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مدلسازي چندهدفه مسئله تخصيص گيت با استفاده از الگوريتم  NSGA-IIو محدوديت
اپسيلون
ساناز خطيبي ، 1مرتضي خاکزاربفروئي ، *، 2مرتضي رحماني
اطالعات مقاله
دريافت مقاله1394/02/13 :
پذيرش مقاله1394/08/17 :
واژگان کليدي:
حملونقل هوايی،
برنامهريزی گيت،
تصميمگيری چندهدفه،
برنامهريزی عدد صحيح
مختلط،
الگوريتم ،NSGA-II
روش محدوديت اپسيلون.

3

چکيده
برنامهريزی گيت يکی از فعاليتهای کليدی در فرودگاههاست که بهعنوان يک مسئله
بهينهسازی تعريف میشود .هدف اصلی اين پژوهش ،پيداکردن يک تخصيص مناسب برای
پروازهای ورودی و خروجی با درنظرگرفتن مجموعهای از محدوديتهای کاربردی است .يکی
از اهدافی که کمتر موردتوجه قرار گرفته ،باالنسکردن بار کاری گيتها با استفاده از تعداد
مسافران است .در اين مقاله ،اين هدف همراه دو هدف کمينهکردن تأخيرهای بهوجود آمده
در زمان تخصيص گيت به هواپيما و بيشينهکردن امتياز اولويت تخصيص گيت (کنترل
ازدحادم مسافران) که تاکنون با هم در نظر گرفته نشدهاند ،بهعنوان اهداف مسئله در نظر
گرفته شده است .مسئله بهشکل برنامهريزی عدد صحيح مختلط مدلسازی شده ،همچنين
اين مدل با استفاده از دادههای واقعی فرودگاه بينالمللی مهرآباد در ابعاد کوچک و متوسط
حل شده است .بهمنظور يافتن مجموعه جوابهای پارتو ،الگوريتم  NSGA-IIپيشنهاد و
برای نشاندادن کارآيی الگوريتم جوابهای بهدستآمده در ابعاد کوچک با جوابهای
بهدستآمده از روش محدوديت اپسيلون مقايسه شده است .نتايج نشان میدهد درصد خطای
توابع هدف نسبت به روش محدوديت اپسيلون در تمامی مسائل حلشده کمتر از  % 1.5است
که کارايی الگوريتم پيشنهادی را نشان میدهد .افزايش نمايی زمان حل با استفاده از روش
محدوديت اپسيلون در مقابل افزايش خطی توسط  NSGA-IIنشاندهنده کارايی روش حل
توسعهدادهشده ،برای حل مسئله در ابعاد واقعی و بزرگ است.

 -1مقدمه
با رشد ترافيک حملونقل هوايی ،تکنيکهای مديريت و
تخصيص منابع فرودگاهها و خطوط هوايی در يک محيط
پويا ،بهصورت روزافزون موردتوجه است .همچنين رقابت
شديد بين شرکتهای هواپيمايی برای برآوردن هرچهبيشتر
رضايت مشتريان ،منجر به بروز مسائل برنامهريزی
پيچيدهای شده است که به مدلها و روشهای جديدی نياز
دارد .از طرفی مسائلی از نوع زمانبندی که امروزه مديران
فرودگاه با آنها روبهرو شدهاند ،بسيار پيچيدهتر از مسائل
زمانبندی سنتی است [.]1
يکی از منابع فرودگاهی که در فرآيند حملونقل هوايی

نقش ويژهای دارد ،گيتهای فرودگاهی است .بهطور معمول
به جايگاههای توقف هواپيما گيت گفته میشود که از طريق
آن مسافران و خدمه هواپيما از ترمينال مسافربری به داخل
هواپيما و برعکس عبور و مرور میکنند .افزايش و تدارک
اينچنين منابع مستلزم هزينههای بسيار باال همراه با صرف
زمان و طراحی مجدد ساختمانهای پايانهها ،گيتها و
توقفگاههاست که البته اين کار هميشه در کوتاهمدت
امکانپذير نيست .بنابراين مسئله زمانبندی گيتهای پرواز
از مسائل حائز اهميت در فرودگاههاست.
هدف اين تحقيق عبارت است از:
 مدلسازی مسئله زمانبندی گيت با هدف

