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مدیریت درآمد حملونقل هوایی بار در شرایط بهرهبرداری متغیر از ظرفیت
با درنظرگرفتن امکان رزرو مضاعف
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محمد وردی چاری  ،علی حسینزاده کاشان
.1کارشناسارشدمهندسیصنایع،دانشگاهتربیتمدرس
.2استادیاردانشکدۀمهندسیصنایعوسیستمها،دانشگاهتربیتمدرس


اصالحشده،95/02/31:تاریختصویب)95/03/06:

(تاریخدریافت،94/11/18:تاریخدریافتروایت

چکیده
1

مدیریتدرآمد ،شاخهایازعلمپژوهشدرعملیا استکههد اصلیآن،حداکثرسهازیدرآمهدحاصهلازفهروشمحصهو وخهدما 
نرفتنیطییکدورۀزمانیمعیناست.باتوجهبهرشدزیادحملونقهلههواییبهاردرسهالههایاخیهر،درایهنصهنعتنیهازبههارائهۀ
ازبی 
یشود.دراینمقاله،مسئلۀتخصیصظرفیت،بافرضامکانپایربودنیانبودنرزرومضهاعف
تکنیکهاییبرایبیشینهسازیدرآمداحساسم 
یشود.ازآنجاکهدراینپژوهش،یافتنجوا بهینۀالگوریتمبرنامهری یپویانیازمندحافظۀزیاداست،سهروشحلابتکاریشهامل
بررسیم 
4
3
2
برنامهری یخطیعددصحیحقطعی ،قیمتپیشنهادی وتج یۀبرنامهری یپویا برایحلمسئلهارائهمیشود.نتایج،بیهانگرعملکهردبهتهر
BPوDILPدرمقایسهباروشهایدیگراست.همچنیننتایجنشانمیدههددرنظرگهرفتنامکهانرزرومضهاعفسهببافه ایشبهیشاز10
درصدیدردرآمدکلمیشود.

حملونقلهواییبار،رزرومضاعف،لغودرخواست،مدیریت
واژههایکلیدی :



مقدمه
مدیریتدرآمد(،)RMهنربیشهینهسهازیدرآمهدشهرکت،
بهوسیلۀپیشبینیرفتارمشتریوتقااابرایمحصو یا
خدما ازبینرفتنیاست].[1هد اولیۀمهدیریتدرآمهد،
فروشمحصولمناسببهمشتری مناسبباقیمتمناسب
ودرزمانمناسباست.برایدستیابیبهاینهد ،دانهش
جامعوکاملیازبازاربهمنظوردرکرفتارمشتریانوارزش
محصولمورد نیازاست.اززمهانوقهوعانقهال درصهنعت
هواپیمایی دردهۀ1970وبااف ایشحامالندارایه ینهۀ
پایین،شرکتهایهواپیماییب رگ،تکنیهکههایپیچیهدۀ
RMراارائهکردند.پسازپیادهسازیموفقRMدرصنعت
هواپیمایی ،صنایع دیگریمانند هتلداریواجهارۀاتومبیهل
نی بهسرعتازاینتکنیکبهرهگرفتند.تمامیصنایعیکه
دارایظرفیتثابتوازدسهترفتنهیونیه دارایتقااهای
متغیرباشند،قادرندبابهکارگیریمناسبRMسودخودرا
اف ایشدهند.بااینکهصنعتحملونقلههواییبهار،دارای
مشخصههایسازگارباRMاست،بهمقولۀمدیریتدرآمهد
درحوزۀحملونقلباربهندر پرداختهشهدهاسهت.دلیهل
*نویسندۀمسئول

اصلی این امر،پیچیدهتربودنصنعتحملبهار درمقایسهه
باحملونقلمسافراناست.محصو فروختههشهدهبهرای
حملهوایی دارای ابعاد چندگانه(حجمووزن)،محدودیت
دراندازه،نیازمنهدمراقبهتههایویهژه(محصهو سهرد)،
محدودیت درکناریکدیگر قرارگرفتنوبسیاریموارددیگر
هستندکهتصمیمگیهریههایمربهوطبهه آنههارادشهوار
یسازد.
م
امروزهباتوجهبهرشدتجار جهانیوارور تحویهل
سریع سفارشها،نیازبهحملونقلهواییباربهیشازپهیش
یکه طهیسهالههایاخیهر ،رشهد
یشود؛ بهطور 
احساسم 
سالیانۀحدود6تا7درصدیبرایاینصنعتگ ارششده
اسههت .]2بههاوجههودشههباهتزیهادبهینمههدیریتدرآمههد
حملونقلمسافرانومدیریتدرآمدحملونقلهواییبهار،
تفههاو هههایینی ه ب هینای هندووج هوددارد؛بههرایمثههال،
محمولههایههوایینیازمنهدظرفیهتچندبعهدی(حجهمو
یکهمسافرانهواپیما،تنهابهیکبعهد
وزن)هستند؛درحال 
ظرفیت (صندلی)نیازدارنهد.تفهاو دیگهرایهندوحهوزه،
ماهیههتتصهههادفیمیهه انظرفیههتمهههوردنیههازبهههرای
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درخواستهای واردشدهاست؛برای مثال ،محمولهههادارای
حجمووزنمتغیریهسهتندودرنتیجهه ،میه ان ظرفیهت
موردنیازنی متغیرخواهدبود.ایندرحالیاستکهمی ان
ظرفیتموردنیازبرایمسافرانثابتاسهت(ههرنفهریهک
یکنهد).پهژوهشههای اولیههدرحهوزۀ
صندلی رااشغالمه 
مدیریتدرآمدحملونقلبهار،عمهدتاًگه ارشههایکیفهی
بیانگرپیادهسازی موفق بهوسهیلۀ شهرکتههای هواپیمهایی
است 4،3و.]5حتیپژوهشهاییکهبهتازگیدرزمینهۀ
مدلهایکمیانجامشدهنی چندانغنهینیسهتند.اولهین
مدلتهکپهروازدر ]6ارائههشهد.درایهنپهژوهش،مهدل
ایستایی-کهبسیارشبیهبهبرنامهری یخطیقطعیاست
وبرایتعیینقیمتهایآستانهایدرمدیریتدرآمدشبکه
استفادهمیشود-بررسیشهد.ارائهۀ اولهینمهدلکنتهرل
ظرفیتشبکهدرحوزۀ حملونقلبار بههوسهیلۀ ]7انجهام
گرفت.دراینتحقیق،نویسندگاندرخواستهارابرحسهب
وزن،حجم،درآمدونوعپروازدسهتهبنهدیکردنهد.سه س
مسئلهبهعنوانیکمسئلۀکولههپشهتیآنالیهنچندبعهدی

ایستا،مدلسازیوبهوسیلۀالگهوریتمحریصهانهحهلشهد.
مطالعا شهبیهسهازی،حکایهتازعملکهردبهتهرسیاسهت
آنهههادرمقایسهههبههاسیاسههتقیمههت
قیمههتپیشههنهادی 
پیشنهادیحاصلازبرنامهری یخطیعددصهحیحقطعهی
دارد.در ]8اولینمدلبرنامهری یپویابرایحهلمسهئلۀ
کنترلظرفیهتتهکبخهشپهروازارائههشهد.در ]9روش
برنامهری یاحتمالیایستابرایمدلسازیمسئلۀ تخصیص
ظرفیتبابخشهایپروازیچندگانهبررسیشهد.در ]10
مسئلۀ کنترلظرفیت بازارفهروشنقهدی بهرای پروازههای
چندبخشیمهدلسهازیشهد.ایهدۀمنحصهربهفهرددرایهن
تحقیق ،تج یهۀ مسهئلهبههدوزیرمسهئلۀ کنتهرلظرفیهت
محمولههایب رگوکوچکاستکههردوآنها،تنهابعهد
وزنیرادرنظرمیگیرند.در ]11محققانیکمدلکنترل
تکبخشیراارائهکردندکهدرآن،ازتعهداد
ظرفیتپویای 
محمولههایپایرششدۀ هریکازکالسهابهعنوانمتغیهر
یشود.در ]12روشیابتکاریارائهشدکه
حالتاستفادهم 
هههمزمههاندرآمههدمههوردانتظههارازوزنوحجههمراتخمهین
یزند.برایکاهشبارمحاسباتی،تعدادمحدودیازنقهاط
م
نمونهدرفضایحالتارزیابیشدند؛بنابراین،نویسندگاناز
تخمینهایاشتباه حاصلازتج یهۀوزنوحجهم اجتنها 

