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 بررسی کاربردهای تحقیق در عملیات 

 در صنعت حمل و نقل هوایی

 خلیل اله معمارزاده

 

 

 چکیده

و روش های به کارگرفته شده برنامه ریزی ریاضی در چندین حوززه مموص عونعم حمول و نقول هوزایی ، در یو          کاربردهای تحقیق در عملیات،در این مقاله 

باشوند   مراحول برناموه ریوزی زموای بنودی هزا یموا و خدموه ، مودیریم          ایون بشوه هوا    شوامل  می تزانند چارچزب بررسی و مرور می گردند . این حززه ها 

عندلی مسیر محزر و شبکه محزر( و برنامه ریزی زیرساخم های عونعم هزانوزردی )فرودگواه هوا و مودیریم ترافیو        درآمد)رزرویشن مازاد ، مدیریم تززیع 

 .به مراحل زمای بندی هزا یما و خدمه  رداخته شده اسمدر این مقاله که هزایی(. 

 

 مقدمه -1

راه را برای تغییرات ساختاری در عنعم ایرالین ایاالت متحده همزار ساخم .  7891اجرای قانزی مقررات زدایی در شرکم های هزا یمایی آمریکا از سال 

یمایی جدید و تازه شرکم های هزا یمایی اجازه یافتند شبکه  روازی و میزای نرخ هایشای را انتشاب نمایند. این مزضزع انگیزه ای شد تا شرکم های هزا 

ی قبلی و تازه واردی با ایده های نزین در کسب و کار به بازار عنعم حمل و نقل هزایی هجزم بیاورند.  س از آزادسازی ، عحنه رقابم به بین ایرالین ها

اشند و بتزانند به حیات و رشد و تزسعه واردین تغییر  یدا کرد.شرکم های هزا یمایی دیگر در الیه های محافظتی قرار نگرفتند و برای اینکه سزدده ب

زیاد و متعددی در اقتصادی خزد ادامه دهند ، مجبزر بزدند ، عملیاتشای را به طزر مستمر با بمره وری بیشتر و بیشتر مدیریم کنند.متعاقب آی ایرالین های 

ر ادغام شدند و تعدادی نیز تاسیس گردیدند. در این راستا برنامه ایاالت متحده اعالم ورشکستگی نمزده و تعطیل شدند و یا در شرکم های هزا یمایی دیگ

 ریزی و زمای بندی بمینه و متناسب با بازارها نقشی حیاتی و متمایز کننده داشم. 

بمره ور و برنامه شرکم های هزا یمایی از منابع متعدد و گسترده ای جمم ارائه خدمات حمل و نقلی به مسافرینشای استفاده می کنند. لذا این مدیریم 

 ریزی عحیح اسم که بقاء ، رشد و تزسعه و یا افزل و ورشکستگی ی  شرکم هزا یمایی را مششص می کند.

شدید به منابع ،  عنعم ایرالین در ی  محیط خیلی  زیا و مبمص کار می کند.عالوه بر آی انعطاف  ذیری  ایین برای  اسخ دادی به تغییرات ، نیاز و وابستگی

برای مدیریم این  یچیدگی  (Yu 7889) ذیری آی از عزامل خارجی و محدودیم های حاکص بر عنعم ایرالین ، محیط کاری آنما را  یچیده می کند.آسیب 

 در این میای نقه مممی را ایفاءنمزده اسم. (OR)ها ، ابزارها و تکنی  های تحقیق در عملیات 

مدل های تحقیق در  (Barnhart and Talluri,7881)آغاز کرده اند. 7891یق در عملیات را از دهه شرکم های هزا یمایی استفاده از تکنی  های تحق

هزا یمایی را  عملیات تاثیر زیاد و عمیقی بر فرآیند مدیریم و برنامه ریزی در شرکم های هزا یمایی را داشته اسم.مزیم فن آوری کامپیزتر هص شرکم های

ازی با  یچیدگی های بیشتر را در زمای کزتاه تری حل نمایند،تا جاییکه این شرایط ، باعث شده اسم که بسیاری از قادر ساخته اسم مدل های بمینه س

ر شرکم شرکم های هزا یمایی، د ارتمای خاص و مستقلی را برای تحقیق در عملیات در شرکم خزد تدارك ببینند که به عرفه جزیی های میلیزی دالری د