* پست الکترونيک نويسنده مسئولkhakzar@acecr.ac.ir :
 .1دانشجوی دکتری ،پژوهشکده توسعه تکنولوژی ،جهاددانشگاهی
 .2استاديار ،پژوهشکده توسعه تکنولوژی ،جهاددانشگاهی
 .3دانشيار ،پژوهشکده توسعه تکنولوژی ،جهاددانشگاهی
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باالنسکردن بار کاری گيتها با استفاده از تعداد
مسافران ،همراه با دو هدف کمينهکردن تأخيرهای
بهوجودآمده در زمان تخصيص گيت به هواپيما و
بيشينهکردن امتياز اولويت تخصيص گيت (کنترل
ازدحادم مسافران) است که تاکنون بهصورت همزمان
در نظر گرفته نشدهاند.
 بهعالوه ،درنظرگرفتن مجموعهای از محدوديتهای
کاربردی و فاکتورهايی مانند زمان ورود و خروج
پروازها ،اندازه هواپيماها ،تجهيزات موجود در هريک
از گيتها و مسائل امنيتی و گمرکی هريک از پروازها،
بهمنظور واقعیترکردن مدلسازی مسئله ،در نظر
گرفته میشود.
 حلکردن مدل ارائهشده با روشهای بهينهسازی
چندهدفه (دقيق و فرا ابتکاری).
در ادامه در بخش دوم ،به مرور اجمالی پيشينه تحقيق در
مسئله برنامهريزی گيت پرداخته میشود .در بخش سوم،
مسئله با جزئيات تعريف شده ،مدل رياضی آن ارائه میشود.
جزئيات مربوط به الگوريتم پيشنهادی و تنظيم پارامترهای
بهکاررفته در الگوريتم و نتايج محاسباتی در بخشهای
چهارم و پنجم تشريح میشود .در بخش پايانی مقاله،
نتيجهگيری تحقيق و پيشنهادهايی برای تحقيقات آتی بيان
میشود.

 -2پيشينه تحقيق
از نخستين مطالعات انجامشده در زمينه مسئله برنامهريزی
گيت میتوان به مدل رياضی بابيک و همکاران [ ]2در سال
 1984اشاره کرد .آنها مسئله را در قالب يک مسئله
برنامهريزی عدد صحيح فرموله کرده ،از الگوريتم شاخه و
کران برای کمينهکردن مسافت پيادهروی مسافران در حال
ورود يا در حال عزيمت استفاده کردند .در سال 1985
متيسل و همکاران [ ]3برای کمينهکردن مسافت پيادهروی
مسافران در پايانهها عالوهبر مسافران در حال ورود و
عزيمت ،مسافران انتقالی را نيز مدنظر قرار دادند .آنها از
الگوريتم ابتکاری حريصانه 1برای حل مدل استفاده کردند.
در سال  1998حقانی و همکاران [ ]4برای نزديکتر کردن
مدل رياضی به واقعيت ،تخصيص چنددورهای گيت را در
قالب فرمول جديدی از برنامهريزی عدد صحيح مدلسازی
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و آن را توسط يک الگوريتم کامالً ابتکاری حل کردند .در
سال  1998يان و چانگ [ ]5مسئله برنامهريزی گيت را
بهعنوان يک مسئله شبکه جريان چندکااليی به نحوه
مطلوبی مدلسازی کردند .در سال  2001زو و بيلی []6
مدلی را برای مسئله برنامهريزی گيت ارائه دادند که مجموع
زمانهای مسافران را برای رسيدن به پروازهای اتصالی با
استفاده از الگوريتم فرا ابتکاری جستوجوی ممنوع ،کمينه
میکرد .يان و هو [ ]7در سال  2001مدل جديدی برای
محاسبه تأخيرهای تصادفی ميان دو پرواز متوالی با استفاده
از حافظه موقت برای جذب اين تأخيرها ارائه دادند .دينگ
و همکاران [ ]8در سال  2004مسئله را در زمانی که تعداد
هواپيماها بيش از گيتهای در دسترس باشد (منابع
محدود) مدلسازی کردند .آنان از دو تابع هدف کمينهکردن
تعداد پروازهای بدون گيت و کمينهکردن مسافت پيادهروی
يا زمانهای اتصال در مدلشان بهره گرفتند .دينگ و
همکاران [ ]9در سال  2005مدل پيشين خود را با الگوريتم
حريصانه ،شبيهسازی تبريد و جستوجوی ممنوع حل
کردند .ليم و همکاران [ ]10در سال  2005مسئله تخصيص
گيت در فرودگاه را با درنظرگرفتن پنجره زمان و استفاده از
الگوريتمهای فراابتکاری جستوجوی ممنوع ،ممتيک و
ژنتيک مدلسازی و حل کردند .دورندورف و همکاران []1
در سال  2007در مطالعه خود جديدترين تکنيکهای
موجود در مسئله تخصيص گيت را بهطور جامع و عمومی
معرفی کرده ،تحوالت اخير را درمورد استفاده از توابع هدف
چندمعياره مورد تحليل و بررسی قرار دادند .پينتی و
همکاران [ ]11در سال  2008مدل ارائهشده توسط دينگ
و همکاران در سال  2004را با الگوريتم هيبريد مورچگان
و الگوريتم جستوجوی ممنوع حل کردند .نيکولين و
درکسل [ ]12در سال  2008در مطالعه خود مدل اوليه
دينگ و همکاران در سال  2004را با تعريف يک تابع هدف
چندمعياره توسعه دادند .اهداف آنها حداقلکردن تعداد
پروازهای بدون گيت ،حداقلکردن مجموع مسافت
پيادهروی مسافران و حداکثرکردن مجموع اولويت تخصيص
گيت بود .همچنين آنها برای حل مدل از الگوريتم
فراابتکاری پارتو آنيل شبيهسازیشده استفاده کردند .داس
[ ]13در سال  2009مدلسازی سادهای از برنامهريزی عدد
صحيح (صفر -يک) برای مسئله برنامهريزی گيت ارائه داد.

