سال دوازدهم ،شماره  ،93زمستان 3939

مجله مدل سازی در مهندسی

بهبود کارائی ناوگان حمل و نقل معدن مس سونگون با استفاده از تکنیک شبیهسازی
نوشین آزادی ،1مسعود منجزی *2و مجید عطاییپور

اطالعات مقاله

واژگان كلیدی:
ش یه سازی،
ناونان،
ومل و نمل،
Arena

3

چکیده
انتخااان ناونااان وماال و نماال در م ااادن روباااز از اهمیاات ویااژهای برخاادردار اساات
انتخااان نامناسااو ناونااان م ایتدانااد بااه دو شاارل باار اپتواااد ثاارو ه تااا یر ناارار باشااد
محماان نناادن اهاادا تد ی اد و اف ا ایش ه ینااههااا بااه د ی ال اف ا ایش زمااان بااارنیری و
باربری م ماد رراوای ناوناان باه رو هاای تخوایص ابات یاا نسایل ان طاا ثاریر
بااا هااد بین اینه کااردن تد ی اد و کمینااه کااردن ه ینااههااا انجااام م اینی ارد از جملااه
روشهای مدجدد انتخان ناونان ،ترنیک شا یهساازی باه رراواان ایاج اجاازه را مایدهاد
تااا در یاک محایط مجااازی ثیااده سااازی واپ ای سیسااتم ،کااارایی آن را از حاااف فنای و
اپتوااادی ماادرد ارزیااابی پاارار دهنااد در ایااج تحمیاان ابتاادا بااا اسااتزاده از ترنیااک
ش ا یهسااازی در مح ایط ناارماف ا ار  Arenaبااا ور ن  ،39/3سیسااتم ف ل ای وماال و نماال
م دن مس سدنگدن شا یه ساازی نردیاد ساسس باا ت ریاف سیساتمهاای جدیاد نسا ت
به اصالح سیستم مدجادد م ادن اپادام نردیاد بار اساان نتاایج بدسات آماده ،از میاان
سااناریدهای ثیناانهادی ،ترکیااو کااامیدن  311تناای و ااددر  6/3مترمر اای ،بیاال
مرااانیری  4/6مترمر اای و شاااول  7مترمر اای بااا تد یااد هزتگاای  001111تااج و
ه ینه  1/39د ر بر مترمر و به عندان بهتریج ن ینه بدست آمد

 -1مقدمه
از آنجایی که ومل و نمل مداد استخراجی ودود 01
درصد ه ینهها در م ادن روباز را شامل میشدد ،مطا ه
در مدرد رو هایی که ایج ه ینهها را به وداپل رسانده ،و
در ممابل ،می ان تد ید را اف ایش دهد ،ضروری مینماید
][3

از جمله رو های انتخان ناونان میتدان به ،رو های
تومیمنیری ،رو های تحمین در عملیات ،ش یهسازی و
رو های هد موندعی اشاره نمدد محممیج مختلزی از
* ثست ا رترونیک ندیسنده مسئدل monjezi@modares.ac.ir
 3داننجدی کارشناسی ارشد ،داننرده فنی ،داننگاه تربیت مدرن
 2داننیار داننرده فنی و مهندسی ،داننگاه تربیت مدرن
 9داننیار داننرده فنی و مهندسی ،داننگاه صن تی امیر ک یر

رو های تومیمنیری ،تحمین در عملیات و هد
موندعی جهت بهینهسازی انداع ماشیجآ ت م دنی
استزاده کردهاند][3-2

او یج ش یهسازیهای انجام شده در م ادن به صدرت
دستی ،اواخر دهه  3301در شمال سدئد بر روی م دن
زیرزمینی آهج به نام کایرونا 2انجام نرفت] [7همچنیج
در سال 3363ریست 9او یج ش یهسازی کامسیدتری از
عملیات م دنی را انجام داد وی با استزاده از ش یهسازی
در یک م دن زیرزمینی مد ی دن ،ت داد بهینه وانجها را
برای کاهش زمان انتظار در صف بارنیری و تخلیه ،ت ییج

Kiruna
Rist
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نمدد] [31در سال  ،3371وایلک 3از اب ار ش یهسازی