ده اسم . این د ارتمای ها خزد نیز ی  تشکیالت حرفه ای مممی را در زمینه تحقیق در عملیات مزسزم به جامعه متشصصین تحقیق های هزا یمایی منجر ش

به راه انداخته اند. این جامعه تشصصی ، طرح ها ،  ژوهه ها ،  یاده سازی ها و سایر ایده های تحقیق در  (AGIFORS)در عملیات شرکم های هزا یمایی 

نشای می دهد که تکنی   طرح های انجام شده و روش های به کار گرفته شده در این جامعه ،را در عنعم ایرالین جستجز و بررسی می کند مرور  عملیات

ریزی  نامههای تحقیق در عملیات در حل بسیاری از مسائل متنزع شرکم های هزا یمایی )از قبیل مدیریم درآمد،زمای بندی خدمه ، مسیریابی هزا یما،بر

 ناوگای،برنامه ریزی نگمداری و ...( راهگشا بزده و با مزفقیم  یاده سازی شده اند.

و در سه دهه اخیر مدیریم شرکم های هزا یمایی تزسعه عمده و قابل تزجمی داشته اسم. این تزسعه به کم   یشرفم های فن آوری های اطالعاتی 

در زمینه نیاز شرکم های هزا یمایی به کاهه مستمر هزینه ها و افزایه مستمر درآمدها نسبم به قبل ارتباطی و نیز محاسباتی اهمیم بسیار بیشتری را 

ی متضاد  یدا کرده اسم.کسب و کار شرکم های هزا یمایی با بیشترین  یچیدگی ها مزاجه اسم.ازجمله مزاجمه با تصمیص های چندبعدی و چندگانه و گاه

مای دارند.برای برنامه ریزی و عملیات بمتر به عزرت مستمر در شرکم های هزا یمایی روش های متعددی به طزر دائص ،که تماما نیاز به بمینه سازی همز

ی را بمینه تزسعه داده شده و به کارگرفته می شزند.این روش ها با رویکرد علمی در دسترس تحقیق در عملیات و ادبیات ریاضیات، فرآیندهای تصمیص گیر
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ندهای تصمیص گیری معمزال بزسیله سیستص های کامپیزتری، مدل سازی می گردند که می تزانند  شتیبای این تصمیص گیری باشند. می کنند.این فرآی

 ه اسم.بنابراین ، روش های علص محزر تحقیق در عملیات ، فرآیند تصمیص گیری را برای شرکم های هزا یمایی آسای تر ، اثربشه تر و سریع تر نمزد

دیریم شرکم های هزا یمایی ،  یچیدگی های زیاد فرآیندهای تصمیص گیری در آی اسم که به عزامل بسیار زیاد و متعدد داخلی و خارجی عمده چاله م

زینه های وابسته اسم .در این راستا ، سیستص های  شتیبای تصمیص گیری مبتنی بر کامپیزتر می تزانند کم  قابل تزجمی را در محاسبه سریع و درسم گ

 اد و متعدد تصمیص گیری به مدیرای شرکم های هزا یمایی داشته باشند . زی

 الگوی جامع برنامه ریزی در شرکت های هواپیمایی -2

ه تصمیص های اعزال برنامه ریزی با ثبم وضعیم مزجزد سیستص عرضه و منابع در دسترس و نیز  یه بینی تقاضاهای آینده آغاز می گردد. برای ورود به حزز

سیستص عرضه و بررسی برنامه ای و عملیاتی در شرکم های هزا یمایی هص می بایسم بدوا سه مزضزع یا اطالعات  ایه ای مزرد تحلیل و شناسایی قرار گیرند.

، برنامه ریزی ناوگای ( ؛  یه بینی تقاضای مسیر و بازارهای هدف  ASKکیلزمتر در دسترس  –منابع و امکانات مزجزد شرکم های هزا یمایی )مثل عندلی 

مله این مزضزعات می باشند که در الگزی ( و نیز ساختار شبکه  رواز )برنامه ریزی مسیر( از جRPK مشتلف)میزای درآمد متصزر از مسافر برای هر کیلزمتر

 عفحه بعد نشای داده شده اسم .
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 برنامه ریزی زمان بندی هواپیما و خدمه -3

تطبیق  فرآیند تشصیص ناوگای خصزعا برای آی دسته از شرکم های هزا یمایی ممص اسم که بیه از ی  تایپ هزا یما در اختیار دارند.تشصیص ناوگای ،

