گره در فرآیند تحویل (انبار متقاطع یا مشتری را نشان میدهنتد .بترای مثتال اگتر آرایته ]1،2،3
برابر  30باشد به این معناست یه  30واحد یاال از نو  2توسط وسیله نقلیه  1از گتره  3برداشتت
میشود .مقادیر آرایههای این ماتریاها اعداد صحیح هستتند و متناستب بتا متاتریا مستیر (بتا
افزایش و یاهش مقادیر صحیح تصادفی تغییر میینند؛ لتذا مستیرهایی یته یتک وستیله نقیلته
یاص در آن تردد ندارد (یعنی عناصر برای آن وسیله نقلیه در ماتریا مسیر صفر هستتند  ،آرایته
مربو به آن وسیله در آن مسیرها در ماتریا برداشت و تحویل نیز صفر یواهد بتود و بتالعکا.
سایر محدودیتهای مربو به برداشت و تحویل (مانند ظرفیت وسایل نقلیه و گترههتا از طریتق
جریمه در تابع انرژی لحاظ میشوند.
اجزای اصلی تشکیلدهنده الگوریتم شبیهسازی تبرید عبار اند از:
تابعانرژی :یکی از مهمترین بخشهای الگویتم فراابتکاری استت یته ستهم عمتدهای از زمتان
اجرای الگوریتم را به یود ایتصاص می دهد .وظیفه این تتابع یتافتن میتزان مطلوبیتت هریتک از
جوابها است .با توجه به اینکه در این پژوهش ،هدک ،بهینه سازی مجمو هزینههای حملونقتل
و احداث انبارهای متقاطع است ،تابع انرژی بهصور مجمو هزینههای عملیاتی و سرمایهگذاری
حملونقل و احداث انبارهای متقاطع (مشابه تابع هتدک مستئله بتهعتالوه جریمته عتد ارضتای
محدودیتهای مسئله تعریف شده است.
تابعپذيرش:احتمال قبول جوابهای بد را مشخص میینتد .در اینجتا از تتابع بولتزمتان طبتق
رابطه  ،49بهعنوان تابع پذیرش استفاده شده است یه در آن  Tدما k ،ثابت بولتزمتان ΔE ،تغییتر
در تابع انرژی ناشی از جواب تولیدشده است.
−∆𝐸⁄
(49
𝑇𝑘
𝑒 = ) 𝐸∆( 𝑃
با توجه به تابع بولتزمان مشاهده می شود یه اگر دمای اولیه بسیار بتاال باشتد ،جستتوجتوی
تصادفی با تکرارهای زیاد و پرایندگی جوابها و دمای اولیته بستیار پتایین موجتب تبتدیلشتدن
الگوریتم به جستوجوی محلی میشود .بنابراین باید بین این دو حالت تعادل برقرار شود.
حالتتعادل :برای رسیدن به تعادل در هر دما باید چندین تکرار انجتا گیترد .تعتداد تکرارهتا بتا
توجه بهاندازه نمونه مسئله تعیین میشود و باید نسبت قابلقبولی از اندازة همسایه باشد .در اینجتا
بهطور تجربی مشاهده شد یه اگر تعداد همسایهها در هر دما بسیار زیتاد باشتد ،عمتالً در ییفیتت
جواب نهایی تأثیر نخواهد داشت و تنها زمان اجرای الگتوریتم طتوالنیتتر یواهتد شتد؛ بنتابراین
درصورتییه تعداد همسایگان از حد مشخصی (میتواند از طریق تعدادی آزمایش و ستعی و یطتا
بهدست آید فراتر رود ،بهعنوان پارامتر اقتصادی مطرح یواهد بود.
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تابعتبريد :در الگوریتم شبیه سازی تبرید ،دما بهصور تدریجی بهگونهای یتاهش متییابتد یته
ییفیت جوابها و سرعت تبرید نسبت به هم حالت معکتوس داشتته باشتند .اگتر دمتا بستیار آرا
یاهش یابد ،جوابهای بهتری بهدست میآید؛ اما زمان محاسبا باال میرود .تابع تبرید میتواند
اشکال مختلفی داشته باشد .در این پژوهش تابع تبرید مناستب از میتان دو تتابع تبریتد یطتی و
غیریطی انتخاب شده است .در تابع یطی (جدول  1یه پریاربردترین تابع یاهش دما استت ،بتا
افزایش تعداد تکرارها دما بهصور یکنوایت یاهش مییابد؛ درحالییه در تابع غیریطی (جتدول
 1سرعت یاهش دما در تکرارهای اولیه بیشتر است و بهتدریج یاهش مییابد.
شرايطخاتمه :در حالت نظری پایان الگوریتم در زمان صفرشدن دما است؛ اما در عمل متیتتوان
جستوجو را زمانی متوقف یرد یه احتمال پذیرش جواب ،بسیار یوچک و ناچیز شتود و یتا تعتداد
تکرارهای الگوریتم به حد مشخصی برسد .در اینجا شر توقف ،ثابتبتودن بهتترین مقتدار تتابع
برازش در  200تکرار متوالی و یا رسیدن به حدایثر تعتداد تکرارهتای حلقته اصتلی الگتوریتم (در
اینجا  1000تکرار در نظر گرفته شده است.
نرختغییر :درصد یانههای صفر و یک را یه باید برای تغییر انتخاب شتوند (شتکل  ، 2مشتخص
مییند.
تعدادالگوريتمهایموازی :در الگوریتم شبیه سازی تبرید بهیاررفته در این پژوهش ،در هتر اجترا
 10الگوریتم با جواب اولیه یکسان بهطور موازی اجرا میشوند.
جدول  .1سطوح عوامل (پارامترهای الگوریتم شبیهسازی تبرید
ضريب
بولتزمان 