کردند.تنهادرتعداداندکیازسناریوها،اینروشابتکاری،
بهترازروشتج یۀحجمووزنارائههشهدهدر ]11عمهل
یکند.در ]13نویسندگانمدلی جامع رابادرنظرگرفتن
م
احتیاجا تصادفی بهمنبعارائهکردندکههاگهرتنههایهک
منبعدرنظرگرفتهشود،قادربهاسهتفادهدرحهوزۀکنتهرل
حمههلونقههلبههارخواهههدبههود.در ]14فراینههد

ظرفیههت
رزرواس هیونبهههصههور ی هکزنجیهرۀمههارکو مههدلشههد؛
بهطوریکهتعدادسناریوهای ممکنبهرای فهروشحجهمو

مههتهههایپیشههنهادی

وزنراکههاهشدهههد.سهه سقی
حداکثرکنندۀدرآمدبهوسیلۀبرنامهری یخطیعددصحیح
مرکب بهدستآمد.نویسندگاننشاندادندکهروشآنهها
نسبتبهسیاستقیمتپیشنهادیایستا -کهدر ]7ارائه
شدهاست–دارایعملکردبهتریاست.در ]15نیه یهک
مدلکنترلظرفیهت پویهای شهبکه ارائههشهدکههدرآن،
قطعینبودنظرفیتدردستلحاظشد.
ازجمله پژوهشهای موجوددرزمینۀمهدیریتدرآمهد
شبکهدرحوزۀحملونقهلبهارمهیتهوانبهه ]17 ،]16و
]18اشارهکهرد.در][16یهکمهدلبرنامههریه یپویهای
شههبکهایبههالحههاظکههردنعههدمقطعیههتدرزمههانورود

درخواست برای رزرواسیون ومی ان حجمووزنموردنیهاز
ارائهشهد.درایهنتحقیهق ،ازروشبرنامههریه ی خطهی و
محاسبۀمبتنیبرشبیهسهازیاحتمهالیبهرایحهلمسهئله
استفادهشد.بهطورمشابهدر][17یکحدبا برایمسئلۀ
مدیریتدرآمدشبکهبراساسمدلبرنامهری ی خطی ارائهه
شدورویکردیبهمنظهورتعیهینقیمهتپیشهنهادیبهرای
هردوبعدظرفیت(حجمووزن)درهربخهشمسهیرپهرواز
معرفیشد.
در][18مسههئلۀمههدیریتدرآمههدشههبکهدرحههوزۀ
حملونقلباربررسیشد.دراینتحقیق ،ابتهدا یهک مهدل
برنامهری ی پویایچندبعدی برای مسئلهارائهشهد .سه س
بهعلتپیچیدگیمدلبرنامهری یپویا،دومهدلمبتنهیبهر
برنامهری یخطیبهمنظورحلمسئلهمعرفیشد.بهمنظور
اف ایشدقتمدلبرنامهریه یخطهی ،درمحاسهبۀ ه ینهۀ
فرصتمنابع ،ازمفهومفاکتور تعهدیلپویهااسهتفاده شهده
است.دراینتحقیق،بررسیرزرومضاعفانجامنگرفت.
در][19مسههئلۀمههدیریتدرآمههدشههبکهدرحههوزۀ
حملونقلباردرشرای عدمقطعیتدرظرفیتدردسهت،

بهرهبرداریمتغیرازظرفیتبادرنظرگرفتنامکانرزرومضاعف
حملونقلهواییباردرشرای  
مدیریتدرآمد 

بررسهیشههد.همچنههیندرایهنتحقیهق،ارائههۀیهکمههدل
برنامهریه یاحتمهالیمحهدودیتداربهرایمسهئلهصهور 
گرفت.
در]،[20محققانیکمدل رزرومضاعفبهرای مسهئلۀ
مدیریتدرآمدحملونقلبارارائهکردند.ارائۀمدلریااهی
بهههمنظههوریههافتنمقههداربهینههۀرزرومضههاعفبههاهههد 

حداقلسازیه ینۀکهل،شهامله ینهۀتخلیهۀدرخواسهت
مههازادوه ین هۀازدسههترفت هۀظرفی هتبالاسههتفادهصههور 
پایرفت.باتوجهبهپیچیدگیمربوطبهیافتنمقداربهینهۀ
رزرومضاعف،دراینپژوهش،مهدلرگرسهیونیبههمنظهور
تخمینمقداررزرومضاعفبهکاررفت.نتهایجبیهانگردقهت
98/3درصدیروشپیشنهادیاست.
درایههنتحقیههق،مسههئلۀکنتههرلظرفیههتدرحههوزۀ
حملونقلههوایی بهار ،بهاههد حداکثرسهازی درآمهددر
شرای بهرهبرداریمتغیرازظرفیت،دردوحالتامکانلغو
درخواستوعدمامکانلغهودرخواسهتبررسهیمهیشهود.
اغلببرایمهدلسهازیمسهائلحهوزۀمهدیریتدرآمهد ،از
برنامهری یپویااستفادهمیشودکهخهودحالهتخاصهیاز
فرایندمارکو است.ازآنجاکه حلدقیق مسهئلهبها مهدل
برنامهری یپویا ،بهعلتفضایحالهت بسهیاربه رگعملهی
یتوانازروشهایابتکاریوفراابتکاریبرایبهه-
نیست،م 
دستآوردن جوا ههایمطلهو اسهتفادهکهرد.درهمهین
راستا ،دراین تحقیق روشهای حلابتکاری مناسبیبهرای
مسئلهارائههمهیشهودوارزیهابیعملکهردهریهکازآنهها
یگیرد.درکنارمهوارد
بهکیفیتجوا وزمانحلصور م 

فوق،هد دیگراینپژوهش،تحلیل وبررسیرویکردرزرو
مضاعفدرمی اندرآمدکلموردانتظاراست.
آنچهایهن تحقیهق راازپهژوهشههای پیشهینمتمهای 
یکند،بهشرحزیراست:
م
.1درایهنتحقیهق،مسههئلۀکنتههرلظرفیهتدرحههوزۀ
حملونقلهواییبارباوجودمحهدودیتظرفیهتدوبعهدی
(وزنوحجم)وامکاننیازمندیمتغیربهظرفیتحجمیو
وزنیبهازایهردرخواسترزرو ،بررسیشدهاست.
 -1دراینجا مدلسهازی مسهئلۀ مهدیریت درآمهددر
حوزۀ حملونقلبار ،بادرنظرگهرفتنامکهانرزرو
مضاعفمدنظراستوروشههایمختلفهیبهرای
حلآنارائهمیشود.
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 -2ای هنتحقی هقبهههمقایس هۀدوحالههتامکههانرزرو
مضههاعفونبههودامکههانرزرومضههاعفدرحههوزۀ
حملونقلبارمیپردازدوتوجیهپایریاستفادهاز
رویکردرزرومضاعفرابررسیمیکند.
 -3دراینتحقیق ،برای هردوحالتامکانپایربودن
ونبودن رزرومضاعف ،چندین روشحلابتکاری
درمسئلهارائهشدهاست.تحلیلنتایجحاصهلاز
روشهایارائهشهدهوارزیهابیومقایسهۀکمهیو
کیفیجوا هانی انجامگرفتهاست.
ادامۀمقالهبهصور زیراست.دربخشبعهدی،مسهئلۀ
کنترل ظرفیت حملونقلباردردوحالت امکانپایربهودن
ونبودن لغودرخواستبررسهی مهیشهود.درادامهه ،مهدل
برنامهری یپویاوروشهایحلابتکاریبرایهردو مسهئله
ارائهههمههیشههود.پههسازآندربخههشبعههدی،بههاانجههام
آزمایشهایشبیهسازی،عملکردروشهایحلپیشهنهادی
بهصور جداگانهبهرای دومسهئله ارزیهابیمهیشهود وبها
بررسیهمزمان آنها،تأثیرنقشلغودرخواستهابردرآمد
کلبررسیمیشهود.درانتههانیه نتهایجمقالههبهههمهراه
یشود.
پژوهشهایآتیارائهم 

