
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 

 زمانی پنجره با نقلیهوسیله مسیریابی مسئله در کنندهتامین انتخاب مدل حل و ارائه

  نرم و سخت

 

 
 دکتر مهدی غفاری

  گروه مهندسی صنایع،واحد نراق،دانشگاه آزاد اسالمی،نراق،ایران
naraq.uni@gmail.com 

 

 سونیا بهشتی

  ،نراق،ایراندانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسالمی
soniabeheshti@yahoo.com 

 

 

 
 چکیده 

باشد که روش دقیقی برای حل آن در ابعاد بزرگ می hard -NPیکی از مهمترین مسائل (VRP) یابی وسیله نقلیهمسئله مسیر

این نوع حل کرد. درابتکاری به صورت تقریبی های ابتکاری و فراتوان به روشوجود ندارد. این گونه مسائل را در ابعاد بزرگ می

دهی کرده که مسیرخود را از انبار شروع کرده و در طول مسیر به مشتری سرویسچند وسیله نقلیه وجود دارد VRPاز مسئله 

 در این پژوهشباشد.تقاضای مشتری معلوم و ظرفیت وسیله نقلیه محدود می مسیرهرگردند. درو دوباره به همان انبار باز می

هر مشتری دارای محدودیت زمانی سخت می باشد به این معنا که وسیله نقلیه اجازه ندارد زودتر ودیرتر از  دهی بهسرویس

پذیرد. همچنین در این پژوهش دهی در بازه ی زمانی خاصی انجام میسرویسدهی کند وزمان خاصی به مشتری سرویس

یابی وسیله نقلیه انتخاب شده و اجناس مورد نظر انبار و مسیرکننده وجود دارد که در مسئله بر اساس هزینه خرید چند تامین

-شوند، دارای پنجره زمانی نرم میکننده به انبار منتقل میگردانند. اجناسی که از تامیناز آن بارگیری شده و به انبار باز می

ر برسد شامل هزینه انبارداری و اگر کننده زودتر از زمان خاصی به انباباشند. در صورتی که اجناس خریداری شده از تامین

 است.سازی شده این مسئله مدلدیرتر از زمان خاصی به انبار برسد شامل هزینه کمبود موجودی خواهند شد.

 

 کنندگانانتخاب تامین ،سختپنجره زمانی نرم و ،یابی وسیله نقلیهمسئله مسیرواژگان کلیدی: 
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 مقدمه  

اهمیت  از عمومی هایبخش برای هم و خصوصی هایبخش برای هم اقتصادی لحاظ به قلیهن وسایل برای کارآمد مسیریابی

 به تنها مقوله این. شده است تعریف مطالعاتی زمینه گسترده یک عنوان نقلیه به وسایل است. مسئله مسیریابی برخوردار باالیی

 هاحوزه همه برگیرنده بلکه در شود،نمی محدود یبرندم کار به ترافیک مدیریت برای تنها را حوزه این که دانشگاهی رشته چند

 در خواربار نقلو  حمل، پالت آوریجمع و توزیع سیستم جمله آن از که است زیادی کاربردهای دارای مسئله این باشد.می

 توزیع و تولید هایسیستم نشانی،آتش هایکپسول آوریجمع و مجازی، توزیع هایفروشگاه در کاالها ای،زنجیره هایفروشگاه

و  یابی وسیله نقلیه کالسیک شامل یک انبارمسئله مسیرصنعتی و خیلی کاربردهای دیگر.  هایربات در ها، کاربردنوشیدنی

بار مورد نظر را از انبار  ،باشد. در این مسائل وسیله نقلیهها میدهی به مشتریو وسایل نقلیه به منظور سرویس چند مشتری

تعداد وسایل نقلیه و  ،گردد. در این مسائلدهی کرده و دوباره به انبار باز میها سرویسرده و درطول مسیر به مشتریبارگیری ک

نقلیه بیشتر از ظرفیت خود گنجایش ندارند. در این پژوهش، مسئله مسیریابی وسیله نقلیه باشد. وسیلهتعداد انبار محدود می

باشند که مواد تولید کنندگانی میئله دو نوع مشتری وجود دارد. مشتری نوع اول مصرفباشد. در این مسدارای یک انبار می

کنند. مشتری نوع دوم تامین کنندگانی هستند که مواد اولیه را تامین شده و یا بارگیری شده از انبار یا کارخانه را مصرف می

-دهی به مصرفو در طول مسیر عالوه بر سرویس هبارگیری کرد شود. بنابراین وسیله نقلیه از انبارکرده و به انبار فرستاده می

دهد( مواد اولیه الزم را از تامین کنندگان تحویل گرفته و به انبار کنندگان تحویل میمصرفبه کنندگان )اجناس تولید شده را 

-ندگان تنها یکی از تامینکنشود ولی در مورد تامیندهی میگردد. در این مسئله به تمام مصرف کنندگان سرویسباز می

کنندگان به دو عامل بستگی دارد، اولی قیمت خرید و دومی هزینه ناشی از جابجایی شوند انتخاب تامینکنندگان انتخاب می

شود که مجموع هزینه خرید و هزینه سفر کمینه شود و نکته این کننده ای انتخاب میدر طول مسیر به این معنا که تامین

میزان بارگیری اولیه وسیله نقلیه باید از میزان  شود. در هر بارگیری وسیله نقلیه،کننده انتخاب مییک تامیناست که تنها 

موجود بر روی وسیله  ظرفیت وسیله نقلیه کمتر باشد نکته مهمی که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد این است که میزان بار

ن باید در گاکننددهی به مصرفز باید از ظرفیت وسیله نقلیه کمتر باشد. سرویسکننده نیاز تامین ینقلیه بعد از بارگیر