مطا ه نتایج اوتما ی سیستمهایی که برای آینده

مدنتکار د ،جهت بررسی ترافیک ناونان انتمال مداد،

ثیننهاد میشدند ،باعث شده است تا نس ت به سایر

تدسط وانج ،در یک م دن زیرزمینی زغال استزاده

رو ها از جرابیت بیشتری برخدردار شدد][33

کرد] [7وی همچنیج در سال  ،3332برنامه کامسیدتری،

برای انجام یک ش یهسازی ،ثس از ت ریف مسئله به جمع-

جهت کمینه کردن ه ینههای کامیدنها در ومل و نمل

آوری دادههای زم از جمله زمان انجام ف ا یتها در

مداد رراوی نمدد] [2هِربار و همرارانش در سال ،3373

سیستم مدرد مطا ه ثرداخته میشدد در مروله ب د

با استزاده از ش یهسازی ،به انتخان ندع ،ظرفیت جام،

نمددار هیستدنرام دادههای زمانی رسم شده و یک منحنی

پدرت کنش و تجهی ات باربر مناسو برای درانالیج در

داده میشدد ایج منحنی باید

تدزیع مناسو به آن براز

یک م دن روباز ثرداختند] [33در سال  ،3333عطایی-

کمتریج خطا در براز

ثدر و همرارانش با استزاده از نرماف ار  ،Arenaعملررد

به عندان ورودی مدل محسدن می شدد سسس به ساختج

سیستم ومل و نمل شاول-کامیدن در دو وا ت تخویص

مدل ثرداخته و از درست بددن آن ارمینان واصل می-

ابت و نسیل ان طا ثریر را با هم ممایسه نمددند][32

شدد در نهایت باید نتیجه واصل از اجرای مدل با واپ یت

داننمندان مختلزی تا سال  2111از ش یهسازی جهت

مطابمت داشته باشد ،که در ایج وا ت مدل م ت ر می-

بهینه کردن ومل و نمل م ادن بهره جستند ]9و33و[39

باشد][33

از سال  2111به ب د با تدجه به وارد شدن کامسیدتر به

با تغییر ثارامترهای مدل ساخته شده از سیستم واپ ی از

ویطه کاری م دنی ،ش یه سازی ها به صدرت ثینرفتهتر

جمله ت داد و ندع کامیدن و بارکنندهها ،بهتریج وا ت

انجام شد از آنجمله دمیری و همرارانش در سال ،3939

برای م دن انتخان می شدد ایج تغییر ثارامترها در پا و

از نرم اف ار  Arenaجهت ش یهسازی سیستم ومل و نمل

نسیل ان طا ثریر و یا تخویص ابت کامیدنها نس ت به

م دن چغارت استزاده کردند] [34عطاییثدر و همرارانش

بارکنندهها انجام مینیرد تا بهتریج ترکیو بارکننده و

در سال  ،2110بهینهسازی سیستم ومل و نمل م دن

باربر با هد وداپل ه ینه و وداکثر تد ید انتخان شدد

آهج چغارت را با استزاده از نرماف ار  Arenaانجام

در ایج تحمین از نرماف ار  Arenaبا ور ن  39/3جهت

دادند] [30آمل 2و همرارانش در سال  ،2132از

ساختج مدل استزاده شده است ایج نرماف ار با پابلیت

ثریر کامیدنها در

ثدیانمایی امران بررسی دپین شرایط مدجدد در سیستم را

سیستم ومل و نمل یک م دن روباز استزاده نمددند

میدهد یری از م یتهای مدلسازی و اجرای سیستم در

بدیج ترتیو ش یه سازی در م دن به روشی مطلدن جهت

 ،Arenaامران استزاده از ررح شماتیک کدچک شده

انتخان بهینه ناونان شناخته شد ]0و6و3و3و36و[37

سیستم واپ ی میباشد ][21

از بیج رو های تومیمنیری ،تحمین در عملیات ،ش یه-

م دن مس سدنگدن جهت مطا ه در ایج تحمین انتخان

موندعی ،ش یهسازی به عندان ترنیری

شده است ایج م دن در استان آذربایجان شرپی پرار دارد

نس تاً جدید و کارآمد ،در ول مسائل سیستمی به شمار

و بخش ب رنی از مس کندر را تأمیج می نماید با تدجه

میآید ش یهسازی به د یل دارا بددن یک سری

به شرایط ئدترنیری منطمه و ثراکندنی بسیار زیاد عیار و

ویژنیهای خاص از جمله ،مطا ه سیستم مدجدد بدون

ثدرفیری بددن آن ،سیستم ومل و نمل ایج م دن متزاوت

شدن سیستم ،همچنیج

از بمیه بدده و نیازمند اب ار دپیمی جهت مطا ه میباشد

ش یهسازی جهت نسیل ان طا

سازی و هد

ایجاد م اومت و یا مخدو

را داشته باشد تدزیع انتخان شده

در ممایسه با سایر روشها ،ش یهسازی با صر
Wilke
Amel
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وداپل

زمان و ه ینه ،بهتریج جدان را واصل مینماید
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آزادی ،منج ی و عطاییثدر

 -2سیستم حمل و نقل معدن مس سونگون
سیستم ومل و نمل م دن سدنگدن در دو بخش در وال
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 -3جانمایی شممایی

سیسمتم حممل و نقمل

معدن مس سونگون

ف ا یت است یک بخش آن مربدط به شرکت آهج آجیج،

جانمایی شماتیک سیستم فدق در شرل  3ننان داده شده

و بخش دیگر مربدط به شرکت م یج میباشد شرکت

است همانردر که در شرل پابل مناهده است ،سیستم

آهج آجیج بارنیری و ومل ودود  40درصد از کل تد ید

دارای ثنج محل بارنیری (سه بیل مرانیری و دو ددر) و

م دن را بر عهده دارد مطا ات ایج تحمین بر روی بخش
ف ال سیستم ومل و نمل مربدط به شرکت آهج آجیج
انجام نرفته است در م دن مس سدنگدن به د یل وجدد
دایرهای مت دد که در بیج مداد م دنی نزدذ کرده است،
امران استزاده از ماشیجآ ت با تدان تد ید با از پ یل
شاول کمتر است زیرا ،به د یل ان طا ثریری کم ایج
ماشیجآ ت به هنگام مداجه با مداد بارلهای که در داخل
مداد م دنی نزدذ کرده است ،تد ید به اندازه مناسو نمی-
باشد همچنیج عرض کم ثلهها در برخی نماط م دن
سدنگدن ،مانع از استزاده شاول در تمام بخشها مینردد