پیشنهادهاییبرای

بیان مسئله
درایههنپههژوهش،دومسههئلهدرزمینههۀکنتههرلظرفیههت
حملونقلهواییبارتحهتشهرای بههرهبهرداریمتغیهراز
ظرفیت،شاملامکانپهایربهودنونبهودنلغهودرخواسهت
بررسههیمههیشههود(شههکل.)1درهههردومههدل،هههد 
حداکثرسازیدرآمدکلموردانتظاراسهت.درحالهتعهدم
امکان لغودرخواسهت،درصهور  پهایرشیهک درخواسهت
یشودکهایندرخواستبهطورقطعدرزمهانارائهۀ
فرضم 
خدمتحضورمییابدومسئلۀاصلی،تصمیمگیهریدربهارۀ
پههایرشی هاعههدمپههایرشدرخواسههتهههایورودیاسههت؛
یکهمطابقظرفیتموجود ،درآمدکلمهوردانتظهار
بهنحو 
حداکثرشود.
درحالتیکهامکانلغودرخواست مجاز باشهد،ممکهن
استبرخیازدرخواستهایورودیپایرششده،خواسهتار
لغودرخواسهتخهودباشهندکههدرایهنصهور ،ظرفیهت
تخصیصیافتهبه این مشترییا درخواستآزادمهیشهودو
امکانبهرهبرداریمجددازآنوجوددارد؛بنابراین ،درایهن
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حالتامکانداردبهایننتیجهبرسهیمکههتعهداد (مقهدار)
درخواستهای پایرششدهبایدبیش ازمقهدارظرفیهت در
دستباشدتهادرصهور لغهودرخواسهتتوسه برخهیاز

مشتریان،امکاناستفادۀمجددازفرصتپیشآمهدهوجهود
داشتهباشد.درادامه،اینمسئلهبهطورکاملتواهیحداده
میشود.










کنترلظرفیتحملونقلهواییبار
امکانپایربودنلغو
درخواست(رزرومضاعف)

امکانپایرنبودن
لغودرخواست

شکل  .1مسائل مورد بررسی در این تحقیق

مسئلة کنتدرل ظرفیدت حمدل هدوایی بدار در

مدل برنامهریزی پویا

شرایط عدم امکان لغو درخواست

مطههابقمطالههبذکرشههدهدربخههشقبههل،درایهنمسههئله
حداکثربههانهدازۀظرفیهتدردسهتمهیتهوانرزروکهرد.
بهطورکلی،برایمهدلسهازیمسهائلمربهوطبههمهدیریت

یشود.مدلبرنامهری ی
درآمد،ازبرنامهری یپویااستفادهم 
پویایمسئلۀحملونقلهواییباردرشرای عدمامکانلغو
درخواستبهشرحزیراست.
فرض کنید) 𝑣𝐶  (𝐶𝑤 ,نشاندهندۀبردارظرفیت حجمی
ووزنیحاملباروtمد باقیماندهتاارائۀخهدمتباشهد.
حالاگر) 𝑣𝐶 𝑔(𝑡, 𝐶𝑤 ,راتابعارزشوبرابرباحداکثردرآمد
انتظاریقابلدستیابیدردورۀزمانیtباحالتفعلهی) 𝑣𝐶 ,
𝑤𝐶(بنههامیم،توابههعارزشدردورههههایزمههانیمختلههفرا
میتوانبهصور بازگشتی(روبهعقب)وبهاکمهکروابه 
بهینگی Bellmanبهصور زیرمحاسهبهکهرد .طهولدورۀ
برنامهری یبرابرباTاست(.)t=1,…,T

در این حالت،امکان هیچگونه لغودرخواستی وجودندارد و
می ان رزرواسیون باید بهمقهدارظرفیهتانجهامشهودودر
نتیجهامکانرزرومضاعفوجودندارد.بخشزیربهتوصیف
یپردازد.
بیشترمسئلۀم 

توصددیف مسددئله (حالددت عدددم امکددان رزرو
مضاعف)
هواپیماییرابهاظرفیهتحجمهی 𝑣𝐶 وظرفیهت وزنهی 𝑤𝐶
درنظههربگیریهد.فراینههدوروددرخواسههتهههاازیهکتوزیهع
پواسونپیرویمیکنهد.دورۀرزرواسهیون()Tبایهدطهوری
تعیههینشههودکهههدرهههردورهامکههانورودحههداکثری هک
یشودmنهوعکهالس
درخواستوجودداشتهباشد.فرضم 
قیمتی تقاااوجودداردواحتمهالورودههردرخواسهتاز
کالسقیمتینوعiدردورۀزمانیtبرابربا)𝑡( 𝑖𝛾واحتمال
واردنشههههدندرخواسههههتدردورۀزمههههانیtبرابههههربهههها
𝑚∑ 𝛾0 (𝑡) = 1 −خواههدبهود.اگهردرخواسهتیاز
)𝑡( 𝑖𝛾 𝑖=1
کههالسقیمتههینههوعiبههاحجههم 𝑖𝑣ووزن 𝑖𝑤واردشههود،
تصمیمگیرندهبایدبالفاصلهدرموردپایرشیارددرخواست
مگی هریکن هد.درصههور پههایرشی هکدرخواسههت،
تصههمی 
درآمدیبهاندازۀ 𝑖𝜌بهدستخواهدآمدوبهاندازۀ 𝑖𝑣و 𝑖𝑤
یشههود،امههادرصههور رد،
ازظرفی هتدردسههتکاسههتهم ه 
ظرفیتباقیماندهبرایتقااایموردانتظارآتهیبهادرآمهد
یشود.
با ترحفظم 

𝑚

𝑖𝜌{𝑥𝑎𝑚 )𝑡( 𝑖𝛾 ∑ = ) 𝑣𝐶 𝑔(𝑡, 𝐶𝑤 ,
𝑖=1

𝑣𝐶 + 𝑔(𝑡 − 1, 𝐶𝑤 − 𝑤𝑖 ,
}) 𝑣𝐶 − 𝑣𝑖 ), 𝑔(𝑡 − 1, 𝐶𝑤 ,
+ 𝛾0 (𝑡). 𝑔(𝑡 − 1, 𝐶𝑤 , 𝐶𝑣 ),
()1
𝑇 𝑡 = 1, … ,
𝑖𝑣
()2
} 𝜌𝑖 = 𝑟𝑖 . 𝑚𝑎𝑥 {𝑤𝑖 ,
𝜆
𝑖𝑟درآمدهرواحدوزنی𝜆،نرخچگالیاسهتانداردبهرای

بارو 𝑖𝜌بیانگردرآمدحاصلازپایرشدرخواستبارمربوط
بهکالسقیمتینوعiاست.شرای حدیبرایمهدلفهوق
بهصور زیراست:

𝑔(𝑡, 0, 𝐶𝑣 ) = 0,

𝑔(0, 𝐶𝑤 , 𝐶𝑣 ) = 0,

𝑔(𝑡, 𝐶𝑤 , 0) = 0

بهرهبرداریمتغیرازظرفیتبادرنظرگرفتنامکانرزرومضاعف
حملونقلهواییباردرشرای  
مدیریتدرآمد 