ما با مسیر خاص ، در هر زمای بندی اسم.به عبارتی این فرآیند شامل تشصیص مسیرهای مشتلف به تایپ های مشتلف هزا یما اسم.باید به تایپ هر هزا ی

مششص(  این نکته تزجه کرد که در این مرحله از برنامه ریزی عرفا نزع یا همای تایپ ناوگای مششص می گردد و انتشاب هزا یمایی مششص)با رجیستری

ا فرآیندهای بعدی برنامه ریزی عزرت می گیرد.هدف از تشصیص ناوگای ، تشصیص ممکن و بمینه بشه های مشتلف  روازی در ی  زمای بندی به ی  یدر 

 .  (Abara 7898)بیشتر از انزاع ناوگای می باشد ، به نحزی که تزابع هدف بمینه شده و محدودیم های مشتلف عملیاتی هص در آی لحاظ شده باشد 

. برنامه ریزی ناوگای ی  تصمیص استراتژی  اسم که در آی به نیازهای  Clark)2117(به اشتباه گرفته شزد  2تشصیص ناوگای نباید با برنامه ریزی ناوگای

مزجزد و در دسترس ی  ایرالین به تعداد و نزع هزا یماها برای عملیات در بلند مدت تزجه می شزد در حالیکه در تشصیص ناوگای ، ما با هزا یماهای 

 عملیاتی ، مسئله تشصیص ی  نزع ناوگای به هر لگ  روازی را بررسی می کنیص.

های متفاوتی دارد از شرکم های هزا یمایی نزعا با انزاع و اقسام ناوگای در تعدادهای مشتلف سروکار دارند.هر نزع ناوگای ویژگی ها و ساختار و میزای هزینه 

 .  (Yu and Thengval 7888)شسم ، تیص  رواز ، برنامه نگمداری و سزخمقبیل ظرفیم عندلی ، وزی ن

. تنزع هزینه نگمداری ی  عامل عمده ای اسم که شرکم های هزا یمایی را ترغیب می کند میزای تنزع کمتری در برنامه ریزی ناوگانشای داشته باشند

دیده خاص هر نزع ناوگای را داشته باشند و چ  های نگمداری متفاوتی را برنامه ریزی ناوگای نیاز دارد ، شرکم های هزا یمایی خدمه و  رسنل آمززش 

 نمایند و در نتیجه ، در جابجایی ی  هزا یما ، وقتی ی  خرابی و نقص فنی اتفاق می افتد با انعطاف کمتری مزاجه خزاهند بزد .

به دنبال کردی ناوگای در ایستگاه های مشتلف )یا همای فرودگاه ها ( در هر نقطه  در مدل سازی ریاضی و فرمزل بندی مسئله تشصیص ناوگای ، تزجه عمده

زمانی برای فرمزل  –و لحظه زمانی معطزف اسم. محققین در این خصزص ی  روش ابتکاری را تزسعه داده اند . در این روش از انطباق ی  شبکه فضایی 

 زمانی را برای  نج شمر نشای می دهد. -از  شبکه فضایی بندی این مسئله استفاده می شزد. شکل ذیل ی  نمزنه 

 
 

زمانی ، فرودگاه ها به عنزای ستزی ها و زمای های در طی  –این رویکرد ، فرآیند مدل سازی مسئله تشصیص ناوگای را تسمیل می کند . در شبکه فضایی 

گره ها ، ورود یا خروج ی  بشه  روازی را در ی  فرودگاه معین در زمای  ی  روز ، ردیف های آی هستند. در این شبکه ، فله ها ،  روازها هستند و

ستزی را  مششص از روز را نشای می دهند. فله هایی که به دور دو گره از ی  ستزی می باشند ، نشای دهنده عملیات زمینی هستند که آخرین گره از ی 

ای دهنده هزا یماهای شب خزاب می باشند که آخرین ورود از ی  روز را به اولین  رواز به اولین گره از همای ستزی ارتباط می دهند که در حقیقم نش

 خروجی در روز بعد ارتباط می دهند .

