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حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه ظرفیت دار با هدف کمینه سازی هزینه 

 ها و افزایش سطح رضایت 

 دکتر محمدمهدی مظفری، بهنام محمدی

 بین المللی امام خمینی )ره( قزویناستادیار و عضو هیئت علمی رشته مدیریت صتعتی دانشگاه  -1

 المللی امام خمینی )ره( قزوین دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی دانشگاه بین -2

 چکیده
مسئله مسیریابی وسایل نقلیه یکی از شناخته شده ترین مسائل در حوزه بهینه سازی می باشد. این مسئله به دلیل قرار گرفتن در رده 

NP-COMPLETE    مسئله به شرایط . در این مقاله فرضیات جدیدی به منظور نزدیک تر کردن این [01]دارای تنوع بسیار زیادی است

واقعی ارائه شده است که مهمترین آن ها داشتن ظرفیت مشخص و محدود برای وسایل نقلیه می باشد. برای حل این مدل از روش حل 

 دقیق با نرم افزار گمز استفاده شده است و بر اساس پارامتر تقاضا تحلیل حساسیت شده است.

 دقیقمسیریابی وسایل نقلیه، ، حل  کلمات کلیدی:

 

 

 مقدمه

از هزینه کل تولید را تشکیل می دهد، بهبود کارایی در حمل و نقل کاالها باعث صرفه  %01از آنجا که توزیع کاال به طور متوسط حدود 

شود. بیشتر مسایل حوزه توزیع کاال می توانند به صورت مساله جویی زیادی در قیمت تمام شده آنها و رقابت در اقتصاد منطقه ای می

است و یکی از مسایل مهم در محدوده مسایل  0درنظر گرفته شوند که تعمیم مساله فروشنده دوره گرد (VRP) 0سیریابی وسیله نقلیهم

 ای زیادی برای حل آن ایجاد شده استبهینه سازی ترکیبی است که روشهای مکاشفه

 برخوردار اهمیت باالیی از عمومی های بخش برای هم و خصوصی بخشهای برای هم اقتصادی لحاظ به نقلیه وسایل برای کارآمد مسیریابی

 رشته چند به تنها مقوله این .[0] است  شده تعریف مطالعاتی گسترده ی زمینه ی یک عنوان نقلیه به وسایل مسیریابی است. مسئله ی

 مشتریان از ای مجموعه شامل VRP  عمومی مدل شود، نمی محدود برند می کار به ترافیک مدیریت برای تنها را حوزه این که دانشگاهی

 همگن نقلیه وسایل همه که میشود فرض و میگیرد خدمت کامل طور به و یکبار تنها مشتری هر و آنها معلوم از یک هر تقاضای که است

 بر در است نقلیه وسایل تمامی توسط شده طی مسافت کل سازی کمینه اصلی هدف و است مشخص انبار یک وسیله  ه پایان و شروع و

 .  می شود اضافه کالسیک مدل به محدودیتهایی واقعی، دنیای در موجود محدودیتهای به توجه با  .[0]باشد می ها حوزه همه گیرنده

ارائه  0101در سال  3ایی و دریایی توسط هاف و همکارانمروری بر ادبیات شامل مسائل ترکیب ناوگان و مسیریابی در حمل جاده       

مقاله که ترکیبی از تعیین ناوگان و مسیریابی هستند را بررسی و یک مدل ریاضی پایه برای این  001است. این مطالعه در مجموع شده 

                                                           
1 Vehicle Routing Problem 
2 Traveling Salesman Problem 
3 Hoff et al  
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های اندازه ناوگان و مسیریابی وسائل مرور ادبیاتی در زمینه 0104در سال  4پارچا و همکارانسون .[4]دسته از مسائل ارائه نموده است

  .[5]انده و مطالعات جدید در این حوزه را بررسی نمودههای این مسائل ارائحمل، مسیریابی وسائل حمل با ناوگان غیرمشابه و گسترش

 پیشنهادی مدل توصیف

جدد مدل مدر این تحقیق به منظور نزدیک کردن مسئله مسیریابی وسایل نقلیه به شرایط واقعی فرضیاتی به این مسئله اضافه شده و 

سازی شده است. مهمترین فرض استفاده شده در نظر گرفتن ظرفیت محدود برای وسایل نقلیه است که پیچیدگی مسایل را باال می برد. 