1

سال پانزدهم ،شماره  ،51زمستان 1396

399

خطيبی ،خاکزاربفروئی و رحمانی

تفاوت کار او نسبت به مطالعات قبل تنها درنظرگرفتن
تعدادی محدوديت متفاوت کاربردی است .نيکولين و
درکسل [ ]14همچنين در سال  2009مدل رياضی
ارائهشده توسط دورندوف در سال  2002را با الگوريتم
فراابتکاری پارتو آنيل شبيهسازیشده فازی حل کردند.
آنها از تابع چندهدفه در مسئله برنامهريزی گيت استفاده
کردند که اهداف آن بيشينهکردن مجموع اولويتهای گيت
پرواز ،کمينهکردن تعداد فعاليتهای يدککشی و
کمينهکردن انحراف مطلق تخصيص جديد گيت از برنامه
مرجع بود .يائن [ ]15در سال  2010مسئله تخصيص گيت
به پروازها را تنها با درنظرگرفتن يک تابع هدف بيشنهکردن
امتياز اولويت تخصيص گيت پرواز با استفاده از تکنيک
برنامهريزی پويا حل کرد .ديپن [ ]16در سال  2012يک
مدل کامالً جديد برنامهريزی خطی عدد صحيح ارائه کرد.
بيشتر تمرکز مدل وی بر پيداکردن يک تخصيص استوار
برای پرواز به گيتهاست .همچنين وی برای حل مدل روش
توليد ستون را ارائه کرد.
بوراس و همکاران [ ]17در سال  2014به مرور ادبيات کامل
مسئله برنامهريزی گيت فرودگاه پرداختند .اين تحقيق
تمامی ابعاد اين مسئله را مانند بعد تئوری و واقعی همراه با
تحليل فرمولهای رياضی موردتوجه قرار داده است.
همچنين آنان در تحقيقات انجامشده به دستهبندی
روشهای حل مانند روش دقيق ،ابتکاری و فراابتکاری
پرداختهاند.
ماريلينی و همکاران [ ]18در سال  2015يک روش
فراابتکاری کلونی زنبورها برای حل يک مدل دومعياره برای
تخصيص گيت ارائه کردند .اهداف درنظرگرفتهشده برای
اين مدل کمينهکردن مسافت پيادهروی مسافران و تعداد
پروازهای تخصيص دادهشده به پارکينگ است .نتايج حاصل
از اين روش با دادههای واقعی فرودگاه ميالن ايتاليا
نشاندهنده اعتبار روش فوق است.
از مطالعات و تحقيقات انجامشده در اين زمينه در داخل
کشور میتوان به مطالعه برازجانی [ ]19در سال 1380
اشاره کرد .وی يک مدل رياضی برای مسئله تخصيص مجدد
گيتها مطرح و با استفاده از روش فراابتکاری شبيهسازی
تبريد حل کرد .حسنآبادی [ ]20در سال  1381مدلی در