د و می تزاند مسئله تشصیص ناوگای ، اعزال به عنزای ی  مسئله شبکه چند کاالیی فرمزل بندی شده اسم که در آی هر گره ، عرضه یا تقاضا را بیای می کن

روازی وگای متنزع در آی ، عملیات  روازی عزرت  ذیرد . مدل ، حداقل هزینه کل یا حداکثر سزد خالص را با تشصیص نزع ناوگای مناسب به هر لگ  با نا

نزع  جستجز می کند. محدودیم ها در آی اطمینای می دهند که هر  رواز به ی  نزع ناوگای مششص تشصیص داده شده اسم و تعداد هزا یماها برای هر
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 7دگاه هاناوگای از تعداد هزا یماهای در دسترس تجاوز نمی کند. سایر محدودیم های جنبی ممکن اسم شامل محدودیم های عملیات شبانه  روازی در فرو

دف هزینه کل شبکه را ، رنج  روازی ناوگای ، سروعدا ، گردش های اجباری و مالحظات نگمداری باشند . در این مدل ریاضی که بیای گردیده اسم ، تابع ه

 در آی مد نظر اسم. این هزینه ها شامل دو قسمم هستند   (CASM)مسیر  –نمایه می دهد که حداقل رسانی قیمم هر عندلی 

 2هزینه های  رت -2هزینه های عملیاتی  -7

 که از رابطه ذیل به دسم می آید  هزینه های عملیاتی برای ی   رواز عمدتا به نزع ناوگای تشصیص داده شده به  رواز بستگی دارند 

 تعداد عندلی های هزا یما ×فاعله  روازی  ×ناوگای  CASMهزینه های عملیاتی ی   رواز = 

 هزینه های  رت هص شامل هزینه هایی اسم که به دلیل عدم کفایم تقاضا و  ر نشدی عندلی ها متزجه ی  شرکم هزا یمایی می گردد.

 ه عمده از محدودیم ها وجزد دارد  در مدل تشصیص ناوگای سه دست

 3 زشه  روازی -7

ید برابر این محدودیم ها بیای می کنند هر هزا یما باید برای  زشه ی   رواز تشصیص داده شده باشد که برای این منظزر جمع کل متغیرهای تصمیص با

مع متغیرهای دوگای آی باید ی  شزد. به عبارتی تنما یکی از این دو ی  شزند . ضمن آنکه  رواز عرفا تزسط ی  نزع ناوگای  زشه داده می شزد ، لذا ج

 متغیر تصمیص دوگای در این محدودیم مقدار ی  خزاهد گرفم و به اجبار متغیر دیگری عفر خزاهد گردید .

  7تزازی هزا یما -2

محدودیم ها اطمینای می دهند که ی  هزا یما از نزع ناوگای  دسته دیگر محدودیم ها به تعادل هزا یما یا تسلسل تجمیزات تزجه می کند . این دسته از

زمانی ، این دسته از محدودیم ها به کم  این مفمزم  –مناسب در مکای مناسب و در زمای مناسب در دسترس خزاهد بزد. با تزجه به مفمزم شبکه فضایی 

ورودی یا خروجی را نمایه می دهد. یادآوری می گردد که هر گره ی  زمای  بیای می گردند. با مراجعه به شکل قبلی از مفمزم این شبکه ، هر گره ی 

دی این مششص در ی  فرودگاه مششص را نمایه می دهد. بنابراین تعداد هزا یماها در هر گره به نسبم لحظه قبل از گره تغییر می کند. برای واضح ش

 مزضزع در شکل ذیل تزضیح داده می شزد.

 
ورودی مشاهده می گردد. در قبل از این گره ، عرفا دو هزا یما از ی  نزع ناوگای مشابه در فرودگاه وجزد دارد. بعد از این ورود ،  در این شکل ، ی  گره

تایپ  یما از ی هزا یمای دیگری با همای تایپ به فرودگاه وارد می شزد. با تزجه به شکل مجمزعه محدودیم های تعادل هزا یما بیای می کند که تعداد هزا 

ا همای تایپ مششص بر روی زمین در ی  گره برابر اسم با تعداد هزا یماهای همای تایپ بر روی زمین در لحظه قبل از گره به اضافه هزا یماهای ورودی ب

 در گره منمای خروج همای تایپ هزا یما از گره ، که برای شکل فزق داریص  

  3( = 1خروجی) –( 7( + ورودی )2همسای قبل از گره )تعداد هزا یما در این گره = تعداد هزا یماهای 

 محدودیم های تعادل برای تمام فرودگاه های تحم  زشه در زمای بندی لحاظ می گردند .