سه محل تخلیه (دامپ اکسید مس ،بارله و سنگشرج)
میباشد در جانمایی رسم شده محل پرارنیری بیل
بارکننده اکسید  ،)A( S1بیل بارکننده بارله ، )B( S2
بیل بارکننده ماده م دنی  )C( S3با ظرفیت صندوپه 4/6
مترمر و  Newhollandو ددرهای بارکننده ماده م دنی
به ترتیو  )D( S4و  )E( S5با ظرفیت صندوپه 6/3
مترمر و  ،Komatsuنامیده شده است کامیدنهای
مدجدد در سیستم از دو ندع  91تنی مدل Komatsu

 325و  311تنی مدل  Komatsu 785میباشند

به همیج د یل در ایج م دن از ماشیجآ ت بارنیری با

از نرات مهمی که در ش یهسازی یک سیستم بایستی

تدان کم و ی با ان طا با نس ت به شاول استزاده می-

مدرد نظر پرار نیرد ،ظرفیت سرویسدهی منابع میباشد

شدد ایج ماشیجآ ت بینتر ددر و بیلهای مرانیری می-

در مدرد ددر و بیلهای مدجدد در ایج سیستم ظرفیت

باشند به د یل تد ید کم ایج ماشیجآ ت میبایست ت داد

محدود میباشد؛ ی نی در هر زمان یک کامیدن را بارنیری

ایستگاههای بارنیری را برای با بردن تد ید اف ایش داد

میکنند ظرفیت سرویسدهی سنگشرج دو و دامپهای

اف ایش ت داد ایستگاههای بارنیری ،منجر به اف ایش ت داد

مدجدد بینهایت میباشد به ع ارت دیگر در هر حظه دو

کامیدنها میشدد با ایج امر می ان ترافیک در

کامیدن به ردر هم زمان میتدانند در سنگ شرج تخلیه

ایستگاههای بارنیری ،تخلیه و جادههای م دنی اف ایش

کنند و در دامپها محدودیتی از نظر هم زمانی تخلیه

مییابد از ررفی کامیدنهای م دنی وجم ب رنی از

کامیدنها وجدد ندارد

سرمایهنراری یک م دن را به خدد اختواص میدهند و
اف ایش بیش از ود کامیدنها باعث ثاییج آمدن سدددهی
میشدد؛ بنابرایج ضروری مینماید که در زمینه استزاده از
کامیدنها و تجهی ات بارکننده تومیم نیری مناس ی
صدرت نیرد ی نی با استزاده وداکثر از تجهی ات ،ت داد
کامیدن مناسو انتخان شدد تا بتدان با تدجیه اپتوادی به
وداکثر تد ید رسید
هد

از ایج مما ه ،ابتدا بررسی نحده عملررد سیستم

ومل و نمل ف لی م دن و سسس ت ییج ناونان بهینه
کامیدن ،به منظدر دستیابی به وداکثر تد ید با وداپل

شرل  -3جانمایی شماتیک سیستم ومل و نمل م دن مس
سدنگدن

ه ینه میباشد
مجله مدل سازی در مهندسی
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 -4جمعآوری دادهها

 -5مدلسازی سیستم حمل ونقل

یری از مراول اساسی یک ف ا یت ش یهسازی جمعآوری

همانردر که بیان شد ،برای ساختج مدل از نرماف ار

ارالعات مربدط به سیستم میباشد از جمله مهمتریج

ش یهسازی  Arenaبا ور ن  39/3استزاده میشدد برای

ارالعات مدرد نیاز در ش یهسازی زمان انجام ف ا یتها

ایجاد یک مدل ش یه سازی در  ،Arenaابتدا یک ررح

است بایستی با زمانسنجی از سیستم مدجدد و یا

شماتیک از مسئله ایجاد میشدد که در بخش مربدره

محاس ه آن در سیستم ثیننهادی ،زمان انجام ف ا یتهای

شرح داده شد سسس منطن مسئله با انتخان ساختارهای

مختلف را به دپت ت ییج نمدد

مناسو به نام ما ول به منظدر ننان دادن اج ا سیستم

به منظدر ش یهسازی سیستم ومل و نمل م دن ،از

واپ ی و عملیات مربدط به آنها ت ریف میشدد با پرار

زمانهای سزر کامیدن در بخشهای مختلف مسیر در

دادن ایج اج ا در ررح شماتیک و وارد کردن دادههای

رفت و برننت (با بار و بدون بار) ،زمانهای بارنیری

مدل با ساختارهای خاص مدجدد ،مدل مدرد نظر ساخته

ددرها ،زمانهای تخلیه کامیدنها در سنگشرج و دامپ-

میشدد][21

های بارله و اکسید ،همچنیج زمان جاینیری و سیرل

فرایندی که کامیدنها در سیستم مدرد مطا ه در م دن

ورکتی ددرها در ردل شیزت به مدت یک هزته زمان-

مس سدنگدن ثنت سر مینرارند به صدرت شرل  ،9می-

سنجی انجام نرفت

باشد کامیدنها از سیستم خارج نمیشدند ،بلره در چرخه

ب د از انجام زمانسنجی ،نمددار هیستدنرام دادههای

هستند

سیستم در وال نرد

جمعآوری شده رسم و منحنیهای تدزیع مختلزی بر آن
براز

میشدند ثس از براز

تمامی منحنیها ،منحنی

که دارای کمتریج خطا باشد ،به عندان تدزیع مناسو

بارنیری

باربری

شروع

انتخان مینردد ساعات کاری در هر شیزت ،زمان مزید
کاری یک شیزت و ت داد شیزتهای کاری در ش انه روز
نی ج ء ارالعات ضروری مدرد استزاده میباشد با