یکنهدکهه
بهترتیبازچپبهراست،عبار اولبیانم 
درصههور وجههودظرفیهتحجمهیووزنهیدرزمههانارائهۀ
خدمت،اینظرفیتهیچارزشیتولیدنخواهدکردوبهدون
استفادهخواههدمانهد.رابطههههای دوموسهومنیه نشهان
یدهندکهبااتمامیکبعهدازظرفیهت،دیگهرنمهیتهوان
م
ارزشیبهدستآورد.
دررابطۀ1درصور وجوددرخواسهتورودی،همهواره
دورویکردپهایرشوعهدمپهایرشوجهوددارد.درصهور 
پایرشیکدرخواست،درآمدیبهاندازۀ 𝑖𝜌بهدستمیآید
وظرفیتدردستبهمقهدار) 𝑖𝑣 (𝐶𝑤 − 𝑤𝑖 , 𝐶𝑣 −کهاهش
پیدامیکند ودرصور عدمپایرشدرخواستنی ظرفیت
برایدورۀبعدباقیمیماند.
سیاست بهینه برای پایرش درخواسهترزرواسهیون در
یکهحالتسیستم 𝑤𝐶و 𝑣𝐶است،برابراستبا:
دورۀtوقت 
) 𝑣𝐶 𝜌𝑖 ≥ 𝑔(𝑡 − 1, 𝐶𝑤 ,
()3
𝑣𝐶 − 𝑔(𝑡 − 1, 𝐶𝑤 − 𝑤𝑖 ,
) 𝑖𝑣 −

سمتراستعبار 3نشهانگره ینهۀفرصهتناشهیاز
عدمپایرشیک درخواست است وسمتچپنیه درآمهد
حاصلازپایرشیک درخواستباراز کالسقیمتینهوعi
را بیانمیکنهد؛ بنهابراین،براسهاس نامسهاوی،3سیاسهت
بهینهبرایپایرشیکدرخواستازکهالسقیمتهینهوعi
ب رگتریا مساویبودندرآمدحاصلازآننسبتبهه ینۀ
فرصتناشیازردآناست.
برخال ماهیتسادۀعبهار ،3فراینهدتصهمیمگیهری
مارکوفی وبالطبعمدلبرنامهریه ی پویهادارای پیچیهدگی
ناشیازاف ایشبعداست،زیرادراینمسهئلهبایهدتمهامی
مقادیر ارزشو بهعبار بهترارزش) 𝑣𝐶 𝑔(𝑡, 𝐶𝑤 ,برای هر
حالت) 𝑣𝐶 (𝑡, 𝐶𝑤 ,ذخیرهشود.بههغیهرازمهواردیخها ،
هیچمشخصۀساختاریخاصیکههنیازههایمحاسهباتیو
ذخیرۀدادهههارادرسهطحکهاربردیکهاهشدههد،بهرای
سیاستپایرشبهینه وجهودنهدارد .بها ایهن پهیشزمینهه،
استفادهازرویکردبرنامهری یپویها،بههمنظهوریهافتنحهل
بهینه برایمسائلواقعیشهدنینیسهتودرنتیجهه،بهرای
یافتنجوا هایمطلو ونهل وماًبهینهۀ،بایهدازتکنیهک
های حلابتکارییا فراابتکاریاستفادهکرد.درادامه،چند
روشابتکاریبرایمسئلۀموردنظرارائهمیشود.
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برنامهریزیخطیعددصحیحقطعی()DILP

 روش
منظور ازعبار قطعی دراین روش ،جایگ ینیپارامترهای
غیرقطعی مسئلهشامل تقاااومی ان ظرفیتموردنیازهر
درخواست ،بامقدارموردانتظارشهاناسهت.درایهنمهدل،
𝑡𝑖̅𝐷 wi ،و  v iبهترتیببیانگرمجموعتقااایمهوردانتظهار
تازمانtوبردارارایباستفادهازظرفیت وزنی وحجمهی
هستند.متغیر xiنشانگر تعداددرخواستهای پایرفتهشهده
ازکالسقیمتینوعiاست.
𝑚

()4

𝑖𝑥 𝑖𝜌 ∑ 𝑥𝑎𝑚
𝑖=1

()5

𝑚

𝑣𝐶 ≤ 𝑖𝑥 𝑖̅𝑣 ∑
𝑖=1
𝑚

()6

𝑤∑
𝑤𝐶 ≤ 𝑖𝑥 𝑖̅
𝑖=1

𝑤 𝜌𝑖 ≥ 𝑟𝑖 .
𝑖̅

()7
𝜆𝜌𝑖 ≥ 𝑟𝑖 . 𝑣̅𝑖 /
()8
̅
𝑖𝐷 ≤ 𝑖𝑥
()9
𝑟𝑒𝑔𝑒𝑡𝑛𝑖 𝑥𝑖 ≥ 0,
()10
رابطۀ،4درآمدکلموردانتظاررا-کههشهاملدرآمهد
یکنهد.
حاصلازپایرشیکدرخواستاست-حهداکثرمه 
یکننهدکهه
محدودیتهای5و6بهاینمواهوعاشهارهمه 
میه انکهلظرفیهتمهورداسهتفادهبههوسهیلۀمحصههو 
پایرششدهبایدکمترازظرفیتحجمیووزنهیدردسهت
باشد.محدودیتهای7و8محدودیتهایمربوطبهدرآمد
حاصلازوزن قابلمطالبههستند.محهدودیت9بیهانمهی
کندکهتعداددرخواستهای پایرفتهشده ازکالس قیمتهی
نوعiحداکثربرابرباتقااایموردانتظهاربهرایآنکهالس
قیمتهیاسهت.درنهایهتنیه محهدودیت10نشهاندهنههدۀ
نامنفیوعددصحیحبودنمتغیرمسئله(تعدادسفارشهای
فتهشده)است.
پایر 
برنامهریزیپویا()DPD

 روشتجزیة
درروشتج یۀبرنامهری یپویا،مهدلبرنامههریه یپویهای
یشهود
مسئله،برحسبوزنوحجمبهدوزیرمدلتبدیلم 
ودرانتهاباجمعدرآمدموردانتظاردومهدل،درآمهدکهل
یآید.دراینروشبایدبهاینمواوعاشارهکهرد
بهدستم 
کهدرآمدهرواحهدظرفیهتازههرکهالسقیمتهی،نصهف
یشهود
درآمدواقعیبیهانشهدهدرمسهئلۀاصهلیفهرضمه 
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(اهمیتظرفیتحجمیووزنییکساندرنظرگرفتهشهده
است).مدلتج یۀ برنامهری ی پویا ،برحسهبوزن وحجهم
بهصور زیراست(:)t=1,…T

()11
()12

𝑖𝑟
2
𝑖𝑣
} 𝜌́ 𝑖 = 𝑟𝑖́ . 𝑚𝑎𝑥{𝑤𝑖 ,
𝜆
𝑚
= 𝑖́𝑟

𝑖 ́𝜌{𝑥𝑎𝑚 𝑔1(𝑡, 𝐶𝑤 ) = ∑ 𝛾𝑖 (𝑡).

()13

𝑡(𝑔 + 𝑔(𝑡 − 1, 𝐶𝑤 − 𝑤𝑖 ),
}) 𝑤𝐶 − 1,
) 𝑤𝐶 + 𝛾0 (𝑡). 𝑔(𝑡 − 1,

𝑖=1

𝑚

𝑖 ́𝜌{𝑥𝑎𝑚 𝑔2(𝑡, 𝐶𝑣 ) = ∑ 𝛾𝑖 (𝑡).