  2اندازه ناوگای -3

دسترس تجاوز نکند . برای اینکار باید این دسته از محدودیم ها اطمینای می دهند که تعداد هزا یماهای تشصیص داده شده از هر ناوگای از اندازه ناوگای در 

ص ، تنما دو تعداد هزا یماهای روی زمین برای هر نزع ناوگای در فرودگاه های مشتلف محاسبه گردد. لذا به عنزای مثال اگر دو نزع ناوگای داشته باشی

 محدودیم خزاهیص داشم .

 Hane et)ای این مزضزع از مدل  ایه ای تشصیص ناوگای استفاده می گردد .شکل عمزمی مدل ریاضی تشصیص ناوگای به عزرت ذیل ساخته می شزد. بر

al. , 7889) 

 مجموعه ها

Fمجمزعه  روازها = 

Kمجمزعه انزاع ناوگای = 

Cمجمزع هزا یماها در آخرین گره روزانه = 

Mتعداد گره ها در شبکه = 

 

 نمایه ها
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iنمایه  رواز = 

jنمایه ناوگای = 

kنمایه گره ها = 

 

 ترهاپارام

i,jC هزینه تشصیص ناوگای تایپ =j  به  روازi 

jN تعداد هزا یماهای در دسترس از ناوگای تایپ =j 

 وارد شزد kبه گره  iاگر  رواز  7+

i,kS = 

 خارج شزد kاز گره  iاگر  رواز  7-

 

 متغیرهای تصمیم

 تشصیص داده شزد jبه نزع ناوگای  iاگر  رواز   7

i,jX = 

 در غیر اینصزرت  1         

k,jG متغیر تصمیص عدد عحیح که تعداد هزا یماهای تایپ =j  را بر روی زمین در گرهk .بیای می کند 

 که مدل برنامه ریزی خطی عدد عحیح آی به عزرت ذیل خزاهد بزد  

 

Min ∑ ∑ Ci,jXi,j

𝑖∈𝐹𝑗∈𝐾

 

 
  Subject to 
 

∑ Xi,j

𝑗∈𝐾

= 7 

 

Gk-7,j + ∑ Si,kXi,j

𝑖∈𝐹

= Gk,j 

 

∑ Gk,j ≼ Nj

𝑘∈𝐶

 

 
Xi,j ∈  {1,7} 

 
Gk,j∈ 𝕫+ 

 
هزینه کل تشصیص انزاع تایپ ناوگای ها را به کل  روازها در زمای بندی جستجز می کند. محدودیم  ( حداقل7-7در مدل بیای شده ، تابع هدف در رابطه )

( محدودیم تزازی هزا یما اسم. 7-3( محدودیم  زشه  روازی اسم که اطمینای می دهد ، هر  رواز با ی  تایپ ناوگای  رواز کرده باشد.محدودیم )2-7)

 +7( بعالوه  روازهای ورودی ) با گرفتن مقدار Gk-7,jدر هر گره برابر اسم با تعداد هزا یماهای همای تایپ در قبل از گره ) تعداد هزا یما برای هر تایپ ناوگای

  jای تایپ ( اندازه ناوگای را نشای می دهد. تعداد هزا یماها از ناوگ7-4( . محدودیم ) Si,k ارامتر  -7( منمای  روازهای خروجی ) با گرفتن مقدار  Si,k ارامتر 

 ( تجاوز نماید. jNنباید از تعداد هزا یماهای در دسترس همای نزع تایپ ناوگای ) 

 مجمزعه اعداد عحیح مثبم می باشد. +𝕫( حالم های دوگای و عحیح متغیرهای تصمیص را نشای می دهند. 7-6( و )7-9محدودیم های )

For all i ∈ 𝐹 

For all k ∈ 𝑀 and j ∈ 𝐾 

For all j ∈ 𝐾 

For all i∈ 𝐹 and j ∈ 𝐾 

For all k ∈ 𝑀 and j ∈ 𝐾 

(1-1)  

(2-1)  

(3-1)  

(4-1)  

(5-1)  

(6-1)  
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ختصاص داده می در مرحله برنامه ریزی خدمه )کرو(  روازی ، زنجیره ای از  روازها برای هر نزع ناوگای تحم شرایط مششصی تزلید شده و به خدمه  روازی ا