بازننت از محل
تخلیه به سدی
محل بارنیری

تخلیه

اوتسان تأخیرهای صدرت نرفته و زمانسنجی انجام شده
از سیستم مدرد مطا ه 331 ،دپیمه ،زمان مزید کاری در

شرل  -2تدا ی فرایندها در یک چرخه بارنیری و باربری

ردل ش انه روز است ارالعات دیگری که برای انجام یک
ش یهسازی مدرد نیاز است ،وزن مخودص مداد ومل شده
جهت ت ییج ظرفیت مناسو کامیدنها میباشد در ایج
تحمین وزن مخودص مربدط به مداد م دنی  2/0تج بر
متر مر و ،بارله  2/9تج بر متر مر و و اکسید مس 2/0

 -1-5فرضیات به كار رفته در مدل

مدل ساخته شده بر اسان فرضیات زیر میباشد
در هر حظه فمط یک کامیدن میتداند تدسط یک

تج بر متر مر و میباشد تدزیع مناسو بر زمانسنجی-

بارکننده بارنیری شدد ی نی زمانی که یک بارکننده

های انجام شده در م دن مس سدنگدن به شرح جدول 3

در وال ثر کردن صندوپه کامیدن میباشد و کامیدن

میباشد در مروله ب د ،برای انتخان بهتریج ناونان در دو

دیگری به محل بارنیری میرسد ،باید در صف منتظر

وا ت تخویص ابت و نسیلان طا ثریر ،میتدان با تغییر

بماند تا بارنیری کامیدن پ لی به اتمام رسیده و

ت داد ،ندع و ظرفیت ماشیجآ ت عملررد هر یک را با

بارکننده آزاد شدد

استزاده از رو

ش یهسازی ارزیابی نمدد
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آزادی ،منج ی و عطاییثدر
جدول  -3خالصه زمان سنجی انجام شده در م دن مس سدنگدن
نوع متغیر

نوع یوزیع و پارامترهای آن
a

زمان بارنیری ددر S1

)NORM(5.93,0.506

زمان ورکت از ددر  S1تا تمارع
زمان ورکت از تمارع تا دامپ اکسید
زمان برننت از دامپ اکسید تا تمارع
زمان برننت از تمارع تا ددر S1
زمان بارنیری ددر S2
زمان ورکت از ددر  S2تا تمارع
زمان ورکت از تمارع تا دامپ بارله
زمان برننت از دامپ بارله تا تمارع
زمان برننت از تمارع تا ددر S2
زمان بارنیری ددر S3
زمان ورکت از ددر  S3تا تمارع
زمان ورکت از تمارع تا سنگ شرج
زمان برننت از سنگ شرج تا تمارع
زمان برننت از تمارع تا ددر S3
زمان بارنیری ددر S4
زمان ورکت از ددر  S4تا تمارع
زمان برننت از تمارع تا ددر S4
زمان بارنیری ددر S5
زمان ورکت از ددر  S5تا تمارع
زمان برننت از تمارع تا ددر S5
زمان تخلیه در دامپ اکسید
زمان تخلیه در دامپ بارله
زمان تخلیه در سنگ شرج

)2+GAMM(0.185,1.41
)TRIA(22.3,24.2,25

b

c
d

)12+4*BETA(1.13,0.797
)TRIA(1.08,1.55,1.6
)2.27+ERL(0.147,4

e

)NORM(3.08,0.14
)14.1+3.85*BETA(0.597,0.584
)6+ERLA(0.467,2
)1.28+7.59*BETA(0.564,0.77
)1.28+3.44*BETA(10.4,18.5
)0.86+ERLA(0.149,5
)9+GAMM(1.34,5.17
)3+ERLA(0.632,7
)0.47+1.27*BETA(4,7.45
)1.76+0.45*BETA(0.754,1.03
)TRIA(0.59,1.04,1.24
f

)0.62+LOGN(0.188,0.12
)NORM(1.76,0.195
)0.85+LOGN(0.53,0.248

)0.57+0.58*BETA(1.5,1.36
)0.72+0.28*BETA(1.53,1.22
)NORM(0.619,0.0991
)0.4+WEIB(0.271,2.69

g

 aتدزیع نرمال(انحرا م یار ،میانگیج)؛  bتدزیع ناما(آ زا ،بتا)؛  cتدزیع مثلثی(وداکثر ممدار،مد،وداپل ممدار)؛  dتدزیع بتا(آ زا ،بتا)؛
 eتدزیع ار نگ( ،Kوداکثر میانگیج)؛  fتدزیع گ نرمال( گ انحرا م یار ،گ میانگیج)؛  gتدزیع وی دل(آ زا ،بتا)