دهی کند. کننده سرویسمحدوده زمانی خاصی انجام پذیرد به این معنا که وسیله نقلیه باید در دوره زمانی خاصی به مصرف

دیرترین زمان شروع می باشد. محدودیت این محدوده زمانی شامل یک بازه زمانی می باشد که دارای زودترین زمان شروع و 

روند باید در محدوده کننده بارگیری شده و به انبار میای که از تامیندیگری که در مسئله وجود دارد این است که مواد اولیه

خواهد  زمانی خاصی به انبار برسد و در صورتی که خارج از این محدوده زمانی به انبار برسد هزینه اضافی به سیستم تحمیل

داری شده و در صورتیکه دیرتر از زمان خاصی شد. در صورتیکه مواد اولیه زودتر از زمان خاصی به انبار برسد شامل هزینه انبار

 شود.سازی ریاضی میسپس مسئله بیان شده، مدل به انبار برسد شامل هزینه فروش از دست رفته خواهد شد.
 

 روش تحقیق 
باشد و مطالب ای میآوری اطالعات نیز به صورت کتابخانهباشد. روش جمعای میوهش، توسعهروش اجرای تحقیق در این پژ

های شود و مدل ساخته شده با الگوریتمسازی میآوری گردیده است. مساله مدلمورد نیاز از طریق مطالعه منابع معتبر جمع

 شود.ابتکاری حل و اعتبار سنجی میفرا

 

  یافته ها

های عملیاتی و افزون صنایع و ایجاد بازارهای رقابتی، صاحبان مراکز صنعتی و خدماتی به دنبال کاهش هزینه با گسترش روز

در نتیجه کاهش قیمت تمام شده محصوالت و خدمات هستند. این مسئله افزایش توان رقابتی سیستم را موجب می شود. 

ها داشته باشد. در این بین، حمل و نقل یکـی از هزینهمدیریت زنجیره تأمین و لجستیک میتواند نقش مهمی در کاهش 
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های تولیدی و عملیـاتی را بـه هـای آن سـهم قابـل توجهی از هزینهباشـد و هزینـهمهـمترین فرآیندها در زنجیره تأمین می

حققـان بسیاری در ها بسیار با اهمیت اسـت. مجویی هزینههای حمل و نقل در صرفهکاهش هزینه. دهدخـود اختصـاص می

-اند و در این راستا مقـاالت و کتابهای ناشی از حمل و نقل بودههـای مختلـف کـاهش هزینهدنبـال روش چند دهه اخیر بـه

مسئله "های حمل و نقل بی هزینهیایکی از مهـمتـرین مسـایل بیـان شـده در زمینـه بهینـه .های متعددی منتشر شده است

ای جذاب برای محققان هـای اخیـر مسـئلهمسئله مسیریابی وسیله حمل و نقل در سال .باشـدمـی "قلیهمسیریابی وسیله ن

 .کندبوده است. رشـد روز افـزون مقـاالت ارایـه شده در این زمینه این موضوع را تأیید می

بهبود کارایی در حمل و نقل کاالها  دهد،از هزینه کل تولید را تشکیل می %02از آنجا که توزیع کاال به طور متوسط حدود 

-شود. بیشتر مسایل حوزه توزیع کاال میای میها و رقابت در اقتصاد منطقهجویی زیادی در قیمت تمام شده آنباعث صرفه

است و یکی از  0گرددرنظر گرفته شوند که تعمیم مساله فروشنده دوره 1(VRP)توانند به صورت مساله مسیریابی وسیله نقلیه 

مسئله  ای زیادی برای حل آن ایجاد شده است.های مکاشفهسازی ترکیبی است که روشمسایل مهم در محدوده مسایل بهینه

باشد که روش دقیقی برای حل آن در ابعاد بزرگ می hard -NP 3 یکی از مهمترین مسائل  (VRP)یابی وسیله نقلیهمسیر

شامل تعدادی مشتری است که هر یک به میزان خاصی کاال نیاز دارند که باید  مساله مسیریابی وسیله نقلیه،]. 1[ وجود ندارد

به آنها تحویل گردد. هدف، تعیین مجموعه ای از مسیرها )یا تورها( است که کمترین مجموع هزینه را دارا بوده، در انبار آغاز 

های هر مسیر از ظرفیت ود و کل تقاضای گرهشده و در آن پایان یابند، هر مشتری دقیقا یکبار و توسط یک وسیله بازدید ش

 وسیله تجاوز نکند.

 

 

 
شکل1 نمایش شماتیک مسئله

 
 

-کننده میهایی که شامل مصرفشود مشتریبندی میکننده تقسیمکننده و مصرفها به دو نوع تأمیندر این پژوهش مشتری

کننده ها را از انبار بارگیری کرده به هر مصرفالی مورد نیاز آباشند، تنها دارای تقاضا از انبار هستند و وسیله نقلیه باید کا

شود. نوع دوم کننده از انبار بارگیری شده و در طول مسیر به هر مصرف کننده ارائه میمنتقل کند. کاالی مورد نیاز هر مصرف

انبار ندارند  بلکه، تنها وظیفه آنها  باشد که این نوع از مشتریان هیچ گونه تقاضای خاصی ازکنندگان میمشتریان شامل تامین

آورد. وسیله کنندگان به دست میتأمینباشد. به بیان دیگر انبار، مواد اولیه مورد نیاز خود را ازتهیه مواد اولیه برای انبار می

. وسیله نقلیه باید به تمام کننده بارگیری کرده و در انتهای مسیر به انبار برساندنقلیه مواد اولیه الزم برای انبار را از تامین