بیشترین سمص را در شزد که بعد از مرحله تشصیص ناوگای انجام می شزد . مجمزع هزینه های خدمه شامل حقزق ، مزایا و مشارج هتل بعد از هزینه سزخم 

یکه برای هزینه های شرکم های هزا یمایی دارد . البته بر خالف هزینه سزخم بشه بزرگ تر و بیشتری از هزینه های خدمه قابل کنترل هستند ، به طزر

به دلیل چنین عرفه  .(Anbil,7887)شرکم های بزرگ با ی  برنامه ریزی بمینه می تزای میلیزی ها دالر در این بشه ، هزینه های عملیاتی را کاهه داد 

زد عنعم جزیی بزرگ مزرد انتظار، مسئله زمای بندی خدمه  رواز همزاره جزء مسائلی بزده که بسیار مزرد تزجه محققین هص در دانشگاه ها و هص در خ

از محل زندگی خزد ،  رواز اول را آغاز کرده و  س از از نکات ممص برنامه ریزی خدمه  رواز آی اسم که عمزما خدمه می بایسم  هزا یمایی قرار گرفته اسم.

به خزد را طی کل مسیر )با رعایم استاندارد ساعم  رواز خدمه( به محل اقامم خزد برسند و از طرف دیگر هر تیص خدمه  روازی هص عالحیم الزم و خاص 

ماهانه انجام شده و  س از هر ماه مجددا با تجدیدنظرهای خاص ، تمدید  . برنامه ریزی خدمه  رواز عمزمای  تایپ مششص ناوگای هزایی داردبرای هدایم 

 می گردد .

این خدمه ها یا همای تیص  رواز آی اسم که مششص شزد ، چه ترتیبی از  روازهای متزالی به عمده چه تیمی گذاشته شزد و طبیعی   منظزر از زمای بندی

ایی ، می تزای مجمزعه برنامه های متعددی را با ترتیب ها و تزالی های مشتلف تدوین نمزد که هر اسم برای  زشه دادی کل  روازهای ی  شرکم هزا یم

یص  رواز را به ی  از این برنامه ها ، هزینه های متفاوتی را در برخزاهد داشم ، اما برنامه ای برای ی  شرکم هزا یمایی مناسب اسم که کمترین هزینه ت

ال با محدودیم های  رواز نیز سازگار باشد.برای آنکه ی  راه حل مزجه زمای بندی برای مسئله زمای بندی تیص  رواز به دسم همراه داشته باشد و در عین ح

های مشتلف مزجزد در مسئله را در نظر گرفم.عمده این محدودیم ها از قزانین و مقررات حززه استاندارد  رواز دیکته می آید ، الزم اسم که محدودیم 

این ن محدودیم ها شاید در برخی مزارد باعث کاهه بعد مسئله شزند ولی عمدتا باعث  یچیدگی بیه از حد آی می گردند.به عنزای نمزنه برخی از شزند. ای

 قزانین و مقررات به شرح ذیل می باشند 

 ساعم در ماه( 711حداکثر ساعات  روازی در روز ، هفته و ماه )مثال حداکثر -7

 روز برای خانص ها در طی ی  سال( 68روز برای آقایای و  69روزهای استراحم در روز ، هفته ، ماه و سال )مثال حداقل استراحم حداقل زمای ها و -2

 بار( 4در ی  برنامه کاری روزانه )به عنزای مثال حداکثر  Landingو  Take-offحداکثر تعداد -3

تشصیص مشابه سازی نمزد ، بدین عزرت که مسئله زمای بندی تیص  رواز عبارت خزاهد بزد از    لذا مسئله زمای بندی تیص  رواز را می تزای با ی  مسئله

 تشصیص هر ی  از تیص های  روازی به هر ی  از مجمزعه  روازهای متزالی مشتلف

همانطزر که تزضیح هص داده  هزینه ها شزد.در ی  تعریف دیگر ، مسئله زمای بندی  رواز عبارت اسم از تعیین بمترین برنامه ای که باعث به حداقل رسانی 

 شد ، برای زمای بندی ، باید برنامه کاری هر تیص  رواز و لیسم و تزالی  روازهایی را که هر تیص باید انجام دهد ، مششص نمزد. 