 در محل تخلیه بارله و اکسید ،محدودیتی از حاف

 -2-5مدلسازی حالت یخصمی

اابمت سیسمتم حممل

ت داد کامیدن وجدد ندارد و ی در محل سنگشرج در

و نقل

هر حظه فمط دو کامیدن اجازه تخلیه بار دارند و بمیه

از آنجایی کاه کاامیدنهاا در دو وا ات نسایل ان طاا -

کامیدنها باید در صف منتظر باشند تا تخلیه

ثریر و تخویص ابت باه بارکننادههاا نسا ت داده مای-

کامیدنهای پ ل تمام شده و سنگ شرج آزاد شدد

شاادند؛ زم اساات ماادل ساااخته شااده متناسااو بااا هاار

 جادههای م دن ردری رراوی شدهاند که دو کامیدن

یااک از وا ااتهااا تغییاار کنااد ماادل او یااه متناسااو بااا

میتدانند از کنار یردیگر ع در کنند ی نی امران

وا ت تخویص ابت میباشد

س مت نرفتج برای کامیدنها وجدد دارد و جاده از

در عمل تخویص ابات ،کاامیدنهاا باه بارکنناده خااص

حاف ت داد کامیدن محدودیتی ندارد

اختواص داده میشادند و ب اد از اتماام چرخاه بااربری،
دوباره باه هماان بارکنناده پ لای بار ماینردناد امراان
تغییاار مساایر و در اختیااار ناارفتج بارکننااده دیگااری
جهت بارنیری برای کامیدن وجدد ندارد
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 -3-5مدلسازی حالت گسمیل انعطما پمییر سیسمتم

 -1-3-5خمم مشممی گسممیل انعطمما پممییر سیسممتم

حمل و نقل

حمل و نقل

در مدل نسیل ان طا ثریر ،جانمایی سیستم و
ثارامترهای برار رفته منابه وا ت تخویص ابت میباشد
با ایج تزاوت که بر خال

سیستم تخویص ابت که هر

کامیدن فمط به یک شاول خاص ارجاع داده میشد ،در
ایج وا ت ،هر کامیدن به شاو ی ارجاع داده میشدد که در
صف آن شاول ،وداپل زمان انتظار را داشته باشد
عمدماً انر سیستم می ان کامیدن بیش از ود داشته باشد،
کامیدنها در وا ت انتظار برای بارکننده به سر میبرند تا
آن آزاد شدد در ایج صدرت زمان انتظار سیستم مث ت

3

میباشد؛ و برعرس ،زمانی که بارکننده منتظر کامیدن
است ،ت داد کامیدن کمتر از ود اندازه بدده ،و زمان انتظار
منزی 2میباشد ][23
رو

متغیرهااایی را جهاات اسااتزاده در روابااط ت ریااف نماادده
و یک سری فرضهاایی را در نظار نرفات ایاج فارضهاا
و متغیرها به شرح زیر میباشند
فرض میشدد کاه ت اداد بارکننادههاای ف اال در م ادن
 Nدستگاه و
) :3ECT(Iزمااان بااه کااارنیری ثاایش بیناای شااده i

امیج بارکننده تدسط کامیدن
) :4ACT(Iزمااان بااه کااارنیری تخواایص داده شااده i

امیج بارکننده تدسط کامیدن
) 5ERT(Iزمااان رهاسااازی (آزاد شاادن) ثاایش بیناای
شده  iامیج بارکننده تدسط کامیدن
6

نسیل سازی به کار نرفته شده در ایج مدل بر

اسان کمینه کردن زمان انتظار کامیدنها در صف
بارکنندهها استدار است چدن با کاهش زمان از دست رفته
در صف ،بهره وری کامیدنها اف ایش مییابد در ایج رو
زمان رسیدن یک کامیدن به محل تمارع ،با ثیش بینی
زمان انتظار کامیدن در صف هر کدام از بارکنندهها ،باعث
میشدد که کامیدن به سمت محل بارنیری ارسال شدد که
کمتریج زمان انتظار را در صف آن خداهد داشت زمان
انتظار هر کامیدن در صف ،برابر اختال

پ اال از ندشااتج ایااج خطمناای بایسااتی یااک سااری

زمان رسیدن

کامیدن به ثای بارکننده و زمان شروع بارنیری آن کامیدن
میباشد

) : LT(Iزماااان باااارنیری کاااامیدن تدساااط  iامااایج
بارکننده
) :7DEL(Iزماااان انتظاااار کاااامیدن در صاااف  iامااایج
بارکننده
 TNOWنناااندهنااده زمااان سیسااتم در هاار حظااه
(زمان ف لی یا انجام زمان محاس ات مربدره)
) :8TT(Iزمااان ورکاات از نمطااه نساایلسااازی تااا i

امیج بارکننده
 Iاندیس تدا ی بارکنندهها از  3تا N

 Jاناادیس بارکننااده کااه شاارایط را باارآورده ماایکنااد
(در شرایط صدق میکند)