دمای
اولیه 

دمای
نهايي 

عامل  نرخ
تغییر
سطح

1

0/1

1

10000

1

2

0/15

3

50000

10

3

0/2

5

100000

تابعتبريد 
یطی:

تعداد
همسايگي

𝑓𝑇 𝑇0 −
𝑁

10
=𝑑

𝑑 𝑇𝑛 = 𝑇(𝑛−1) −

غیریطی:
)(𝑇0 − 𝑇𝑓 ) × (𝑁 − 1
𝑁

=𝐴

𝐴 𝐵 = 𝑇0 −
𝐴
𝐵)+
𝑛+1

( = 𝑛𝑇
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با توجه به اینکه یارایی الگوریتم شبیه سازی تبرید بته پارامترهتای آن وابستتگی زیتادی دارد
 ،]6بنابراین طبق مطالعا گذشته ،برای هر یک از پارامترهای مهم الگوریتم یه بهعنتوان عامتل
اقتصادی مطرح نیستند و نیاز به برقراری تعادل در مقدار آنهتا استت ،بته یمتک روش تتاگوچی
بهترین سطوح تعیین میشوند .با توجه به تعداد عوامل (پارامترهای الگوریتم  SAو تعداد ستطوح
هر یک یه در جدول  ،1مشخص شده است ،سه پارامتر دوسطحی و سه پارامتر سهسطحی وجود
دارد و طرح تاگوچی مناسب  L36است؛ بنابراین برای هتر یتک از آزمتایشهتای طترح یادشتده،
الگوریتم شبیه سازی تبرید با پنج بار تکرار بر روی مسئلهای با 10گره (شامل سه تأمینیننده ،سته
مکان بالقوه انبارهای متقاطع و چهار مشتری  ،سه نو محصول و شش وسیله نقلیته از سته نتو
مختلف اجرا شد یه بهصور تصادفی تولیتد و امکتانپتذیری جتواب آن بتا نتر افتزار GAMS
آزمایش شده است .برای انتخاب بهترین سطوح پارامترها ابتدا بهترین سطح هر یتک از پارامترهتا
بدون درنظرگرفتن تأثیر متقابل آنهتا تعیتین و ستپا بتا درنظترگترفتن اثترا متقابتل عوامتل،
بازنگری شده و در اجرای الگوریتم به یار رفتهاند یه نتایج در جدول  ،2ارائه شده است.
جدول  .2سطوح عوامل (پارامترهای الگوریتم شبیهسازی تبرید
عامل 
نرخ تغییر
ضریب بولتزمان
دمای اولیه
دمای نهایی
تابع تبرید
تعداد همسایگی