()14

𝑖=1

𝑡(𝑔 + 𝑔(𝑡 − 1, 𝐶𝑣 − 𝑣𝑖 ),
}) 𝑣𝐶 − 1,
) 𝑣𝐶 + 𝛾0 (𝑡). 𝑔(𝑡 − 1,
) 𝑣𝐶 𝑔𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(𝑡) = 𝑔1(𝑡, 𝐶𝑤 ) + 𝑔2(𝑡,
()15

 روشقیمتپیشنهادی()BP
روشقیمتپیشهنهادی،آخهرینروشابتکهاریارائههشهده
برایمسئلهاستBP.حداقلدرآمدمورد نیازبرایپایرش
یکدرخواسترزرواسیونرانشانمیدهد؛بهعبار دیگهر،
یشوداگروتنهااگردرآمدحاصل
یکدرخواستپایرشم 
ازآنفراترازBPباشدBP.درحقیقتبهنوعیبیانگرارزش
هرواحدمنبعاست؛یعنیباکاهشمقدارظرفیت(منبهع)،
 BPاف ایش مییابد ،امااین مواوعهمواره صادقنیسهتو
دربرخهیازصهنایع،خهال آنحکهمفرماسهت.بههمنظههور
محاسبۀدقیقBPبایدمقدارآندرهرلحظهبههروزشهود،
اماازآنجاکهاینکاربسیارزمانبروغیرممکناست ،سهعی
یشودبهروزرسانیدردورههایزمانیازپیشتعیهینشهده
م
صور گیرد.تعییندورههایزمانی بهروزرسهانیبایهدبهه-
کتهر
نحویباشدکههرچهبهانتهایدورۀرزرواسیونن دیه 
میشویم،تعداددفعا بهروزرسهانیافه ایشیابهد،زیهرابها
محدودشدنظرفیت،تصمیمگیریبرایپایرشدرخواسهت
ها حساسترخواهدشد.یکهیازروشههایمتهداولبهرای
تعیینقیمتپیشنهادی،استفادهازمقادیردوگهان (قیمهت
سایه)محدودیتهایظرفیتمدلبرنامهری یخطیمسئله
است.دراین تحقیق BP،براساسمقادیر دوگانمربوطبهه
محدودیتهایظرفیتمدلبرنامهری یخطیعددصهحیح
یشودودرواقع،ارزشههرواحهدازمنبهع
قطعیمحاسبهم 
یدهد.درایهنروش،
حجمیووزنیرابا( 𝑣𝑑 )𝑑𝑤 ,نشان م 

شرطپایرشیکدرخواستنوعiبهصور زیراست:
𝑣𝐶 ≤ 𝑖𝑣
()16
𝑤𝐶 ≤ 𝑖𝑤
()17
𝑤𝑑 𝑖𝑤 𝜌𝑖 ≥ 𝑣𝑖 𝑑𝑣 +
()18
𝑖𝑣
()19
)} 𝜌𝑖 = 𝑟𝑖 (𝑚𝑎𝑥 {𝑤𝑖 ,
𝜆

()20

𝑚

𝑖𝑥 𝑖𝜌 ∑ = 𝑙𝑎𝑡𝑜𝑡𝑅
𝑖=1

دررابطۀفوق 𝑣𝐶 و 𝑤𝐶 بیانگر ظرفیت باقیمانده اسهت.
عبار های 16تا19بهاینمواهوعاشهارهمهیکننهدکهه
شرط زمبرایپایرشیکدرخواسترزرواسیونباحجهم
ووزن) 𝑖𝑣 ،(𝑤𝑖 ,دروهلۀاول،وجودظرفیتحجمیووزنی
کافی ودروهلۀ دوم ،بیشهتربودندرآمهدآندرخواسهتاز
قیمتآستانهایاست.رابطۀ 20نی درآمهدکهلحاصهلاز
یدهد.
رششدهرانشانم 
درخواستهایپای 


کنترل ظرفیت حمل ونقل هوایی بار در شدرایط
امکان لغو درخواست
دراینحالت،برخال حالتقبلهی ،لغهودرخواسهتبهرای
درخواستهایپایرششدهامکانپایراست.اینامهرسهبب
یشود تادرصور استفادهازسیاسهتپهایرشبرحسهب
م
مههدلقبلههی،بهههدلیههلامکههانلغههودرخواسههتبرخههیاز
درخواسههتهههایپایرفتهههشههده،بخش هیازظرفی هتب هدون
استفادهبماندکهاینمواوعسببازدسترفتنیهکسهود
بالقوهخواهدشد.درهمینراستا،دراینبخشیهکمهدل
برنامهری یپویابالحاظکردناینشرطارائهمیشهود.نیهاز
بهحافظۀزیادمدلبرنامهری یپویابرایحلمسائلب رگ،
استفاده ازروشهایحلابتکاریرابهیهکاهرور بهرای
ایننوعمسائلتبدیلکردهاست.روشههایحهلابتکهاری
توسعهیافتهترمدلهایبخش

ارائهشده دراینبخش،حالت
قبلهستند.

بیان مسئله (حالت امکان لغو درخواست)
درمسئلۀکنتهرلظرفیهتحمهلونقهلبهاربهاامکهانلغهو
درخواست،بهعلتاحتمهاللغهوبرخهی ازدرخواسهتههای
پایرفتهشده،تصمیمگیری درمورد تعداد(میه ان ظرفیهت)
موردپایرشبایهدبههبیشهتریندرآمهدکهلمهوردانتظهار
بینجامد.دراینجا باید بهدونوعریسکتوجهکرد.ریسهک
اولمربههوطبهههزمههانیاسههتکهههتعههداددرخواسههتهههای

بهرهبرداریمتغیرازظرفیتبادرنظرگرفتنامکانرزرومضاعف
حملونقلهواییباردرشرای  
مدیریتدرآمد 

(ظرفیههت)حااههربههرایدریافههتخههدمت(مههواردیکههه
درخواستخودرالغونکردهاند)،کمترازظرفیتدردسهت
باشدکهاین امرسببازدسترفتنبخشیازسهودخواههد
شد کهمیتوانستیمباپایرشدرخواستهایبیشترکسهب
کن هیم.ریسههکدوممربههوطبهههزمههانیاسههتکهههتعههداد
درخواسههتهههایحااههربههرایدریافههتخههدمت،بیش هتراز
ظرفیت دردستباشد و درواقع ،قادربهارائهۀخهدما بهه
بخشیازدرخواستههانباشهیم .ایهن امهر سهبب پرداخهت
جریمهایبیشازقیمتبار(درخوشبینانهترینحالت)بهه
یشود ودرنتیجه،سودو
درخواستهایسرویسدادهنشدهم 
درآمدکلموردانتظارکهاهشمهییابهد؛ بنهابراین ،تعیهین
حدودظرفیتی کهپایرشمیشود،بایدبهگونههایصهور 
پایردکهحداقلریسکراداشتهباشد.درادامۀاینبخش،
مدلبرنامهری یپویاوروشهای حهلابتکهاری بهرای ایهن
یشود.
مسئلهارائهم 

مدل برنامهریزی پویا
درمدلبرنامهری یپویایاینمسئله،ازآنجاکههمهیتهوان
مقداریبیشازظرفیهتدردسهترسرزروانجهامداد ،زم
استمتغیرهایحالتمسئله،بهگونۀدیگریتعریهفشهود؛
بنابراین،دراینمسئلهبهجایظرفیتدردسهت) 𝑣𝐶 ،(𝐶𝑤 ,
بهعنهوان
ازمقدارظرفیتیکهتاکنونرزروشده) 𝑣𝑚  (𝑚𝑤 ,
یشود.مهدل
متغیرحالت،عالوهبرمتغیرزمان)(tاستفادهم 
برنامهههری ه یپویههایمسههئلۀکنتههرلظرفی هتدرشههرای 
بهرهبرداریمتغیرازظرفیت،مطابقرابطۀ21است:

𝑚

𝑖𝜌{𝑥𝑎𝑚 )𝑡( 𝑖𝛾 ∑ = ) 𝑣𝑚 𝑔(𝑡, 𝑚𝑤 ,
𝑖=1

(+ 𝑔(𝑡 − 1, 𝑚𝑤 + 𝑤𝑖 , 𝑚𝑣 )21
}) 𝑣𝑚 + 𝑣𝑖 ), 𝑔(𝑡 − 1, 𝑚𝑤 ,
𝑡(𝑔 + 𝛾0 (𝑡).
) 𝑣𝑚 − 1, 𝑚𝑤 ,
حالاگرE[Z(.)]+برابربامقدارانتظاریظرفیهتمهازاد