 شود.کننده انتخاب میکنندگان، تنها یک تأمیندهی کند ولی برای تأمینکنندگان سرویسمصرف

                                                           
1 Vehicle Routing Problem 
2 Traveling Salesman Problem 
3 Non-deterministic Polynomial-time Hard 
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تواند میزان بار خاصی را جابجا کند، با توجه به این باشد و هر وسیله نقلیه میظرفیت هر وسیله نقلیه دارای محدودیت می 

یه در هر بار بارگیری باید از میزان ظرفیت وسیله نقلیه کمتر باشد، همچنین در طول مسیر نیز موضوع بارگیری اولیه وسیله نقل

دهی به هر میزان بار موجود بر روی وسیله نقلیه باید از میزان ظرفیت وسیله نقلیه کمتر باشد. به این منظور، بعد از سرویس

دهی به که میزان بار موجود بر روی وسیله نقلیه بعد از سرویس شودمشتری، میزان بار موجود بر روی وسیله نقلیه بررسی می

وسایل نقلیه مورد استفاده در مسئله همگن بوده و در بارگیری اولیه و هر مشتری از میزان ظرفیت وسیله نقلیه بیشتر نباشد. 

قدارباشد. با توجه به این موضوع, اگر فرض بگیریم ممی Qدر طول مسیر حداکثر بار مجاز برابر 
i

q  برابر مقدار باری که وسیله

و حمل می کند  iنقلیه در هنگام رسیدن به مشتری
0

q  میزان بارگیری اولیه باشد وid  کنندگان باری است که باید به مصرف

 در آن صورت داریم: ,ی شودکنندگان بارگیری ممقدار باری است که از تامین ipتحویل داده شود و 

  

                                                                                              1-1رابطه 
0

i i i

q Q

q d p Q



  
 

 

-رویسدهی به هر مشتری یک پنجره زمانی سخت تعریف شده است یعنی وسیله نقلیه در بازه خاصی اجازه سبرای سرویس 

به مشتری تحویل داده شود به طور مثال  (a , b)به این معنا که کاال  باید در محدوده زمانی  باشددهی به مشتری را دارا می

 باشد. این گونه مسائل به صورت مخففشدنی، دیر کرد و زود کرد بیش از موعد مورد نظر، ممنوع میدر مورد غذاهای فاسد

VRPTW 4 شود.نشان داده می  

 

 
 منطقه قابل قبول در پنجره زمانی سخت   2شکل

 

 

کنندگان، تأمین شود. قیمت خرید مواد اولیه برای مواد اولیه مورد نیاز موجود برای انبار باید با وسیله نقلیه از یکی از تأمین 

کنندگان بر اساس نتخاب تأمینشود. اکنندگان مختلف تنها یکی از آنها انتخاب میباشد. از بین تأمینکننده متفاوت میتأمین

کننده و هزینه مسافرت در ها شامل هزینه خرید مواد اولیه از تأمینباشد. این هزینهکنندگان میهای تامینکم کردن هزینه

 شود.ها مطرح میکننده بر اساس این هزینهباشد بنابراین انتخاب تأمینکننده مورد نظر میطول مسیر تا رسیدن به تأمین

باشد که در صورتی که کاال دیرتر از زمان مشخص و یا زودتر از زمان مشخص تحویل مشتری نجره زمانی نرم به این معنا میپ

شود شامل جریمه خواهد شد. به طور مثال در صورتی که جنس زودتر از زمان مشخص تحویل مشتری داده شود شامل داده 

های جریمه دیر کرد به دیرتر از زمان خاصی تحویل مشتری شود شامل هزینه های انبارداری شده و در صورتی که کاالهزینه

شود. دراین پژوهش نوع نمایش داده می VRPSTW5شود. اینگونه مسائل به صورت مخفف علت کمبود اجناس اولیه می

 جدیدی از پنجره زمانی طراحی شده است.

                                                           
4 Vehicle Routing Problem Time Window 
5 Vehicle Routing Problem Soft Time Window 
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به انبار برسد و در صورتی که تعیین شده روند باید در محدوده زمانی میکننده بارگیری شده و به انبار مواد اولیه که از تامین

در صورتیکه مواد اولیه به طور مثال خواهد شد.  تابع هدف اضافهخارج از این محدوده زمانی به انبار برسد هزینه اضافی به 

ه دیرتر از زمان خاصی به انبار برسد شامل داری شده و در صورتیکبه انبار برسد شامل هزینه انبار تعیین شده زودتر از زمان 

در این حالت باید زمان رسیدن وسیله نقلیه در مسیری که تامین کننده در آن مسیر  هزینه فروش از دست رفته خواهد شد.

 وجود دارد، بررسی شود. 

 

 
منطقه قابل قبول در پنجره زمانی نرم 3شکل   

 

 های مسئله:ویژگی

 د.یک انبار مرکزی وجود دار

 دهی شود.مشتری وجود دارد که باید به آنها سرویس یتعداد

 شود.بندی میکنندگان تقسیمکنندگان و تأمینها به دو نوع مصرفمشتری

 کننده تقاضای مشخصی دارد.هر مصرف

 .انبار مرکزی تقاضای مشخصی از مواد اولیه دارد

 شود.کنندگان، تأمین میمواد اولیه تنها از یکی از تأمین

 قیمت مشخصی دارد.کننده،مواد اولیه در هر تأمین

 باشد.های دیگر و انبار مشخص میفاصله بین هر مشتری با مشتری

 شود.به ازای طی یک واحد از مسافت، هزینه مشخصی به سیستم تحمیل می

 باشد.تعداد وسایل نقلیه در دسترس محدود می

 .ظرفیت وسیله نقلیه مشخص است

 کننده باید در دهی به هر مصرفی زمانی مشخصی تعریف شده که سرویسکننده بازهبه هر مصرفدهی برای سرویس

آن بازه زمانی انجام پذیرد.