حالتمطلوببدوندرنظرگرفتن
اثراتمتقابلعوامل 
سطح
2
1
2
2
2
2

مقدار
0/15
1
50000
10
غیریطی
20

حالتمطلوببادرنظرگرفتن
اثراتمتقابلعوامل 
سطح
2
1
2
2
2
1

مقدار
0/15
1
50000
10
غیریطی
10


يافتههایپژوهش
.4تحلیلدادههاو 

پا از تنظیم پارامترهای الگوریتم ،مسائل نمونه در قالب سه دسته یوچک (با  10گتره  ،متوستط
(با  20گره و بزرگ (با  30گره تولید و حل شدهاند .برای هر دسته از مسائل ،تعداد  10مسئله بتا
ویژگیهایی یه در جدول  ،3عنوان شده ،بهعنوان نمونه تولید شده است .بریتی پارامترهتا ماننتد
مقدار عرضه و تقاضا از هر یاال در هر گره بهگونهای تعریتف شتدهانتد یته ضتمن حفتی ویژگتی
تصادفی بودن ،مسئله دارای جواب شدنی باشد (شکل  . 3
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شکل  .3نحوه تولید پارامترهای عرضه و تقاضا با حفی ویژگی تصادفیبودن

پا از تولید مسائل نمونه ،الگوریتم  SAبا پارامترهتای تنظتیمشتده (مطتابق جتدول ، 2
بتترای هتتر مستتئله پتتنج بتتار اجتترا شتتده استتت .بتترای ایتتن منظتتور الگتتوریتم در نتتر افتتزار
) MATLAB8.3.0.532 (R2014aیدنویسی شده و در رایانه قابلحمل بتا پردازنتده مریتزی
 2.5 ،intel core i5گیگتتاهرتز 64 ،بیتتتی بتتا 4گیگابایتتت حافظتته دایلتتی بتتا سیستتتمعامتتل
 Windows7 Home Premiumاجرا شده است .همچنین نر افزار  GAMS23.6برای مستائل
یوچک در رایانه یادشده مورداستفاده قرار گرفته است.
جدول  .3شیوه تولید پارامترهای مسائل تصادفی
کوچک 