دردسترسبرایارائهدرزمانخدمتباشهد،تهابعجریمهه
بهصور زیرخواهدبود:


𝑔(0, 𝑚𝑤 , 𝑚𝑣 ) = ℎ × (𝐸[𝑍(𝑚𝑤 − 𝐶𝑤 )]+
()22
) + 𝐸[𝑍(𝑚𝑣 − 𝐶𝑣 )]+
دررابطۀh،22بیانگرنرخجریمۀهرواحهدازظرفیهت

مازادحجمیووزنهیاسهتکههمقهدارآنبهیشازدرآمهد
با ترینکالسقیمتیتقاااخواهدبود.
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همانطورکهمشاهدهمیشود،مدلبرنامهریه ی پویهای
اینمسئلهنی دارایسهمتغیرحالتاسهتکههبههفضهای
حافظۀزیادیبرایحلنیازداردوبااف ایشاندازۀمسهئله،
یرسهد؛
استفادهازایهنمهدلچنهدانمناسهببههنظهرنمه 
بنابراین،نیازبهاستفادهازروشهایحلابتکاری کارا برای
مسئلۀ فوقاحساسمیشود.درهمینراستا،دربخشبعد
سهروشابتکاریبرایمسئلۀفوقارائهمیشود.

روشهای حل ابتکاری
دراینبخش،سهتکنیکحلابتکاریبرایمسهئلهشهامل
مدلبرنامهری یخطیعهددصهحیحقطعهیتوسهعهیافتهه،
تج یههۀبرنامهههری ه یپوی هایتوسههعهیافتهههوروشقیمههت
پیشنهادیارائهمیشود.


توسعهیافته

مدلبرنامهریزیخطیعددصحیح

مدلبرنامهری ی خطی عددصحیح این بخش،درواقعیهک
حالتتوسعهیافتۀمدلبرنامهری ی خطی عددصحیح قبلی

است کهفرضامکانرزرومضاعفرادرنظهرگرفتههاسهت.
فرضکنید 𝑖𝛽احتماللغودرخواستکالسقیمتهینهوعi
امباشد.مدلبرنامهری ی خطی عددصهحیح توسهعهیافتهه
بهصور زیراست:

𝑚

()23

) 𝑣𝑢 𝑚𝑎𝑥 𝑍 = ∑ 𝜌𝑖 𝑥𝑖 − ℎ(𝑢𝑤 +
𝑖=1

()24

𝑚

𝑤∑
𝑤𝑍 ≤ 𝑖𝑥 𝑖̅
𝑖=1
𝑚

()25

𝑣𝑍 ≤ 𝑖𝑥 𝑖̅𝑣 ∑
𝑖=1

()26
()27
()28

𝑤 𝜌𝑖 ≥ 𝑟𝑖 .
𝑖̅
𝜆𝜌𝑖 ≥ 𝑟𝑖 . 𝑣̅𝑖 /
𝐼

𝑣𝐶 𝑢𝑣 ≥ ∑ 𝑣̅𝑖 . (𝑥𝑖 . (1 − 𝛽𝑖 )) −
𝑖=1
𝐼

()29

𝑤 ∑ ≥ 𝑤𝑢
𝑤𝐶 ̅𝑖 . (𝑥𝑖 . (1 − 𝛽𝑖 )) −
𝑖=1

𝑖̅
𝐷 ≤ 𝑖𝑥

()30
𝑊𝐶 ≥ 𝑤𝑍
()31
𝑣𝐶 ≥ 𝑣𝑍
()32
𝑤 𝑣
𝑥𝑖 ≥ 0, 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑒𝑟 , 𝑢 , 𝑢 , 𝑍𝑤 , 𝑍𝑣 ≥ 0
()33
در مدلفوق ،تابعهد مسئلهدرآمدکلموردانتظهار
یکندکهمقدارکسرشدهدرتابعهد ،جریمۀ
راحداکثرم 
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مربوط بهتقاااهای پایرششهده امهاسهرویسدههینشهدۀ
مربوطبهبحثرزرومضاعفرانشانمیدههد.روابه 24و
یکند کهمقدارکل وزنوحجمرزروشهدهبایهد
 25بیان م 
کمترازحدود رزرومضاعفوزنی وحجمی( 𝑤𝑍 )𝑍𝑣 ,باشد.
رواب 26و27مربوطبهمحاسبۀوزنقابهلمطالبههاسهت.
رواب 28و29بخشهیازتقااهایپهایرششهدهرانشهان
یدهدکهقادربهسرویسدهیبهآننیسهتیم.رابطهۀ30
م
حداکثرتقااایکالسهایقیمتیمختلفرانشانمیدهد.
یدههدکههمقهداررزرومضهاعف،
رواب 31و32نشهانمه 
حداقلبرابرباظرفیهت کهلدردسهترسوزنهیوحجمهی
است.درنهایهتنیه رابطهۀ33نهوعمتغیرههایمسهئلهرا
تعریفمیکند.
توسعهیافته

 روشتجزیةبرنامهریزیپویای
روشتج یۀبرنامهری یپویا درواقع مدلبرنامهری ی پویای
مسئلهرابرحسبوزنوحجمبهدوزیرمدلتبدیلمیکند
ودرانتها،مجموعدرآمدموردانتظاردومدلدرآمدکهلرا
برنامهری یپویهابرحسهبوزنو
نشانمیدهد.مدلتج یۀ 
حجمبهصور زیراست:
𝑚

𝑖 ́𝜌{𝑥𝑎𝑚 𝑔(𝑡, 𝑚𝑤 ) = ∑ 𝛾𝑖 (𝑡).

()34
()35

𝑖=1

𝑡(𝑔 + 𝑔(𝑡 − 1, 𝑚𝑤 + 𝑤𝑖 ),
}) 𝑤𝑚 − 1,
) 𝑤𝑚 + 𝛾0 (𝑡). 𝑔(𝑡 − 1,
𝑔(0, 𝑚𝑤 ) = ℎ. 𝐸[𝑍(𝑚𝑤 − 𝐶𝑤 )]+
𝑚

𝑖 ́𝜌{𝑥𝑎𝑚 𝑔(𝑡, 𝑚𝑣 ) = ∑ 𝛾𝑖 (𝑡).

()36
()37
()38


𝑖=1

𝑡(𝑔 + 𝑔(𝑡 − 1, 𝑚𝑣 + 𝑣𝑖 ),
}) 𝑣𝑚 − 1,
) 𝑣𝑚 + 𝛾0 (𝑡). 𝑔(𝑡 − 1,
𝑔(0, 𝑚𝑤 , 𝑚𝑣 ) = ℎ × 𝐸[𝑍(𝑚𝑣 − 𝐶𝑣 )]+
) 𝑣𝑚 𝑔𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(𝑡) = 𝑔(𝑡, 𝑚𝑤 ) + 𝑔(𝑡,

روشقیمتپیشنهادی

تفاو روشقیمتپیشنهادی( )BPارائهشدهدراین بخش
باروشارائهشدهبرایمسئلهباعدمامکانرزرومضاعف،در
نحوۀتعریفشرطاولپهایرشیهکدرخواسهتاسهتکهه
بهصور زیرخواهدبود:

𝑣𝐶 ≤ 𝑖𝑣 𝑉 +
()39
𝑤𝐶 ≤ 𝑖𝑤 𝑊 +
()40
𝐼
()41
𝑖𝑣 𝑉 = ∑ 𝑥𝑖 . (1 − 𝛽𝑖 ).
𝑖=1

()42

𝐼

𝑖𝑤 𝑊 = ∑ 𝑥𝑖 . (1 − 𝛽𝑖 ).
𝑖=1

()43

𝑤𝑑 𝑖𝑤 𝜌𝑖 ≥ 𝑣𝑖 𝑑𝑣 +
𝑖𝑣
)} 𝜌𝑖 = 𝑟𝑖 (𝑚𝑎𝑥 {𝑤𝑖 ,
𝛾

()45

𝑖𝑥 𝑖𝜌 ∑ = 𝑙𝑎𝑡𝑜𝑡𝑅

()44

𝑚

𝑖=1

دررواب فوق(V,W)،بیهانگروزنوحجهمرزروشهدهو
لغونشده تاکنوناست.رابطههای39و40د لهتبهرشهرط
اولیهبرایپایرشیکدرخواست،یعنیوجودظرفیتکهافی
دارند(دراینرواب CwوCvبهترتیببیانگرظرفیتوزنهی
وحجمههیکههلاسههت).رابطههۀ43شههرطثانویهههیعنههی
ب رگتربودندرآمدآندرخواستازمقدارحدودآستانهایرا
یدهد.
یکند.رابطۀ45نی درآمدکلرانشانم 
بیانم 
پسازمعرفیوبیاندومسئلهوارائۀروشحهلبهرای
هریک ازآنها،دربخشبعدیبههتج یههوتحلیهلنتهایج
حاصلازشبیهسازیبرایدومسئلۀفوقپرداختهمیشود.