نمطه نسیل کامیدنها در ایج تحمین تمارع میباشد

()3

) ECT ( I )  ACT ( I

زمان ورکت و تخلیه کامیدنها و زمان بارنیری ددرها

()2

) ERT ( I )  ECT ( I )  LT ( I

مطابن زمانسنجی انجام شده میباشد

()9

}) DEL( I )  ERT ( I )  {TNOW  TT ( I

()4

}) DELAY ( J )  Min{DELAY (1), DELAY (2),..., DELAY ( N

3

Expected Capture Time
Assign Capture Time
5
Expected Release Time
6
Loading Time
7
Delay
8
Travel Time
4

Over truck
Under truck
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آزادی ،منج ی و عطاییثدر

()0

}) ECT ( J )  Max{ERT ( J ), TNOW  TT ( J

()6

) ACT ( J )  ECT ( J

()7

) ArrivingTime  TNOW  TT (I

()3

}) ECT ( J )  Max{ERT ( J ), TNOW  TT ( J

شاارط وااداپل ،نساا ت داده ماایشاادد ایااج رابطااه بااه
صدرت م اد ه  0ت ریف میشدد
سسس  ECTبارای بارکنناده (زماان باه کاارنیری مادرد
انتظار)  Jمطابن رابطه  3محاس ه میشدد
نهایتاااً ECT(J) ،بااه عناادان زمااان بااه کااار ناارفتج J

جهت ت یایج زماان انتظاار بایساتی تخوایصهاای زیار

(یک بارکننده خاص) ت میشدد

باارای  Iاز  3تااا  (I= 1, 2, …, N) Nانجااام شاادد

زمااااان تااااأخیر محاساا ا ه شااااده باااارای کااااامیدن

بایااد تدجااه داشاات کااه عالماات "=" در ع ااارات زیاار

) ،DELAY(Iبااا تدجااه بااه شاارایط ،ممرااج اساات یراای

تسااااوی ریاضااای نیسااات بلراااه نناااانه تخوااایص در

از وا ت زیر باشد

برنامهندیسی کامسیدتری است
هرکاادام از م اااد ت  4 ،9و  0م اار فاارضهااای برااار
رفتاه مایباشااند و باارای هماه بارکنناادههااا صاادق ماای-
کنند آخریج بااری کاه یاک کاامیدن باه یاک بارکنناده
ارجاع داده شاد ،ع اارتهاا مادرد باازبینی پارار نرفتاه و
آخااریج زمااان بااه کااارنیری اختواااص یافتااه بااه آن
( ،)ACTبااه زمااان بااه کااارنیری ثاایش بیناای شااده آن
ددر یا شاول (متغیر  ) ECTاختواص مییابد
زماان اتمااام چرخاه بااارنیری را مایتاادان باا اسااتزاده از
زمااان بااارنیری شاااول ثاایش بیناای کاارد؛ مطااابن رابطااه
 ،4ایج کار انجام میشدد
زمااان رساایدن یااک کااامیدن جدیااد  ،کااه در زمااان
 TNOWدر نمطاااه نسااایل بااادده اسااات ،باااه محااال
بارنیری ( ددر یا شاول) مطابن رابطه  7میباشد
اناار واوااد ) TT(Iرا واوااد زمااان ،باارای رساایدن بااه
محاال بااارنیری در نظاار بگیااریم ،تزاااوت باایج زمااان

 وپتی که زمان تأخیر صزر میباشد ،بدان م نی است
که ،کامیدن در محل خدد پرار نرفته ،و آماده بارنیری
در همان حظه (بارکننده بارنیری کامیدن پ لی را به
ثایان رسانده است) میباشد
 زمان تأخیر مث ت به ایج م نی است ،زمانی که
کامیدن به محل بارنیری میرسد ،بارکننده هندز در
وال بارنیری کامیدن پ لی میباشد و همچنیج
اوتمال دارد کامیدن دیگری در صف وجدد داشته
باشد یا نه ،که در هر صدرت کامیدن جدید باید در
صف باپی بماند
 زمان انتظار منزی به ایج م نی است که ،بارکننده
مدتی پ ل از رسیدن کامیدن بیرار بدده است ،که ایج
ننان دهنده زمان انتظار بارکننده برای کامیدن می-
باشد
 -4-5بررسی اعتبار نتایج مدلسازی

رهااایی کااامیدن پ لاای و زمااان رساایدن کااامیدن جدیااد،
بیان کننده زمان تاأخیر خداهناد بادد ،کاه منزای باددن

برای اعت ارسنجی میتدان نتایج بدستآمده از ش یهسازی

آن ننااان دهنااده انتظااار بارکننااده باارای کااامیدن باادده

را با شرایط واپ ی م دن ممایسه نمدد براسان آمار

یا به ع ارتی تأخیر کامیدن میباشد (رابطه )4

بدست آمده تد ید هزتگی سیستم ومل و نمل م دن در

در نهایت ،یاک ممایساه نهاایی بارای توامیم نیاری در

محدوده  201111تا  271111تج میباشد برای ایج

مدرد بارکنندهای کاه کاامیدن ارساا ی باه آن باا واداپل

سیستم میانگیج ه ینه تد ید به ازای یک تج برابر 0/29

زماان تاأخیر فرساتاده شاادد ،انجاام ماینیارد ضااریو I

د ر میباشد نتایج واصل از اجرای ش یهسازی سیستم

باارای ایااج شاااول یااا ااددر ،بااه متغیاار  Jباارای ت ریااف

ف لی در جدول  2آورده شدهاست براسان نتایج واصل از
ش یهسازی سیستم ف لی م دن تد ید هزتگی 264130
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تج برآورد شده است همانگدنه که مناهده میشدد ،نتیجه