 شود.استفاده از هر وسیله نقلیه باعث ایجاد هزینه ثابت خرید یا اجاره وسیله نقلیه می

 ی زمانی مشخصی به انبار برسد.مواد اولیه باید در بازه

 ی زمانی مشخصی به انبار برسد، مشمول هزینه اضافی خواهد شد. به ه مواد اولیه زودتر یا دیرتر از بازهدر صورتی ک

ی مشخصی به سیستم تحمیل ی زمانی مشخص شده، هزینهعبارتی  به ازای هر واحد زمانی از رعایت نکردن بازه

خواهد شد.

 

 تابع هدف مسئله شامل موارد زیر است:
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  باشد( به فاصله پیموده کنندگان میکنندگان و تأمینکنندگان ،تولیدگره )گره ها شامل مصرفهزینه سفر بین هر

شده توسط وسیله نقلیه و هزینه یک واحد از طی مسافت توسط وسیله نقلیه بستگی دارد.

  سیستم تحمیل میهزینه ثابت وسیله نقلیه که به ازای هر وسیله نقلیه هزینه خرید و یا هزینه اجاره وسیله نقلیه به-

شود. هزینه ثابت وسیله نقلیه به تعداد وسیله نقلیه و هزینه ثابت استفاده از یک وسیله نقلیه بستگی دارد.

 باشد. این هزینه به هزینه رعایت نکردن پنجره زمانی نرم مربوط به تأخیر و تعجیل در رسیدن مواد اولیه به انبار می

نرم بستگی دارد.مدت زمانی رعایت نشدن پنجره زمانی 

 

باشد:های مسئله شامل موارد زیر میمحدودیت

 .میزان بارگیری اولیه وسیله نقلیه نباید از ظرفیت وسیله نقلیه بیشتر باشد

 .میزان بار موجود بر روی وسیله نقلیه نباید از ظرفیت وسیله نقلیه بیشتر باشد

 ه زمانی سخت انجام گیرد.ی تعیین شده در پنجردهی باید در بازهزمان شروع سرویس

 ی زمانی، مقدار تابع هدف مواد اولیه باید در محدوده زمانی مشخصی به انبار برسد و در صورت رعایت نکردن این بازه

جریمه خواهد شد.

 شود.شود همان وسیله نقلیه از آن وسیله نقلیه خارج میای که به مشتری وارد میهر وسیله نقلیه

 تواند از انبار خارج شده و بالفاصله به انبار باز گردد.یهر وسیله نقلیه نم

 کند.دهی میهر وسیله نقلیه تنها یک بار به هر مشتری سرویس

 شود.کننده انتخاب میحتما یک تأمین 

 

 مسئله  شرح

نمایش  dیس باشد که با اندای شامل یک انبار میمسئله مسیریابی وسیله نقلیه که در این پژوهش مطرح شده است مسئله

دهی به مشتریان را برعهده دارند. تمام وسایل باشد که وظیفه سرویسشود. انبار مرکزی دارای تعدادی وسیله نقلیه میداده می

باشند. هر وسیله نقلیه از لحاظ ظرفیت بار شبیه به هم میباشند یعنی چه از لحاظ سرعت و چهنقلیه با یکدیگر همگن می

  Qگاه بار موجود بر روی وسیله نقلیه نباید از میزانشود. هیچنمایش داده می Q باشد که با نمادیدارای ظرفیت مشخصی م

باشد کنندگان مینوع اول مصرف،باشدهای ما دو نوع میباشد. مشتریبیشتر باشد. ظرفیت انبار مرکزی در مسئله نامحدود می

دهنده میزان نشان iLباشد که می iLرتی هر مصرف کننده دارای تقاضا که هر کدام از آنها دارای تقاضای خاصی هستند به عبا

باشند. وظیفه کنندگان میدهی شود. نوع دوم از مشتریان، تأمینباشد که باید توسط وسیله نقلیه سرویسمی iتقاضای مشتری 

کنندگان انتخاب شود و دیگر تأمینانتخاب میکننده شد. در طول مسیرها، یک تأمینباآنها، تأمین مواد اولیه مورد نیاز انبار می

کننده باشد. قیمت مواد اولیه برای هر تأمینمی P Nباشد که مقدار آن برابرشوند. انبار مرکزی دارای تقاضای مواد اولیه مینمی

-به فروش می iه شماره کنندباشد که توسط تأمینای میبرابر قیمت مواد اولیه iCیعنی  ،باشدمی iCمتفاوت بوده و برابر با 

کند. یکی دهی میها در طول مسیر سرویسرسد. وسیله نقلیه، مجموع تقاضای هر مسیر را از انبار بارگیری کرده و به مشتری

کننده با توجه به حداقل کردن کنندگان را برعهده دارد. انتخاب تأمیندهی به یکی از تأمیناز وسایل نقلیه، وظیفه سرویس

-کننده میهای مطرح شده شامل خرید مواد اولیه و هزینه سفر به تأمینگیرد. به این صورت که هزینهورت میها صهزینه

شود به نمایش داده می ijdباشد. فاصله بین هرگره با کنندگان میکنندگان و تأمینهای مسئله شامل انبار، مصرفباشد.گره

برابر   ijtشود به عبارتی نمایش داده می ijtباشد. فاصله زمانی بین هرگره با می jبه گره  iبرابر فاصله بین گره   ijdعبارتی 