، زیرا مسئله زمای بندی تیص 7باالیی دارد مسئله زمای بندی تیص  روازی یکی از بزرگ ترین مسائل ترکیبی شدیدا محاسباتی اسم و  یچیدگی های محاسباتی

به عزرت دو  روازی در دو مرحله تفکی  و حل گردیده اسم که همزمانی این دو مسئله ، مقیاس و ابعاد مسئله را بسیار بزرگ نمزده اسم. این دو مرحله 

 ذیل تقسیص و تفکی  می شزند    مسئله

 

 : 2تعیین مجموعه پروازهای متوالی -1

آغاز و مجددا به همای شمر ختص می شزند.این مجمزعه ها باید به گزنه ای تدوین شزند که تمام  3 روازهای متزالی از شمر محل اقامم اعضای تیص  روازاین 

وازی با ناوگای مشابه  روازها را  زشه دهند و هر کدام از این مجمزعه ها با تایپ مششصی از ناوگای انجام شزد. به عبارت دیگر ، ی  تزالی از لگ های  ر

در آی زندگی  اسم ، که از شمر محل اقامم تیص  رواز شروع می شزند و به همای شمر نیز ختص می گردند. این شمرها ، مکای هایی هستند که تیص های  رواز

مجمزعه باید بسیاری از محدودیم ها ) مثل  می کنند. شرکم های هزا یمایی بزرگ معمزال چندین  ایگاه محل اقامم تیص های  روازی را دارند. تزالی این

هدف این مسئله  یدا کردی مجمزعه ای از  قزانین و مقررات ( را رعایم کند.دوره این مجمزعه بسته به ایرالین از ی  روز تا  نج روز در نظر گرفته می شزد.

حداقل نماید . باید به این نکته تزجه نمزد که در این مرحله ، مجمزعه ای  روازهای متزالی اسم که تمامی  روازها را  زشه دهد و هزینه کل تیص  روازی را 

لذا خزد تیص های  از لگ های متزالی  روازی قانزنی ، فارغ از تیص های  روازی ، تزلید می شزند که ممکن بزده و مقررات مربزطه را نیز رعایم می نمایند ،

  روازی در این مسئله مششص نمی گردند. 

 
 

 Rayan 7882,Bixby et al. 7882, Gamache et al. 7889, Klabjan 2117, and Barnhart 2119ببینید    -7

2. Crew Pairing 

3. Crew Base 
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 مدل ریاضی مجموعه پروازهای متوالی -

 

 مجموعه ها   

Fمجمزعه  روازها = 

Pمجمزعه  روازهای متزالی ممکن = 

Kهای  رواز = مجمزعه شمرهای محل اقامم تیص 

 

 نمایه ها

iنمایه  رواز = 

jنمایه مجمزعه  روازهای متزالی = 

kنمایه محل اقامم تیص  رواز = 

 

 پارامترها

jc هزینه مجمزعه  روازهای متزالی =j  تیص  رواز 

 

  زشه داده شده باشد  jدر مجمزعه  روازهای متزالی  iاگر  رواز  7          

i,ja = 

 1در غیر اینصزرت           

 

 باشد  kشمر   jاگر شمر محل اقامم ) شروع و  ایای  رواز ( برای مجمزعه  روازهای  7          

k,jh = 

 1در غیر اینصزرت           

 

lowerb ≡   حداقل تعداد اعضاء تیص  روازی که از شمر محل اقاممk به کار گرفته شده اسم 

upperb ≡   حداکثر تعداد اعضاء تیص  روازی که از شمر محل اقاممk به کار گرفته شده اسم 
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k k 

 متغیر تصمیم

 

 قسمتی از راه حل باشد  jاگر مجمزعه  روازهای متزالی  7          

j  x = 

 1در غیر اینصزرت           

  

𝑀𝑖𝑛 ∑ cj xj

𝑗∈𝑃

 

                          Subject to: 

  

∑ ai,j xj

𝑗∈𝑃

= 7 

blower   ≼ ∑ hk,j xj   ≼ bupper 

𝑗∈𝑃

 

  

( تضمین می نماید که هر لگ  روازی 2-2( حداقل رسانی هزینه کل مجمزعه  روازهای متزالی را دنبال می کند. محدودیم )7-2در این مدل ، تابع هدف )

 رواز در  ( اطمینای می دهد که مجمزعه  روازهای متزالی انتشاب شده ، در سطح تعداد اعضاء تیص3-2تنما ی  بار  زشه داده شده باشد. محدودیم )

 دسترس در هر  ایگاه محل اقامم آنما نگه داشته شزند. 