کامیدنهای اختواصی به ددرها است ،می ان بهرهوری

ش یهسازی به شرایط ف لی م دن بسیار ن دیک بدده و

ددرها کمتر میباشد همچنیج ظرفیت کامیدنهای

میتدان اعت ار مدل را تأیید نمدد

اختواصی نی در می ان بهرهوری مؤ ر است با اف ایش

با تدجه به اینره در سیستم واپ ی ت داد کامیدنهای

ظرفیت کامیدنها ،بهرهوری نی اف ایش مییابد

اختواص داده شده به بیلهای مرانیری تمری اً دو برابر
جدول -2نتایج واصل از اجرای ش یهسازی سیستم ف لی م دن در مدت یک هزته کاری
باركننده

بهرهوری از زمان برنامه

یعداد كامیون بارگیری

ریزی شده ٪

شده

39

3137

30

04

3930

91

93401

76

2334

91

69421

24

343

91

20471

27

3139

91

92431

-

6443

230

264130

بیلمرانیری
بیلمرانیری
بیلمرانیری
ددر
ددر
جمع

ظرفیت باربر(ین)

یولید(ین)
319260

که بارکنندههای ف لی پابلیت سرویس دهی به

 -6شبیهسازی بمرای انتخماب بهتمرین ناوگمان

46

کامیدن را دارند زم به ذکر است ،ایج ت داد کامیدن در

حمل و نقل

م دن مدجدد بدده و نیازی به خریداری مجدد نمیباشد
در سنارید اول با اف ایش ت داد کامیدنهای سیستم ،با
همان ظرفیت و منخوات کامیدنهای پ لی ،منخص شد

نوع یجهیزات

هزینه الستی

(دالر بر متر مکعب)

هزینه زیرو بند(دالر بر متر مکعب)

هزینه روغن (دالر برمتر مکعب)

هزینه گازوئیل(دالر بر متر مکعب)

هزینه پرسنلی (دالر بر متر مکعب)

هزینه یعمیرات (دالر بر متر مکعب)

نرخ اجاره (دالر بر متر مکعب)

حجم عملیایی (متر مکعب در سال)

ساعات مفید كاری در ی

ساعات مفید كاری در ی

سال

هفته

مجموع هزینه ( دالر بر ساعت در

کامیدن  311تنی
کامیدن  91تنی
ددر

1/3

-

1/14

1/39

1/16

1/3

1/3

241111

6122/0

330/0

6143

1/17

-

1/17

1/16

1/16

1/16

1/47

611111

6122/0

330/0

3134

بیلمرانیی

-

1/14

1/17

1/16

1/16

1/16

1/43

421111

6122/0

330/0

0793

شاول

-

1/14

1/17

1/16

1/17

1/39

1/62

3211111

6122/0

330/0

22734
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ی

1/32

-

1/10

1/34

1/13

1/3

3/19

041111

6122/0

330/0

30301

هفته)
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آزادی ،منج ی و عطاییثدر

ی نی با کاهش ه ینه به اندازه  1/99د ر بر تج ،تد ید

ددر ،بیلمرانیری و شاول در سیستم همراه با کامیدنهای

هزتگی به اندازه  339730تج اف ایش داشته است مطابن

 91تنی استزاده میشدد بد یل اینره ترکیو شاول و

جدول  9ه ینههای مدرد نظر از ررین بخش وسابداری

کامیدن  91تنی عمالً در م دن مدرد استزاده پرار می-

شرکت آهجآجیج در م دن نردآوری شده و با انجام

نیرد ،امران استزاده از آن ترکیو در پا و دو سنارید

محاس ات زم با تدجه به ساعات کاری و تنا تد یدی

چهارم و ثنجم مدرد بررسی پرار نرفت با تدجه به نتایج

مربدره در یک هزته ،جهت ممایسه و انتخان سیستم

واصل میتدان بیان کرد که استزاده از ترکیو کامیدن91

مناسو به صدرت ه ینه کلی (مجمدع تمام ه ینهها)