گیرد، ای که مورد استفاده قرار میبرسد. تعداد وسایل نقلیه j به گره  iکشد تا وسیله نقلیه ازگره زمانی است که طول می

وجود در طول مسیر نباید از ظرفیت وسیله نقلیه باشد. میزان بار موجود در بارگیری اولیه و بار ممیVEحداکثر به میزان 
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باشد که باید در طول مسیر به آنها کنندگانی میبیشتر باشد. بارگیری اولیه هر وسیله نقلیه برابر با مجموع تقاضای مصرف

شود. به ازای هر وسیله دهی به مشتریان بررسی میدهی شود. بار موجود بر روی وسیله نقلیه بعد از هر بار سرویسسرویس

به Fشود به عبارتی به ازای هر وسیله نقلیه، به میزان های سیستم اضافه مینقلیه، هزینه اجاره و یا خرید وسیله نقلیه به هزینه

این محدودیت  باشددهی به هر مشتری دارای محدودیت زمانی میشود. زمان شروع سرویسهای سیستم اضافه میهزینه

 iدهی به مشتری دهی به هر مشتری باید در محدوده مشخص شده باشد. یعنی زمان شروع سرویسزمانی، زمان شروع سرویس

دهی به مشتری، ابتدا زمان شروع باشد. به منظور محاسبه زمان شروع سرویس iLHودیرتر از زمان  iEHنباید زودتر از زمان 

دهند که برابر با زمان شروع حرکت وسیله نقلیه نمایش می dkTEشود. که با  فر در نظر گرفته میحرکت وسیله نقلیه برابر ص

دهی به دهی به هر مشتری برابر با  مجموع زمان شروع سرویسباشد سپس زمان شروع سرویساز انبار مرکزی می Kشماره 

دهی به هر باشد. زمان سرویسدهی به مشتری قبلی میسمشتری قبلی بعالوه فاصله گره قبلی تا گره فعلی بعالوه زمان سروی

 کننده بارگیری شود.کننده تحویل داده شود و یا بار مورد نیاز انبار از تأمینمشتری برابر با زمانی است که تقاضای مصرف

روند باید ری شده و به انبار میکننده بارگیای که از تامینمواد اولیهباشد. ، پنجره زمانی نرم میهای مسئلهیکی دیگر از ویژگی

در محدوده زمانی خاصی به انبار برسد و در صورتی که خارج از این محدوده زمانی به انبار برسد هزینه اضافی به سیستم 

تحمیل خواهد شد. در صورتیکه مواد اولیه زودتر از زمان خاصی به انبار برسد شامل هزینه انبار داری شده و در صورتیکه دیرتر 

به منظور بررسی پنجره زمانی نرم، در صورتی که  از زمان خاصی به انبار برسد شامل هزینه فروش از دست رفته خواهد شد

ضرب  2pشده و در عدد  ESبه انبار برسد مدت زمانی که مواد اولیه زودتر رسیده است منهای ESمواد اولیه زودتر از زمانی 

-ساعت می حسب بر زمان واحد یک ازای به به اولیه مواد رسیدن زمان زودترین کردنن رعایت از شده و به عنوان هزینه ناشی

شده و  LSبه انبار برسد مدت زمانی که مواد اولیه زودتر رسیده است منهای LSباشد. در صورتی که مواد اولیه دیرتر از زمانی 

 بر زمان واحد یک ازای به به اولیه مواد رسیدن نزما دیرترین نکردن رعایت از ضرب شده و به عنوان هزینه ناشی 3pدر عدد 

باشد.ساعت می حسب

 سازی ریاضی مسئله مدل

 در این صورت:شود به سه زیر مجموعه تقسیم و باشدهای آن یال Eمجموعه رئوس و  Vگرافی که G=(V,E)چنانچه 

کنندگان و دهنده تامیننشان sV{ = n+mV ,…,  1n+V} کنندگان و دهنده مصرفنشان cV{ = nV ,…,  1V} مجموعه

حداکثر تعداد وسایل  کنندگان  و تعداد تامین mها و تعداد مشتری باشد. باشد که برابر یک میدهنده انبار مینشان 

-می pNزان کننده به میباشد. و نیاز انبار برای خرید کاال از تامینمی i dکننده دارای تقاضای مشخصهر مصرف باشدنقلیه می

شود. هر وسیله نقلیه از انبار بارگیری کرده و درطول مسیر خریداری می iCکننده به مقدار باشد. که هر واحد ازکاال از هر تامین

کند. وسایل نقلیه دارای ظرفیت مشخصی است که در بارگیری اولیه و در طول مسیر این دهی میها سرویسبه مشتری ،خود

 باشد.  Qند برابر توامقدار حداکثر می
کنندگان دهی به مصرفکنندگان تعریف شده است به این معنا که سرویسدهی به مصرفپنجره زمانی سخت برای سرویس

باشد. دومین ممکن میدهی به مشتریان خارج از این بازه غیرانجام گیرد و در نتیجه سرویسi,Lh i[Eh[باید در بازه  

کننده باید در بازه زمانی باشد که در این پنجره زمانی مواد بارگیری شده از تامینی نرم میمحدودیت زمانی محدودیت زمان

[Es,Ls] در صورتیکه مواد اولیه بارگیری شده دیرتر و زودتر از زمان مورد نظر به انبار برسد مشمول جریمه  ،به انبار بازگردد

 انبارداری و کمبود مواد اولیه خواهند شد.