فرض امکان به کارگیری و یا عدم به کار گیری یک وسیله نقلیه در نظر گرفته می شود. همچنین امکان برآورده سازی تمامی تقاضا وجود 

همین منظور تابع هدف دیگری برای این مسئله تعریف می شود. این تابع هدف به کمینه سازی تقاضای برآورده نشده می پردازد. ندارد به 

ونقل انجام طور که گفته شد چند هدف در این مسئله درنظر گرفته شده است که عبارتنداز: حداقل کردن مجموع حملهمان در واقع این

و یا حداقل کردن تقاضای برآورده نشده. به منظور تبدیل  دی نقاط تقاضا از تأمین تقاضای محصوالت مختلفمنشده، حداکثرسازی رضایت

 این دو هدف در یک هدف واحد آنها را با ضریب تبدبل مشخص در یک تابع هدف قرار داده می شود.

 

 فرضیات مدل

 باشد:کار برده در مدل به صورت زیر میفرضیات به

  شود.در این مسئله تعدادی گره با تقاضا وجود دارد، که تقاضایشان از طریق یک انبار واحد پاسخ داده می 

 محدود وزنی وجود دارد. چندین وسیله نقلیه با ظرفیت 

 .عرضه کنندگان نامحدود هستند 

  .تقاضای گره ها قبل از شروع برنامه ریزی مشخص و بدون تغییر می باشد 

  ز دپو شروع به حرکت کرده و از گره ها رد می شود سپس به دپو باز می گردد.وسایل نقلیه ا 

 است. همه آنها باهم یکساننوع محصول در نظر گرفته ایم که ارزش و حجم آنها  یک 

 ها، پارامترها و متغیرهای استفاده شده در مدل به شرح زیر است:اندیس

 ها:اندیس 

 i هامجموعه گره

 j هامجموعه گره

                                                           
4  Soonpracha, Kusuma, et al 
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 f هامجموعه گره

 k مجموعه وسایل نقلیه

 

 

 پارامترها: 

 k kCapظرفیت وسیله نقلیه 

 در  iتقاضای گره
id 

 jاز گره iفاصله گره
ijc

 

 هاظرایب مربوط به هماهنگ سازی اهداف و اهمیت آن
2γ -1γ  

 pen جریمه به ازای هرواحد تقاضای برآورده نشده 

 bigM اندازه کافی بزرگعدد به 

 

 

 متغیرها: 

 

k (1( و درغیر اینصورت)0طی شود) kتوسط وسیله نقلیه i-jمتغیر صفرویک، اگر مسیر 

ijx 

k شودبرآورده می kکه توسط وسیله نقلیه iدرصدی از تقاضای گره

iα 

  iبرآورده نشده انباشته گرهتقاضای 
iD 

 و در غیر این صورت برابر صفر است 0ام به کار گرفته شود برابر kمتغیر صفر و یک. اگر وسیله 
ky 

k kوسیله نقلیهتوسط   iمتغیر کمکی، مربوط به گره

iu 
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 (0د: )رابطهاهداف به ترتیب بصورت زیر می باش

 حداقل سازی هزینه انتقال 

 همان حداکثر سازی تقاضای برآورده شده 

مطمئن  3. محدودیت وسیله ای از به کار گرفته شود میتواند مسیر بین دو نقطه مشخص را طی کنده اگر نشان می دهد ک 0محدودیت 