اين زمينه ارائه داد که با تعريف پارامترهای ورودی بهصورت
فازی که با عدمقطعيت درخصوص ميزان و مقدار آنها
مواجه بود ،استواری جدول تخصيص نهايی را افزايش
میداد .وی برای حل مسئله از روش فراابتکاری ژنتيک
استفاده کرد .امير جاويد [ ]21در سال  1388با استفاده از
نظر خبره ،زمان رسيدن پرواز به فرودگاه و آزادشدن گيتها
را بهصورت زمانهای فازی مثلثی با چند هدف بيان و با
استفاده از تکنيک برنامهريزی خطی فازی آن را حل کرد.
خطيبی [ ]22در سال  1389به بررسی هر دو مسئله
تخصيص گيت و تخصيص مجدد گيت پرداخته است .وی
در مسئله اول باالنسکردن بار کاری گيتها را بهعنوان تابع
هدف در نظر گرفت .همچنين در مسئله دوم گيتها به
پروازهای جديد و تأخيردار به گونهای تخصيص داده
میشوند که انحراف برنامه تخصيص جديد گيت از برنامه
مرجع کمينه شود .کهنسال [ ]23در سال  1390در تحقيق
خود يک سيستم پشتيبانی تصميم 1مبتنی بر مدل رياضی
برنامهريزی عدد صحيح را ارائه کرد .وی همچنين
کمينهکردن هزينههای تخصيص گيت به پرواز و هزينه
ايجادشده بهواسطه زمان انتظار هواپيما در تاکسی وی 2را
بهعنوان اهداف مسئله برنامهريزی گيت در نظر گرفت.
سپس مدل را با استفاده از روش وزندهی و با پيادهسازی
آن در نرمافزار لينگو 3حل کرد.
يکی از اهداف کاربردی در فرودگاههای بزرگ داخل کشور
باالنسکردن بار کاری گيتهاست که در کار خطيبی []22
بهتنهايی در نظر گرفته شده است .بهينهکردن اين هدف
بهتنهايی ،میتواند منجر به افزايش تأخير در پروازها شود
که برای مسافران ،شرکتهای هواپيمايی و حتی مديريت
فرودگاهها نامطلوب است .برای ايجاد تعادل بين اين دو
هدف ،درنظرگرفتن همزمان آنها میتواند راهکار مناسبی
باشد .بنابراين در اين تحقيق اين دو هدف همراه با هدف
بيشينهکردن اولويت تخصيص گيت (که منجر به کنترل
ازدحام مسافران میشود) در نظر گرفته شده است .اولويت
تخصيص گيت ،باتوجهبه مسائل و عواملی تعيين میشود
که از نظر کارشناسان برنامهريزی گيت در فرودگاه دارای
اهميت است .بهعبارتديگر ،هريک از اين عوامل بهتنهايی
قابل مدلسازی نيستند و با دانش و شناخت کارشناس از
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محيط در قالب يک اولويت به هر پرواز -گيت تشخيص داده
میشوند.

 -3تعريف مسئله
در اين مسئله ،گيتهای فرودگاه ،تعداد پروازها ،تعداد
مسافران هر پرواز ،نوع هواپيما و مدتزمان اشغال گيت
توسط پرواز در يک بازه زمانی معلوم است .فرض میشود
گيتهای اشغالشده پس از ترک پرواز ،بالفاصله
قابلاستفاده است .گيتها بهصورت ناهمگن است؛ يعنی
بعضی از گيتها قادر به سرويسیدهی به بعضی از پروازها
نيستند .برای نزديکترشدن مسئله تخصيص گيت به دنيای
واقعی ،اين مسئله با پنجره زمانی موردبررسی قرار گرفته
است .بنابراين با درنظرگرفتن پنجره زمانی  TAi , TBi يک
بازه زمانی برای زودترين زمان شروع سرويس  TAiو
ديرترين زمان شروع سرويس  TBiدر نظر گرفته میشود
و پروازها فقط در اين بازه زمانی مجاز به گرفتن سرويس
هستند که در شکل ( )1نمايش داده شده است .بنابراين
مدل بايد بهترين زمان شروع سرويس را در اين بازه تعيين
کند .برای تخصيص پرواز  iام به گيت  jام اولويت Uli ,k
درنظر گرفته میشود ،همچنين پرواز  iام باتوجهبه تعداد
مسافرانش دارای اولويت  Vliاست .برای بررسی جدول
زمانبندی پروازها در طول بازههای زمانی مختلف از
شبانهروز ،پروازها به شش بازه زمانی چهارساعته طبقهبندی
میشوند .ترتيب اين بازههای زمانی بهصورت
، (12,16) ، (8,12) ، (4, 8) ، (0, 4) : T  t1 , t2 ,, t6
) (16, 20و ) (20, 24است.