متوسط 

بزرگ 

ابعادمسئله 
پارامتر 
)n (S

3
3
4
5
20

6
6
8
10
40

10
9
11
10
40

Dnj

)~ uniform(5,30

)~ uniform(5,70

)~ uniform(15,40

)~ uniform(10,30

)~ uniform(5,80

)~ uniform(15,35

)n(R
)n(C
N
)n(A
Sni
 xiو yi

)~ uniform(1,15

)~ uniform(1,15

)~ uniform(1,30

FCr

)~ uniform(100,300

)~ uniform(500,1000

)~ uniform(1000,2000

Qr

~ uniform
)(FCr -10 , FCr +10

~ uniform
)(FCr -50 , FCr +50

~ uniform
)(FCr -100 , FCr +100

TC

)~ uniform(5000,10000

Ɣn

]~ uniform(0,1

stnr

]~ uniform(0,1
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ابعادمسئله 

کوچک 

57
متوسط 

بزرگ 

پارامتر 
tnl

]~ uniform(0,1

tcl

]~ uniform(0,1

αni

)~ uniform(1,100

βni

~ uniform(1,100) + αni

epni

)~ uniform[0,1

lpni

]~ uniform(0,1

به دلیل ماهیت و پیچیدگی مسئله با اندک افزایشتی در ابعتاد مستئله زمتان حتل بستیار بتاال
میرود و نر افزار  GAMSتنها قادر به حل مسائل یوچک است؛ بنابراین با استتفاده از نتر افتزار
 GAMSابتدا مسائل یوچک حل و از وجود جواب شدنی برای آنها اطمینان حاصل متیشتود و
نیز مبنایی برای مقایسه یارایی الگوریتم بتهدستت متیآیتد .مستائل متوستط و بتزرگ بته دلیتل
محدودیتهای نر افزاری و زمانی ،امکان حل در نر افزار  GAMSدر زمان معقول را ندارند.
با توجه به اینکه این پژوهش با یتک متدل ترییبتی عتدد صتحیح غیریطتی مواجته استت،
نر افزارهایی مانند  GAMSیه از روشهای حل دقیق استتفاده متییننتد ،رستیدن بته بهتترین
جواب موجود را تضمین نمی ینند و فرآیند حل ،زمانی متوقف میشتود یته در الگتوریتم شتایه و
یران جوابها بهسوی بدتر شدن پیش روند .در جدول  ،4زمان حتل و جتواب بتهدستتآمتده بتا
استفاده از  GAMSو میانگین زمان حل و بهترین جتواب حاصتل از  SAبترای مستائل یوچتک
ارائه شده است .همانطتور یته مشتاهده متیشتود در تمتامی متوارد نتتایج حاصتل از الگتوریتم
شبیه سازی تبرید بسیار بهتر از جوابهای  GAMSو زمان حل نیز یوتاهتر بوده است .درواقتع بتا
توجه به اینکه مدل توسعهدادهشده غیریطی است ،نتایج حاصل از گمز یه در جتدول  ،4گتزارش
شده است ،جوابهای بهینه موضعی هستند .مقایسه میانگین زمتان حتل در  SAو  GAMSیته
در شکل  ،4ارائه شده است ،نشان میدهد میتانگین زمتان حتل در  SAبتر یتالک  GAMSبته
پارامترهای مسئله وابسته نیست و با توجه به ابعاد مسئله و پارامترهای الگتوریتم متیتوانتد تغییتر
یند.
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جدول  .4مقایسه زمان حل و جوابها در نر افزار
شماره
نمونه 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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 GAMSو الگوریتم SA



 SA

بهترينجواب

میانگینزمانحل

دستآمده 


به
9525
1737
1073
1086
4257
5846
5234
6130
6192
7179

(ثانیه) 
252/993
287/989
268/078
279/501
290/592
253/070
257/186
206/506
216/574
195/008



 GAMS

جواب 

زمانحل(ثانیه) 

38827
21661
20775
8154
26965
25889
25260
9440
9894
33468

849/340
697/329
534/183
1001/509
3603/000
741/000
186/991
1335/661
335/199
2939/856

برای مشاهده وضعیت همگرایی و عملکرد الگتوریتم در مستائل یوچتک ،متوستط و بتزرگ،
نمودار مربو به حل نمونه اول از هر یک از سه دسته به ترتیب در شکلهای  5تا  ،7نشتان داده
شده است .همانطور یه مشاهده میشود ،سرعت بهبود جوابهتا و رونتد همگرایتی بتهویتژه در
مسائل یوچک و متوسط قابلقبول و منطقی است.
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شکل  .5حل نمونه اول از دسته مسائل یوچک توسط  SAبا تنظیم پارامتر