از دپو خارج شود،  که به کار گرفته شود باید می سازد که به هر گره که وارد می شویم باید حتما از آن خارج شویم. هر وسیله نقلیه
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محدودیت های مربوط به  7و  5،6است(. محدودیت های  0م، دپو گره شماره نشان داده می شود )فرض نمودی این مورد را 4محدودیت 

کند که طور همزمان تضمین میبه 9، محدودیت ظرفیت وسایل نقلیه است. محدودیت8حذف زیر تور  و ایجاد دور می باشند. محدودیت 

کند که فقط درصورت عبور وسیله نقلیه به مجبور می کند و همچنین این نرخ رامندی مقداری بین صفر و یک را اختیار میهر نرخ رضایت

نشان می دهد که نقاط تقاضای خود را از وسایل نقلیه به کار گرفته شده تامین می کنند.  01محدودیت گره مربوطه بتواند مقدار بگیرد. 

 03را نشان می دهد و محدودیت  x، صفرو یک بودن متغیر 00کند.  محدودیت ،مقدار تقاضای انباشته تجمعی را مشخص می00محدودیت

 نشان می دهد متغیرهای تصمیم غیر منفی هستند.

 

 تحلیل حساسیت مدل

و مقایسه ی جواب های مختلف )پارامترهای مدل را به دلخواه تغییر دادیم(  به نتایج زیر  GAMSبا نوشتن مدل پیشنهادی در برنامه 

 رسیده ایم:

 را افزایش دهیم  اگر ظرفیت وسایل نقلیه یا تعداد آنهاα .نرخ رضایتمندی( گره ها افزایش میابند( 

 افتند.گره ها با فاصله های نزدیک اکثر اوقات در یک تور می 

 .اگر تعداد وسایل نقلیه زیاد باشد تعداد تورها افزایش یافته و از همه ی آنها استفاده می کند 

 .با افزایش تعداد وسایل نقلیه با کل میزان ظرفیت ثابت تابع هدف به صورت زیر تغییر میابد 

  با افزایش ظرفیت وسایل نقلیه ، مجموع نرخ رضایتمندی گره ها ابتدا به صورت نمایی افزایش میابد. ) تقریب خطی آن نیز در

 مشخص می باشد. 0شکل 

  5 4 3 2 1 تعداد وسایل نقلیه

  0808 0954 0140 0005 367 مقدار تابع هدف
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 0شکل 

 .رد در این مو با افزایش تقاضا و ثابت نگه داشتن ظرفیت وسایل نقلیه مجموع نرخ رضایت مندی گره ها به شدت کاهش میابد

 نشان داده شده است 0شکل 
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تعیین این پارامتر در مدل اهمیت ویژه ای دارد. در مرحله لذا این تحلیل حساسیت، اهمیت پارامتر تقاضا در رضایت مندی را نشان می دهد. 

 بعد تعیین ظرفیتوسایل نقلیه اهمیت پیدا میکند. این پارامتر نیز بر روی میزان رضایت مندی موثر است.

 

 نتیجه گیری

یه فرض انتخاب وسایل نقل در این مقاله یک مدل خطی عدد صحیح به منظور حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه ارائه گردید. در این مدل

برای به کار گیری و محدود بودن ظرفیت هر یک از آنها در نظر گرفته شد. هدف این مدل حداقل کردن همزمان هزینه های سفر و تقاضا 

ینه هز های برآورده نشده است که همواره در جهت عکس یکدیگر عمل میکنند. به عبارت دیگر هر چه تقاضاهای برآورده نشده کمتر باشد

 های سفر بیشتر خواهد بود.

 

 پیشنهادات برای تحقیقات آتی

بر ای انجام مطالعات آتی در این زمینه می توان مدل مربوطه را با تقاضای احتمالی در دوره های متفاوت در نظر گرفت. محدودیت زیرتور 

 سازی کرد.و مسیرهای واقع در هر تور مدل هارا حذف کرده و تمام تورهای ممکن را تعریف کرد و با استفاده از مجموعه گره
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