باشد که به ازای هر وسیله ، چند نوع هزینه در نظر گرفته شده است. اولین هزینه، هزینه ثابت وسیله نقلیه میدر این پژوهش

هزینه طی مسافت وسیله  باشد. دومین هزینه،تواند هزینه خرید وسیله نقلیه باشد را شامل مینقلیه یک هزینه ثابت که می

کننده که شده بستگی دارد. سومین هزینه، هزینه خرید مواد اولیه از تامیننقلیه در طول مسیر خواهد بود که به مسافت طی 
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کننده و تعداد آن بستگی دارد. چهارمین هزینه، هزینه ناشی از رعایت نکردن پنجره زمانی نرم در به قیمت خرید از تامین

 ار نرسد، شامل جریمه خواهد شد. کننده در بازه زمانی تعیین شده به انبصورتیکه مواد اولیه خریداری شده از تامین

 باشد:های تعریف شده در این پژوهش شامل موارد زیر میمجموعه

:
c

V کنندگانمجموعه مصرف 

:
s

V کنندگانمجموعه تامین 

: V مجموعه کل رئوس 

:
d

V هاموعه انبارمج

: Kمجموعه وسایل نقلیه 

 

 باشد:پارامترهای موجود در این مسئله شامل موارد زیر می

V E  تعداد وسایل نقلیه در دسترس

 : حداکثر ظرفیت وسیله نقلیه 

:
i

s دهی در گره زمان سرویس 

i
L:کنندهمیزان تقاضای  مصرفi

 دهنده شماره مسیر   : نشان kاندیس 

 دهنده انبار  : نشان dاندیس 

:
i j

d فاصله گره iتا گره j

i j
t به گره زمان الزم برای سفر از گره

:
i

E Hدر پنجره زمانی سختکنندهدهی  به مصرفزودترین زمان سرویس

: L H
i در پنجره زمانی سختکنندهدهی به مصرفدیرترین زمان سرویس

: E sرسیدن مواد اولیه به انبار در پنجره زمانی نرم زودترین زمان
: L s  مواد اولیه به انبار در پنجره زمانی نرمدیرترین زمان رسیدن 

1
: p  )هزینه جابجایی به ازای یک واحد از مسافت )کیلومتر 

2
: p هزینه انبارداری ناشی از رعایت نکردن زودترین زمان رسیدن مواد اولیه به به ازای یک واحد زمان بر حسب ساعت 

3
: pهزینه جریمه تاخیر ناشی از رعایت نکردن دیرترین زمان رسیدن مواد اولیه به به ازای یک واحد زمان بر حسب ساعت 

pN  عداد مواد اولیه مورد نیاز انبار: ت 

M عدد ثابت بزرگ دلخواه : 

F هزینه ثابت هر واحد وسیله نقلیه : 

iC کننده ه از تامین: هزینه خرید یک واحد وزن مواد اولی 

 

 باشد:این مسئله شامل موارد زیر میگیریهای تصمیممتغیر

i jk
X سفر کند آنگاه  برابر با یک و درغیر این صورت به گرهاز گرهباشد. اگر وسیله نقلیهمی 1و 2گیریمتغیر تصمیم

 .برابر صفر می باشد
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ik
T Eدهی به مشتری زمان شروع سرویس 

k
L V  میزان بارگیری اولیه وسیله نقلیه 

j
L r بالفاصله بعد از بارگیری اولیه دهی به مشتریمانده بر روی وسیله نقلیه بعد از سرویسمیزان بار باقی 

 به انبار  زمان رسیدن مواد اولیه:  

 

 

 

 

 

  

  

1

2

3

( )

m a x , 0

m a x , 0

 

c c

c

s

i jk i j

k k j v i v

d ik

k k i v

i jk i p

i v j v k k

p X d

p E S T S

p T S L S

F X

M in z

X C N

  

 

  

  

  

  

 







  

 

  

 

Subject to: 

1 1,
ijk c

k K i V

X j V

 

    
 

2 ,

d c d c

i jk j ik s

k K j v v k K j v v

X X i v

   

      

3 1

s

i jk

k K i v j v

X

  

   

4

d c s

i jk

k K i v j v v

X V E

  

   

5 0

d d

i jk

k K i v j v

X

  

   

6

d c s c s d

i jk i jk

k K i v j v v k K i v v j v

X X

     

      

7 , ,
ijk jik c s

i v i v

X X k K j v v
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8 ,

c

k j i jk

i v j v

L V L X k K

 

     

9 ,
k

L V Q k K   

 1 0 1 , ,
j k j j d jk c s

L r L V L r N O M X k K j v v        

 
 1 1 1 , ,

j k j j d jk c s
L r L V L r N O M X k K j v v        

1 2 1 , ,

1 3 1 , ,

j i j j i jk c s c s

k K

j i j j i jk c s c s

k K

L r L r L r N O M X i v v j v v

L r L r L r N O M X i v v j v v





 
         

 

 
         

 




 

1 4 ,
j c s

L r Q j v v   

 
1 5 0,

dk
T E k K   

 1 6 1 , , v ,
ik ij j i jk jk c s

T E t s M X T E i v j v k K         
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ijk= 0 or 1X -21 
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 تابع هدف:

باشد. هزینه مسافرت بین دو گره برابر با می هاگرهکل سطر اول موجود در تابع هدف برابر با هزینه مسافرت وسیله نقلیه بین 

هزینه باشد. به عبارتی ضربدر هزینه جابجایی به ازای یک واحد از مسافت میکند ی میکه وسیله نقلیه ط jتا گره iفاصله گره 

کنند ضربدر هزینه جابجایی به ازای هایی که تمام وسایل نقلیه طی میبرابر با مجموع فواصل بین گره مسافرت وسیله نقلیه

 باشد. یک واحد از مسافت می

باشد در این صورت ارداری ناشی از رسیدن مواد اولیه زودتر از زمان مقرر به انبار میدهنده هزینه انبتابع هدف نشان سطر دوم 