تجزیه و تحلیل عددی
درایههنبخههش،عملکههردروشحههلدقیههقحاصههلاز
برنامهری یپویاباروشهای حلابتکهاری بهرای دومسهئلۀ

بیانشده ارزیابیمیشود.برایتولیدپارامترهایغیرقطعهی
مسههئلهشههاملفراینههدوروددرخواسههتهههاوحجههمووزن
درخواستی هریکاز آنهاازشبیهسازیاستفادهمهیشهود.
ابتدامفرواها وپارامترههایمهدلشهبیهسهازیتوصهیف
یشود.س س بهرایحالهتعهدم امکهانلغهودرخواسهت،
م
روشهای معرفیشدهاجرامیشود وارزیابی نتهایجصهور 
یگیرد.درادامهه،همهین رویهه بهرایحالهتامکهانلغهو
م
درخواستنی انجامویافتههابررسیمیشهود.بررسهیاثهر
رزرومضاعفدردرآمدموردانتظارنی مرحلۀآخرکاراست.

توصیف فرایند شبیهسازی
اطالعا کاملموردنیازمربهوطبههفراینهدشهبیهسهازیو
اطالعا مربوطبهدومسئله،شاملقیمتهرکالستقااا،
نههرخورود،تعههداددورۀرزرواسههیون،توزیههعحجههمووزن
کالسهایقیمتیمختلفودرنهایتنرخجریمۀمربوطبهه

رزروبیشازظرفیت،درجدول1نشاندادهشدهاست.

بهرهبرداریمتغیرازظرفیتبادرنظرگرفتنامکانرزرومضاعف
حملونقلهواییباردرشرای  
مدیریتدرآمد 
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جدول  .1پارامترهای ورودی مسئله

مقدار

پارامتر

مقدار

پارامتر

)Lognormal(1,0.25

W1

3

کالسها

تعداد

)Lognormal(3,0.5

W2

0/035

Lambda1

)Lognormal(2,0.75

W3

0/02

Lambda2

)Lognormal(2,1

V1

0/015

Lambda3

)Lognormal(4,1

V2

1000

T

)Lognormal(3,1.5

V3

8

R1

16

𝑣𝜋

10

R2

16

𝑤𝜋

14

R3


مطابقجدول،1سهکالسقیمتیتقااادرنظرگرفتهه
شدهاستکهدارایتوزیعنماییبانرخورود0/02،0/035
و0/015وقیمتواحهد10،8و14هسهتند.تعهداددورۀ
زمانیبرابربا1000ونرخجریمهبرایحالترزرومضاعف،
مقداری بیش ازقیمتمربوطبهبا ترینکهالسقیمتهیو
برابربا 16برای هردوبعدحجمووزندرنظهرگرفتههمهی
شههود.بههاتوجهههبهههمثبههتبههودنمقههادیرحجههمووزن
درخواستها،توزیعlognormalبامقادیرمختلفبرایسهه
کالسقیمتیتقااالحاظشدهاست.

اجرا و تحلیدل نتدایج مسدئله در حالدت عددم
امکان لغو درخواست
دراینبخش،روشهایارائهشدۀمربوطبهمسهئلۀکنتهرل
ظرفیتحملبار درشرای عدمامکان لغودرخواستاجهرا


ونتایجآنبهازایمقادیرمختلفنسبتظرفیتبهتقااا-
یشود-بررسیمیشود؛عهالوهبهراین،
کهبا𝛼نشاندادهم 
بهمنظوربررسی نقشمدیریت درآمددراف ایش سودآوری،
نتایجحاصلازتکنیکهایپیشنهادیباسیاسهت-FCFS
یشهود.
که درفرآیندرزرواسیون رایهجاسهت -مقایسهه مه 
جدول2مقداردرآمدکلمهوردانتظهاروهمچنهینزمهان
موردنیازبرایحهلمسهئلهرابههازایمقهادیرمختلهف𝛼
نشانمیدهد.
بهمنظورکسبدیدبهترنسبتبههعملکهردروشههای
ارائهههشههده،اخههتال درصههدیمی هانروشهههایابتکههاری
پیشنهادیو سیاست،FCFSنسبتبه مقداربهینۀ حاصهل
ازمدلبرنامهری یپویا،بهازایمقادیرمختلف𝛼درشهکل
2بهنمایشدرآمدهاست.

شکل  .2اختالف درصدی درآمد نسبت به مقدار بهینه (حالت امکانپایرنبودن لغو درخواست)


شکل2نشانمهیدههدکههتکنیهکمهدیریتدرآمهد،
عملکردیبسیار بهتر ازسیاستFCFSدارد.شهایانتوجهه

اینکهدرتمامیروشهای پیشنهادیغیرازروش،DILPبا
اف ایش نرخ𝛼 اختال آنهانسبتبهمقدارحاصلازحهل
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یکه در 𝛼 = 1این اختال به
دقیقکاهشمییابد؛ بهطور 
صفر میرسدکهامریقابلپیشبینهیاسهت،زیهرادرایهن
حالت،مقدارتقاااباظرفیتبرابر اسهتودرنتیجهه،همهۀ
درخواستهایورودیپایرشخواهدشد.آنچههبیشهتردر
اینجاحائ اهمیتاست،زمانیاستکهظرفیتدردسترس
نسههبتبهههتقااههامحههدودباشههد(𝛼کوچههکباشههد)،زیهرا
سازمانهااغلببامحدودیتظرفیتمواجهند.

درهمینراستا،همانطورکهنتایججدول2وشهکل2
یدهد ،بهرای مقهادیر 𝛼 < 0/ 5روشههای DILPو
نشانم 
BPدارایکمتریناختال درصدیبامقداربهینههسهتند.
دراینمیانBP،روندمنطقیتریدارد.

اجرا و تحلیل نتایج مسئله در حالت امکان لغدو
درخواست
پسازبررسیمسئلهدرحالتعدمامکانلغهودرخواسهت،
دراینبخشمسئلهباامکانلغهودرخواسهت-کههحالهت
توسعهیافتهتریازمسئلۀقبلاست-بررسهیمهیشهود.در

اینمسئله،برایمقادیررزروبیشازظرفیت(حجمووزن)
جریمهایدرنظرگرفتههمهیشهودکههمقهدارآنبیشهتراز


قیمتبا ترینکهالسقیمتهی (مقهدار 14درایهنمثهال)
است.دراینتحقیق،مقهدارنهرخجریمهه16واحهدپهولی
درنظرگرفتهشدهاست.جدول3درآمدکلموردانتظهارو
زمانحلرابهرایروشههای مختلهفپیشهنهادی بههازای
مقادیرمختلف𝛼نشانمیدهد.
بهمنظوردرکبهترعملکردروشهای حلپیشهنهادی،
اختال درصدیدرآمدکلهریکازآنهانسبتبهمقهدار
بهینه ،بهازای مقهادیر مختلهف 𝛼،درشهکل3نشهانداده
شدهاست.مطابقشکل،3باردیگرشاهدروندین ولهیدر
اختال درصدمیانمقداربهینههومقهادیرحاصهلازروش
هایحلابتکاریبااف ایشنرخ𝛼(غیرازروشبرنامهری ی
خطیعددصحیح قطعی)هستیم.همهانطورکههمشهاهده
بهکارگیری مدیریت درآمدسبب
یشود ،دراین حالتنی  
م
اف ایش درآمد درمقایسهبا استفادهازسیاستFCFSشده
است.
یشهودکههBPو
درانتهانی مطابقشکل3مشاهدهم 
DILPبهههازای𝛼 ≤ 0/ 5درمقایسهههبههاروشهههایدیگههر
عملکههردبهتههریدارنههد.بههاردیگههرروشBPدارایرونههدی
منطقیترازروشDILPاست.