تنی و شاول در ناونان ومل و نمل ،بد یل نیاز به ت داد

بدست آمده است

کامیدن زیاد ،ترافیک ایجاد شده باعث کاهش بهرهوری در

عالوه بر بررسی سیستم ف لی م دن در سناریدی اول ،ثنج

م دن میشدد؛ را با ت ریف سنارید شنم ،وا ت جایگ یج

سناریدی دیگر نی مدرد بررسی پرار نرفت ایج سناریدها

برای استزاده هرچه بهتر از ثتانسیل تجهی ات مدجدد بیان

با تدجه به شرایط از جمله پدرت خرید ماشیج آ ت،

شد در ایج سنارید نی از ددر مدل ،KOMATSU 307

سمف تد ید ماهانه م دن ،ه ینه ،ثهنای ثلههای بخش

بیل مرانیری مدل  NEWHOLLAND W2770Bو

مدرد مطا ه ،می ان ثراکندنی ماده م دنی و شرایطی از

شاول مدجدد در م دن با مدل  LIEBHER 984در

ایج پ یل ت ریف شده است

سیستم همراه با کامیدنهای  311تنی استزاده میشدد

از آنجایی که در سنارید اول با اف ایش ت داد کامیدن

نتایج واصل از ش یهسازی در نمددارهای 3و  ،2پابل

ترافیک جادههای م دن و زمان انتظار در صف اف ایش

مناهده است همانگدنه که در ایج نمددارها دیده میشدد

مییابد؛ را در سنارید دوم از کامیدنهای  311تنی به

از نظر می ان تد ید و ه ینه سنارید شنم بهتریج وا ت

جای کامیدنهای  91تنی استزاده میشدد با تدجه به

میباشد ،اما با در نظر نرفتج اصدل مدیریتی و عملیاتی

شرایط ثلههای مدجدد و وجدد ت داد شاول کافی در

سنارید سدم به د یل نداشتج بارکنندههای ندناندن نس ت

م دن ،امران استزاده از ترکیو ناونان شاول و کامیدن

به سنارید شنم ترجیح داده میشدد ج ئیات مربدط به

 311تنی در پا و سنارید سدم بیان میشدد در سنارید

تد ید و ه ینه سناریدهای مختلف در جدول  4آورده شده

چهارم از کامیدنهای  91تنی و شاول ،در سنارید ثنجم از

است

جدول -4ممایسه نتایج واصل از سناریدهای مختلف
اطالعات

یولید (ین در هفته)

یعداد كامیون

هزینه(دالر در هفته)

سنارید

نسیل ان طافسریر

تخویص ابت

نسیل ان طافسریر

تخویص ابت

نسیل ان طافسریر

تخویص ابت

وا ت ف لی م دن

-

264130

-

0/24

-

23

سنارید اول

-

977331

-

4/31

-

46

سنارید دوم

933411

432431

1/32

9/79

33

36

سنارید سدم

431111

044041

3

2/73

26

20

سنارید چهارم

937911

447661

3/19

2/3

04

03

سنارید ثنجم

433631

043471

1/3

4/64

71

73

سنارید شنم

001111

630731

1/39

9/3

24

26
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با ممایسه سناریدهای ثیننهادی برای به دد عملررد

 -7نتیجهگیری
بارکننده های ف ال مدجدد در سیستم ومل و نمل م دن،
ثتانسیل سرویس دهی به  46دستگاه کامیدن  91تنی را
دارند اف ایش ت داد کامیدنها باعث اف ایش تد ید هزتگی
از  264130به  977331تج و کاهش ه ینههای تد ید از
 0/24به  4/3د ر بر تج در هزته میشدد با جایگ ینی
کامیدنهای  311تنی به جای کامیدنهای  91تنی ،تد ید
تا  933411تج در هزته اف ایش مییابد

سیستم ف لی م دن ،سنارید شنم با تد ید هزتگی
 001111تج و ه ینه  1/39د ر بر تج در هزته از ندع
نسیل ان طا ثریر به عندان بهتریج سنارید انتخان
نردید هرچند براسان اصل بهکارنیری تجهی ات یرسان،
سنارید سدم با پابلیت تأمیج نیازهای تد یدی م دن و
اندکی ه ینه بینتر نس ت به سنارید شنم ترجیح داده
میشدد

12

10

8
هزینه

6

4

2

0
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90
تعداد کامیون
ه ینه تد ید سیستم تخویص ابت شنم
ه ینه تد ید سیستم تخویص ابت سنارید ثنجم
ه ینه تد ید سیستم نسیل ان طا ثریر سنارید چهارم
ه ینه تد ید سیستم نسیل ان ا ثریر سنارید سدم
ه ینه تد ید سیستم نسیل ان طا ثریر سنارید دوم

ه ینه تد ید سیستم نسیل ان طا ثریر سنارید شنم
ه ینه تد ید سیستم نسیل ان طا ثریر سنارید ثنجم
ه ینه تد ید سیستم تخویص ابت سنارید چهارم
ه ینه تد ید سیستم تخویص ابت سنارید سدم
ه ینه تد ید سیستم تخویص ابت سنارید دوم

نمددار -3ممایسه ه ینه نهایی تد ید سنارید دوم تا ثنجم
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 منج ی و عطاییثدر،آزادی
900000
800000
700000

تناژ

600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100105110115120125130135
تعداد کامیون
می ان تد ید سیستم نسیل ان طا ثریر سنارید شنم
می ان تد ید سیستم نسیل ان طا ثریر سنارید ثنجم
می ان تد ید سیستم تخویص ابت سنارید چهارم
می ان تد ید سیستم تخویص ابت سنارید سدم
می ان تد ید سیستم تخویص ابت سنارید دوم

می ان تد ید تخویص ابت سنارید شنم
می ان تد ید سیستم تخویص ابت سنارید ثنجم
می ان تد ید سیستم نسیل ان طا ثریر سناریدی چهارم
می ان تد ید سیستم نسیل ان طا ثریر سنارید سدم
می ان تد ید سیستم نسیل ان طا ثریر سنارید دوم

 ممایسه می ان تد ید نهایی سنارید دوم تا ثنجم-2نمددار
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