) ،اگر مواد اولیه زودتر از زمان مشخص شده به انبار برسد )E S T S  برابر عددی مثبت شده که در هزینه انبارداری ناشی از

زای یک واحد زمان بر حسب ساعت ضرب خواهد شد و اگر مواد اولیه دیرتر رعایت نکردن زودترین زمان رسیدن مواد اولیه به ا

) ،از زمان مشخص شده به انبار برسد )E S T S عددی منفی شده ولی ماکزیمم مقدار ،( )E S T S  و صفر برابر عدد صفر

 .خواهد شدهای انبارداری برابر صفرشده و درنتیجه هزینه
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باشد در این دهنده هزینه کمبود موجودی ناشی از رسیدن مواد اولیه دیرتر از زمان مقرر به انبار میسطر سوم تابع هدف نشان

) ،صورت اگر مواد اولیه دیرتر از زمان مشخص شده به انبار برسد )T S L S  برابر عددی مثبت شده که در هزینه کمبود

عایت نکردن دیرترین زمان رسیدن مواد اولیه به ازای یک واحد زمان بر حسب ساعت ضرب خواهد شد و موجودی ناشی از ر

) ،اگر مواد اولیه زودتر از زمان مشخص شده به انبار برسد )T S L S  عددی منفی شده ولی ماکزیمم مقدار( )T S L S  و

 .صفر خواهد شد های کمبود موجودی برابرنتیجه هزینهصفر برابر عدد صفر شده و در

ای که از انبار نقلیه یلدر این قسمت مجموع تعداد وساباشد، میدهنده هزینه ثابت وسیله نقلیه سطر چهارم تابع هدف نشان 

 در هزینه ثابت یک وسیله نقلیه ضرب خواهد شد. خارج شده، محاسبه شده و

، که بستگی به تعداد مواد اولیه مورد نیاز انبار باشدکننده میه هزینه خرید مواد اولیه از تامیندهندسطر پنجم تابع هدف نشان

 باشد.می  i کنندهمواد اولیه از تامین  ازخرید یک واحد و قیمت 

 

 ها:محدودیت

در این قسمت  کند.می دهیکننده یک وسیله نقلیه وارد شده و به آن سرویسدهد که به هر مصرف( اطمینان می1محدودیت )

-تواند  از یک مصرفکه آن یال می، شودکننده مورد نظر اضافه میکننده حتما و دقیقا یک یال به مصرفبه ازای هر مصرف

 کننده و یا انبار خارج شود.کننده، تامین

به عبارت دیگر  .شده استرد شود قبال به آن وایخارج مای که  کنندهدهد وسیله نقلیه از هر تامین( نشان می0محدودیت )

 شود.   کننده خارج میشود، همان وسیله نقلیه از آن تامینکننده میای که وارد آن تامینکننده وسیله نقلیهبرای هر تامین

های واردشده به در این محدودیت مجموع یالشود. کننده انتخاب میدهد که یک و فقط یک تامین( تضمین می3محدودیت )

 باشد.کنندگان برابر یک میهای خارج شده از تامینکنندگان با توجه به محدودیت شماره دو، مجموع یالتامین

در این صورت حتما  باشد.دهد که تعداد وسایل نقلیه از تعداد وسایل نقلیه دردسترس کمتر میاطمینان می(4محدودیت )

 کمتر باشد. VEای که استفاده شده باید از مقدار تعداد وسایل نقلیه

هایی در این محدودیت مجموع یال تواند مستقیما از انبار به انبار بازگردد.دهد که وسیله نقلیه نمی( تضمین می5محدودیت )

 باشد. شود برابر صفر میکه از یک انبار خارج شده و به انبار دیگر وارد می

-ای که به انبار وارد میشوند با تعداد وسایل نقلیهر خارج میای که از انبادهد که تعداد وسایل نقلیه( نشان می6محدودیت )

شود همان وسیله نقلیه به انبار باز دهی به مشتری از انبار خارج میای که به منظور سرویسیعنی وسیله نقلیه شوند برابر است.

گردد.می

کننده وارد شده همان وسیله نقلیه از آن فکننده یا مصردهد که هر وسیله نقلیه که به یک تامین( تضمین می7محدودیت )

کند، همان وسیله نقلیه از مشتری دهی میای که وارد هر مشتری شده و سرویسبه عبارتی هر وسیله نقلیهشود. خارج می

 شود. خارج می

نقلیه در ابتدای مسیر از باشد که برابر میزان باری است که وسیله ( برابر با میزان بارگیری اولیه در هر مسیر می8)  محدودیت

در این قسمت به ازای هر وسیله نقلیه، میزان باری که در طول مسیر باید توسط وسیله نقلیه به مشتریان  کند.انبار بارگیری می

 شود.  گیری شده و به عنوان بارگیری اولیه هر وسیله نقلیه در نظر گرفته میدهی شود، اندازهسرویس

در این قسمت اطمینان  باشد.دهد که میزان بارگیری اولیه از میزان ظرفیت ماشین بیشتر نمیین می( به ما تضم9محدودیت )

شود که به ازای هر وسیله نقلیه، میزان بارگیری وسیله نقلیه که در قسمت هشت محاسبه شده از میزان ظرفیت وسیله پیدا می

 باشد. نقلیه کمتر می
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در این قسمت در صورتیکه  دهی به اولین مشتری است.میزان بار بعد از سرویسدهنده ( نشان11و 12های ) محدودیت

شود، گیری شده و از مقدار بار کامیون کم میام به عنوان مشتری بعد از انبار شود، مقدار تقاضای آن مشتری اندازه iمشتری 