جدول  .2درآمد کل و زمان حل مربوط به مسئلة کنترل ظرفیت حملونقل بار با عدم امکان لغو درخواست
Decomposition

Dynamic Programming

Bid-Price

FCFS

DILP

𝛼

زمان اجرا

درآمد

زمان اجرا

درآمد

زمان اجرا

درآمد

زمان اجرا

درآمد

زمان اجرا

درآمد

6/0

777

7/2

654

4/7

575

6/4

560

5/3

418

0/1

6/3

1377

12/4

1224

6/4

1105

7/9

1120

5/7

866

0/2

6/6

1904

16/4

1722

8/0

1590

9/0

1580

5/8

1342

0/3

6/8

2369

20/7

2146

9/9

1980

11/8

2010

6/00

1748

0/4

7/0

2781

22/2

2562

12/3

2415

14/1

2405

6/07

2132

0/5

7/5

3171

26/9

2974

15/6

2830

17/4

2815

6/5

2648

0/6

7/8

3534

29/4

3374

17/8

3260

19/9

3130

6/6

3080

0/7

8/3

3870

35/9

3734

18/9

3615

20/2

3470

6/8

3524

0/8

8/4

4138

39/9

4070

20/0

3995

22/5

3710

7/1

3912

0/9

8/8

4390

45/1

4390

22/1

4390

24/4

3900

7/1

4390

1
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جدول  .3درآمد کل و زمان حل مسئلة کنترل ظرفیت حملونقل بار با امکان لغو درخواست
DPD

زمان اجرا
9/8
10/1
12/8
13/6
15/8
17/3
17/8
18/3
20/9
21/6

Dynamic Programming

درآمد
878
1592
2156
2765
3300
3690
3937
4246
4415
4390

زمان اجرا
7/9
14/4
16/4
33/2
38/1
42/6
46/2
50/3
72/9
79/1

درآمد
754
1384
1904
2505
3012
3470
3793
4166
4370
4390

BP

زمان اجرا
4/7
9/7
13/6
17/9
22/2
23/7
28/4
33/9
37/0
42/1

DILP

درآمد
637
1215
1696
2310
2860
3330
3690
4108
4340
4390

زمان اجرا
8/9
9/5
9/9
15/9
18/5
23/1
25/9
31/3
36/5
48/8

FCFS

درآمد
650
1230
1711
2292
2767
3135
3360
3690
3820
3900

زمان اجرا
7/9
9/3
10/3
11/1
11/2
13/5
13/9
14/3
14/8
15/5

درآمد
528
1024
1518
2052
2524
2931
3360
3907
4272
4390

𝛼

0/1
0/2
0/3
0/4
0/5
0/6
0/7
0/8
0/9
1



شکل  .3اختالف درصدی درآمد نسبت به مقدار بهینه (حالت امکان لغو درخواست)


بررسی اثر امکان لغو درخواست بر درآمد کدل
مورد انتظار
پسازاجراوتحلیلعملکرددردوحالتامکانوعدمامکان
لغودرخواست،دراینبخشاثرامکانلغهودرخواسهتههادر

فرایندرزرواسیون بررسیمهیشهود.بهدینمنظهور ،دراینجها
بررسیمقادیربهینهبرایحالهتامکهانوعهدمامکهانلغهو
درخواست صور میگیرد.جهدول4مقهادیربهینهۀایهندو
آنهانشانمیدهد.
حالتراهمراهبااختال درصدیمیان 



جدول  .4مقایسة مقدار بهینه در حالت امکانپایر بودن و نبودن لغو درخواست

اختالف درصدی
0/152905
0/130719
0/105691
0/167288
0/175644
0/166779
0/124185
0/115694
0/073710
0

با امکان لغو درخواست
754
1384
1904
2505
3012
3470
3793
4166
4370
4390

بدون امکان لغو درخواست
654
1224
1722
2146
2562
2974
3374
3734
4070
4390

𝛼

0/1
0/2
0/3
0/4
0/5
0/6
0/7
0/8
0/9
1
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یشهود ،درحالهت
همانطورکهدرجدول4مشاهدهمه 
امکانلغودرخواست،درآمدکلموردانتظاردرمقایسههبها
حالتعدمامکانلغودرخواست،بهطورمتوس بیشاز10
درصداف ایشمییابد.درانتهانی بایدبهایهننکتههاشهاره
کردکهدرحالت ،𝛼 = 1مقداردرآمدکلهردوحالهتبها
یشود.دلیلاینامر،برابری ظرفیتو تقاااست.
همبرابرم 
بهطورکلیمیتوانگفتکهدرآمدکلدرشرای امکانلغو
درخواست،حداقلبرابربادرآمد کلدرحالتعهدم امکهان
آنخواهدبود؛بهعبار دیگر،مقداردرآمددرحالهتعهدم
امکان لغودرخواست،یک حدپایین برای حالتامکان لغهو
درخواستاست.

جمعبندی و پیشنهادها برای مطالعات آتی
دراینتحقیق،مسئلۀمدیریتدرآمدحمهلههواییبهاردر
دوحالتامکانوعدمامکانلغهودرخواسهتبررسهیشهد.
حالتتوسعهیافتۀمسئلۀاولاسهتکههشهرط

مسئلۀدوم،
امکانلغودرخواسترادرخودلحاظمیکند.بهاتوجههبهه
ماهیتپویایفرایندرزرواسهیونووابسهتگیآنبههزمهان،
برنامهری ی پویاروشی مناسببرای مدلسازی آنبهشهمار
میرود.بدینترتیب،درایهنتحقیهق،بهرایههردومسهئله
مدلبرنامهری یپویاارائهشد.ازآنجاکهمدلبرنامههریه ی

پویابراییافتنجوا بهینهنیازمندحافظۀزیاداست،سهه
روشحلابتکاریبرایهریکازمسائلارائهشدهاست.
برایتج یهوتحلیلنتایج،ازیکسوبررسهیعملکهرد
روشهایحلابتکاریپیشنهادینسهبتبههمقهداردقیهق
حاصلازبرنامهری یپویاصهور گرفهتوازسهویدیگهر،
بهمنظوربررسهینقهشمهدیریتدرآمهددرکسهبدرآمهد
بیشتر،نتایجحاصلازروشهایپیشنهادیبانتایجحاصهل
ازسیاسترزرواسیونFCFSمقایسهشد.
نتایجشبیهسازی،بیهانگر عملکهردبهتهرروش  DILPو
 BPبرای مقادیر𝛼 ≤ 0.5بوده است؛ عالوهبهراین،ازمیهان
ایندوروشنی روشBPانطباقپایریبیشتریبامقهادیر
بهینهدرمقایسهباDILPدارد.بهعالوهبهامقایسهۀمقهادیر
بهینهدرحالتامکهانپهایربهودنونبهودنرزرومضهاعف،
مشاهدهشدکهلحاظکردنشرطامکانرزرومضاعفسبب
اف ایشبیش از 10درصدیدرآمدمیشود.دراین تحقیق،
ازتکنیکهای ابتکاریبراییافتن جوا مطلهو اسهتفاده
شد؛بنابراینمیتواناسهتفاده ازتکنیهکههای فراابتکهاری
مانندراهبردتکامل گروهی[21]5راگ ینۀمناسهبیبهرای
انجامدادنمطالعا آتیدراینزمینهدانست.
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