شکل  . 6حل نمونه اول از دسته مسائل متوسط توسط  SAبا تنظیم پارامتر

شکل  .7حل نمونه اول از دسته مسائل بزرگ توسط  SAبا تنظیم پارامتر
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برای هر دسته از مسائل ،نمودار میانگین انحراک معیار نمونه در شکل  8و میانگین زمان حتل
در شکل  ،9گزارش شده است .همانطور یه انتظار میرود با باالرفتن اندازه مسئله انحراک معیتار
نمونه و زمان حل بیشتر میشود و سرعت افزایش زمان حل نیز بیشتر است.
67.43

58.71

n30

n20

100
15.96

5734

50
0

n10

شکل  .8میانگین انحراک معیار نمونه در مسائل
دارای  20 ،10و  30گره

10000

2010

5000

251
0

n30

n20

n10

شکل  .9میانگین زمان حل در مسائل دارای 20 ،10
و  30گره

باید توجه داشت یه افزایش اندازه مسئله موجب باالرفتن مقدار جوابها می شود یه میتوانتد
بر ابعاد انحراک معیار تأثیر بگذارد .برای مثال ،مفهو یک واحتد فاصتله از میتانگین جتوابهتا در
مسائل یوچک با همین میزان فاصله از میانگین در مسائل بزرگ متفتاو استت؛ بنتابراین بترای
ازبینبردن تأثیر ابعاد مسئله از شایص ضریب تغییرا ( CVاستفاده و نتیجه در شتکل  ،10ارائته
شده است؛ همچنین با توجه به اینکه مبنایی برای جواب بهینه وجتود نتدارد از شتایص میتانگین
( RPDرابطه  50برای سنجش فاصله جوابها از بهترین جواب بهدستآمده ،بهعنوان معیتاری از
ییفیت جوابها و پایداری الگوریتم در دستیابی به جوابهای مطلوب استتفاده و نتتایج در شتکل
 ،11گزارش شده است .در رابطه  yi,j ،50مقدار جواب بهدستآمده در اجترای jا الگتوریتم بترای
مسئله iا است .همانطوریه مشاهده میشود ،میانگین ضریب تغییرا و میتانگین  RPDهتر دو
با افزایش اندازه مسئله یاهش مییابند یه میتوانتد نشتاندهنتده افتتادن در دا بهینته محلتی و
یاهش یارایی الگوریتم در حل مسائل بزرگ باشد یه این موضو از شکل  ،7واضح است.
)𝑗𝑦𝑖,𝑗−𝑚𝑖𝑛𝑗 (𝑦𝑖,