 شود.امیون می شود جمع میکنندگان سوار کسپس مقدار تعیین شده با مجموع مقدار باری که در قسمت تامین

 .باشدمیو پس از مشتری اول دهنده میزان بار در طول مسیر ( نشان13و 10) هایمحدودیت

. در اینجا میزان بار محاسبه شده باشد( میزان بار وسیله نقلیه در طول مسیر از میزان ظرفیت ماشین بیشتر نمی14محدودیت )

 از ظرفیت وسیله نقلیه کمتر باشد. باید 13و10وهمچنین  11و12های در قسمت

به ازای هر وسیله نقلیه زمان شروع حرکت وسیله  شود.( زمان خروج وسیله نقلیه از انبار صفر در نظر گرفته می15محدودیت )

 باشد.نقلیه از انبار برابر صفر می

قسمت به ازای هر وسیله نقلیه، زمان  در این دهد.( زمان ورود وسیله نقلیه به هر مشتری را نشان می17و16) هایمحدودیت

دهی و زمان دهی در گره قبلی بعالوه زمان سرویسدهی به هر مشتری با محاسبه مجموع زمان شروع سرویسشروع سرویس

 شود.مسافرت بین گره قبلی تا گره فعلی محاسبه می

در این  پذیرد.جره زمانی سخت انجام میدهد که زمان ورود وسیله نقلیه به هر مشتری در پن( اطمینان می18محدودیت )

محاسبه شده  17و  16شود که به ازای هر مشتری زمان محاسبه شده برای ورود مشتری که در قسمت محدودیت بررسی می

 است در محدوده زمانی سخت قرار گرفته باشد.

T( مقدار 02و91) هایمحدودیت S برای محاسبه  باشد.قدار برابر زمان رسیدن مواد اولیه به انبار میکند این مرا محاسبه می

 شود محاسبه شود.دهی میکننده سرویساین مقدار، کافیست زمان رسیدن وسیله نقلیه به انبار در مسیری که در آن به تامین

iگیریدهنده آن است که متغیر تصمیم(  نشان10محدودیت ) jk
X در صورتیکه وسیله نقلیه  باشدمیصفر یا یک  بربراk  از

 برود برابر یک و در غیر این صورت برابر صفر خواهد بود. j به مشتری  iمشتری 

,گیری دهنده آن است که متغیرهای تصمیم(  نشان00محدودیت ) , L V ,
ik j k

T E L r T S  می اعداد بزرگتر و مساوی صفر-

باشد.

 

  یگیربحث و نتیجه
 نیز کنندهتأمین انتخاب پژوهش این در. است شده VRP مسئله وارد جدیدی نوآوری و مطرح جدیدی مسئله پژوهش این در

دارای پنجره  کننده به انبارشده است همچنین زمان رسیدن مواد اولیه خریداری شده از تامین افزوده به مسئله مسیریابی

باشد. در این مسئله دو نوع مشتری وجود دارد. یریابی وسیله نقلیه دارای یک انبار می، مسئله مسجادر این .باشدزمانی نرم می

کنند. مشتری باشند که مواد تولید شده و یا بارگیری شده از انبار یا کارخانه را مصرف میکنندگانی میمشتری نوع اول مصرف

شود. بنابراین وسیله نقلیه از انبار بارگیری انبار فرستاده می کنندگانی هستند که مواد اولیه را تامین کرده و بهنوع دوم تامین

دهد( مواد کنندگان تحویل میمصرفبه کنندگان )اجناس تولید شده را دهی به مصرفو در طول مسیر عالوه بر سرویس هکرد

، شوددهی میکنندگان سرویسم مصرفگردد. در این مسئله به تماکنندگان تحویل گرفته و به انبار باز میاولیه الزم را از تامین

کنندگان به دو عامل بستگی دارد، اولی شوند انتخاب تامینکنندگان انتخاب میتنها یکی از تامین ،کنندگانولی در مورد تامین

ینه شود که مجموع هزای انتخاب میکنندهقیمت خرید و دومی هزینه ناشی از جابجایی در طول مسیر به این معنا که تامین

میزان  شود. در هر بارگیری وسیله نقلیه،کننده انتخاب میخرید و هزینه سفر کمینه شود و نکته این است که تنها یک تامین

بارگیری اولیه وسیله نقلیه باید از میزان ظرفیت وسیله نقلیه کمتر باشد نکته مهمی که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد این 

کننده نیز باید از ظرفیت وسیله نقلیه کمتر باشد. از تامین یود بر روی وسیله نقلیه بعد از بارگیرموج است که میزان بار

ن باید در محدوده زمانی خاصی انجام پذیرد به این معنا که وسیله نقلیه باید در دوره زمانی گاکننددهی به مصرفسرویس

باشد که دارای زودترین زمان شروع و مل یک بازه زمانی میدهی کند. این محدوده زمانی شاکننده سرویسخاصی به مصرف
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کننده بارگیری ای که از تامینباشد. محدودیت دیگری که در مسئله وجود دارد این است که مواد اولیهدیرترین زمان شروع می

محدوده زمانی به انبار برسد  روند باید در محدوده زمانی خاصی به انبار برسد و در صورتی که خارج از اینشده و به انبار می

هزینه اضافی به سیستم تحمیل خواهد شد. در صورتیکه مواد اولیه زودتر از زمان خاصی به انبار برسد شامل هزینه انبارداری 

سپس مسئله بیان شده،  شده و در صورتیکه دیرتر از زمان خاصی به انبار برسد شامل هزینه فروش از دست رفته خواهد شد.

ی شدمدل ساز
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