 

 

 :  1تخصیص هریک از تیم های پرواز به هر یک از این مجموعه پروازهای متوالی -2

شده را داشته باشد  در مرحله دوم مششص می شزد که هر تیص  رواز کدام مجمزعه  رواز را هدایم نماید به نحزی که عالحیم هدایم تایپ ناوگای مششص

یص ، هدف و قزانین و مقررات )نظیر حداکثر ساعات  روازی در روز ، هفته و ماه ، حداقل زمای استراحم ها و غیره ( رعایم شزند. در این سیستص تشص

این تیص هاسم. این فمرسم برنامه تیص  حداکثر نمزدی میزای به کارگیری خدمه یا تیص  روازی در کنار تززیع مناسبی از بارکاری و زمای های استراحم بین

 می گردد.2های  روازی شامل ی  مجمزعه ای از  روازهای متزالی مجزا شده بزسیله دوره های استراحم و روزهای استراحم

ص کابین )ممماندارای( به به این نکته باید تزجه نمزد که فرآیند تشصیص اعضاء خدمه یا تیص کابین خلبای )کا یتای و کم  خلبای( و اعضاء خدمه یا تی

نزع ناوگای مششص   روازهای متزالی مششص شده ، با همدیگر تفاوت دارند. اعضاء تیص  روازی کابین خلبای ، گزاهینامه های مزرد نیاز برای  رواز با فقط ی 

 یابند.  را دارند ، درحالیکه اعضاء تیص داخل کابین می تزانند به چندین تایپ از هزا یماهای مشتلف تشصیص

 داد. برای ترکیب و تشصیص می تزای اعضاء تیص  رواز را در ردیف های ی  ماتریس و مجمزعه  روازهای متزالی را در ستزی های همای ماتریس نمایه

کلیه تیص های  روازی به  هدف عمده شرکم های هزا یمایی ، ایجاد ی  تزازی و تعادل در ساعات  روازی بین تیص های  روازی اسم ، به عنزای مثال ، برنامه

ساعم  رواز را داشته باشند. لذا تابع هدف این مسئله جستجزی حداقل نمزدی کل انحراف از ساعات  روازی  21نحزی زمای بندی گردد که در هفته حدود 

 ساعم  رواز در هفته(.     21هدف در ی  بازه زمانی اسم )مثال 

 
 
 
 

7. Crew Rostering 

2. Days off 

For all i ∈ 𝐹 

For all home bases k ∈ 𝐾 

(2-1)  

(2-2)  

(2-3)  
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 مدل ریاضی تخصیص هریک از تیم های پرواز به هر یک از این مجموعه پروازهای متوالی -

 

 مجموعه ها 

Pمجمزعه تمام  روازهای متزالی سرتاسر تمام روزهای دوره عملیاتی تیص  رواز = 

Rمجمزعه تیص های مجاز  رواز = 

 

 نمایه ها

iنمایه مجمزعه  روازهای متزالی = 

j گروه های تیص  روازی= نمایه مجمزعه 

 

 پارامترها

jc انحراف زمای  رواز تیص  رواز =j  از ی  ساعم  روازی هدف در ی  دوره 

 

  زشه داده شزد  jبزسیله گروه تیص  روازی   iاگر مجمزعه  رواز متزالی  7          

i,ja = 

 1در غیر اینصزرت           

 

 متغیر تصمیم

 بششی از راه حل اسم  jاگر گروه تیص  روازی  7          

j  x = 

 1در غیر اینصزرت           

 

 

 

 

 

 

  

𝑀𝑖𝑛 ∑ cj xj

𝑗∈𝑅

 

                          Subject to: 

 

 

(2-4)  
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∑ ai,j xj

𝑗∈𝑅
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( تضمین می کند که هر  رواز در 9-2( حداقل جمع کل انحرافات از ساعم  روازی هدف را جستجز می کند. محدودیم )4-2در این مدل ، تابع هدف )

 مجمزعه  روازهای متزالی در هر روز تنما ی  بار  زشه داده شده باشد. 

 منابع  

7- Applications of Operations Research in the Air Transport Industry, Cynthia Barnhart, MIT, 12738 

2- Bazargan, M.,(2171) Airline Operations and Scheduling, 2th Edition, Ashgate Press, Burlington, USA 
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