(50

)𝑗𝑚𝑖𝑛𝑗 (𝑦𝑖,

0.008
0.0061
0.0036
0.0014

0.006
0.004
0.002
0.000

شکل  .10میانگین ضریب تغییرا جوابها در مسائل دارای  20 ،10و  30گره

= RPDi,j
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0.0076

۰.۰۰۸
۰.۰۰۶

0.0045
0.0015

۰.۰۰۴
۰.۰۰۲
۰.۰۰۰

شکل  .11میانگین  RPDبرای مسائل دارای  20 ،10و  30گره


یجهگیریوپیشنهادها 
.5نت 

داشتن بینش یلی برای بهینهسازی تصمیمها در سطوح استراتژیکی ،تایتیکی و عملیاتی در یتک
زنجیره تأمین و برنامهریزی پیش از اجرا ،هدک یالن این پژوهش بتود یته ستعی شتد از طریتق
ارائه و حل مدلی برای مسئله بتوان به برنامهریزی مؤثر و یتارا در مستائل واقعتی حمتلونقتل در
زنجیرههای تأمین یمک یرد .نیاز صنایع توزیعی و تولیدی به یاهش هزینتههتای حمتلونقتل و
قیمت تما شده محصوال در مقصد و افزایش سودآوری و همچنین یتاهش استتهالک وستایل
نقلیه در مسیرهای نایارآمد و طوالنی ،افزایش سرعت در عرضه محصوال  ،بهویتژه محصتوال
فاسدشدنی ،دارای نیاز فصلی یا ارسال فوری و همچنتین نیتاز بته برنامتهریتزی پتیش از احتداث
انبارهای متقاطع برای جلوگیری از هدررفت سرمایه از ضرور های ارائته متدلی قابتلحتل بترای
پاسخگویی به نیازهای دنیای واقعی است .با حل این مدل تعداد و محل انبارهتای متقتاطعی یته
باید احداث شوند ،سهم هر انبار متقاطع از تأمین و عرضه هر یتک از محصتوال  ،مناستبتترین
مسیرهای حمل ونقل و زمانبندی سفرها مشخص میشود؛ همچنین به علت جدیتدبتودن متدل،
یارایی الگوریتم شبیهسازی تبرید در حل این مدل محک یورده است.
نبودن جواب بهینه یا حد پایینی برای مقایسه جوابها از محدودیتهتای ایتن پتژوهش بتود؛
زیرا مسائل محک یه تمامی پارامترهای مسئله شامل پارامترهای مربو به مکتانیتابی انبارهتای
متقاطع ،مسیریابی حملونقل ،زمانبندی سفر و عرضه و تقاضا را با محدودیتهتا و شترایط ایتن
مسئله بهصور یکجا دارا باشند ،وجود ندارد .از طرفی به دلیل غیریطیبودن مدل ،نر افزارهتایی
یه از روشهای حل دقیق مانند الگوریتمهای شایه و یران استفاده متییننتد ،نمتیتواننتد ارائته
جواب بهینه یلی برای مسئله را تضمین ینند و با بدترشدن جوابها در روش شایه و یتران و یتا
رسیدن به حد مشخصی از محاسبا یا زمان حل ،متوقف میشوند.
با توجه به جدیدبودن مدل و محدودیتهای پژوهش ،یکی از مفیدترین توسعهها بتر پتژوهش
حاضر ،استفاده از چند الگوریتم فراابتکاری برای حل مدل و مقایسه یارایی آنها است .در توستعه

62

چشمانداز مديريت صنعتي ،سال يازدهم ،شماره  ،42تابستان 1400

دیگر میتوان با مجازیردن حمل مستقیم یاال از تأمینیننده به مشتری در موارد نیاز از انبارهتای
متقاطع استفاده یرد و بهطور ضمنی مقایسهای بین استراتژی انبارهای متقتاطع و حمتل مستتقیم
انجا یواهد گرفت .توسعه مسئله با پارامترهای غیرقطعی احتمالی یا فازی برای مثال فازیبتودن
پنجره زمانی یا میزان جریمه تأییر و تعجیل یتا احتمتالیبتودن مقتدار عرضته یتا تقاضتای یتاال
میتواند موضو چندین پژوهش جداگانه باشد.
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Modeling and Solving the Cross-Docking Centers
Location and Vehicle Scheduling Problem in a
Multi-Product Supply Chain with Discrete Pick-up
and Delivery
Soheyla Ghorbani*, Behrouz Afshar-Nadjafi**1
Abstract
This research studies cross-docking centers location and vehicles
routing scheduling problems simultaneously in a three-level supply
chain with discrete pick-up and delivery. The proposed problem is
formulated as a mixed-integer nonlinear programming model with the
aim of reducing total cost includes cross-docking centers construction
cost, transportation fixed and variable costs, earliness and tardiness
penalty costs. In this supply chain model, vehicles start from a crossdocking center and pick up different products from various suppliers
and after classifying and preparing products at cross-docking centers,
a different group of vehicles are sent to deliver products to customers.
For delivering any kind of product to each customer, a soft time
window is considered. Herein, three types of small, medium and large
size instances have been generated randomly and solved by using the
proposed simulated annealing algorithm. For small problems, the
results from simulated annealing algorithm are compared with the
solutions obtained by the exact methods.
Keywords: Mathematical Programming; Cross-Docking Location; Vehicle
Routing; Discrete Pick-up and Delivery; Simulated Annealing Algorithm.
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