شکل  :1سرويسدهی در حالت پنجره زمانی سخت

 -1-3مدل رياضي مسئله
 -1-1-3عالئم و پارامترهاي مدل

 : i, j  Fانديس پروازها : k , l  G ،انديس گيتها؛
 : t  Tانديس بازههای زمانی : e  E ،انديس تجهيزات؛
 : N  Fتعداد کل پروازهای ورودی و خروجی؛
 : M  Gتعداد کل گيتهای در دسترس؛
 : Aiزمان ورود پرواز  iام : Pasi ،تعداد مسافران پرواز
 iام : Pi ،زمان پردازش پرواز  iام؛
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 : CCi ,kماتريس محدوديت تخصيص پرواز  iام به گيت
 kام :صفر ممنوعيت 1 ،الزامیبودن و  2مجازبودن
تخصيص  iام به گيت  kام
 : qi ,eماتريس نيازمندی پرواز  iام به تجهيزات  eام: ،
 : g k ,lماتريس مجاورت گيت؛
 : wingiاگر هواپيمای پرواز  iام پهن پيکر باشد برابر با
يک و درغيراينصورت صفر است؛
 : Vliاولويت پرواز  iام  : Uli , kاولويت تخصيص پرواز i
ام به گيت  kام
 : U i ,tاگر زمان ورود پرواز  iام در بازه زمانی  tام باشد،
برابر با يک و درغيراينصورت صفر است؛
 : TAiحد پايين پنجره زمانی برای پرواز  iام؛
 : TBiحد باالی پنجره زمانی برای پرواز  iام؛
 : Mيک عدد بسيار بزرگ؛
 : يک عدد بسيار کوچک.
 -2-1-3متغيرهاي مدل

متغيرهای متعددی در مدل رياضی استفاده شده است که
تعريف هريک از آنها به شرح زير است:
 : Yi ,kاگر پرواز  iام به گيت  kام تخصيص يابد ،برابر با
يک و درغيراينصورت صفر است؛
 : LN1i ,k , LN 2i ,kمتغيرهای عدد صحيح صفر و يک که
برای خطیکردن محدوديتهای پروازهای ثابت و ممنوع
استفاده شدهاند (باتوجهبه اينکه بدون تعريف اين دو متغير
قادر به مدلسازی خطی اين مدل نيستيم؛ زيرا بايد
بهصورت غيرخطی يا شرطی نوشته شود ،به تعريف آنها
میپردازيم)؛ يعنی اگر پرواز  iام به گيت  kام تخصيص
يابد ،برابر با يک و درغيراينصورت صفر است؛
 : X i , j ,kاگر پرواز  iام و  jام به گيت  kام تخصيص يابد،
برابر با يک و درغيراينصورت صفر است؛
 : Siزمان شروع پرواز  iام؛
 : Z1i , jاگر زمان شروع سرويس پرواز  jام بزرگتر از پرواز
 iام باشد ،يک و درغيراينصورت صفر است؛
 : Z 2i , jاگر زمان خاتمه سرويس پرواز  iام بزرگتر از
پرواز  jام باشد ،يک و درغيراينصورت صفر است.
 : Wt ,kمجموع کل مسافران در بازه زمانی  tام در گيت k
ام؛
مدل رياضی پيشنهادی تخصيص گيت به پروازها در
فرودگاه باتوجهبه محدوديتهای تعريفشده بهصورت مدل
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برنامهريزی عدد صحيح مختلط زير است.

()25

i, k

Yi , k  0,1

()26

i, j, k

X i , j , k  0,1

()27

i, j

Z1i , j  0,1

()28

i, j

Z 2i , j  0,1

()29

t , k

Wt,k  0

T

()1

)F1  Min( (  Max(Wt , k )  Min(Wt , k ) 
k
 k

t 1
N

) F 2  Min ( Si  Ai

()2

i 1

M

N

F 3  Max VliUli , k Yi , k

()3

i 1 k 1

()4

i

()5

i

1

M

Y

i,k

k 1

Si  Ai

)S j  ( Si  Pj  M ( X i , j , k  1

()6

 i, j, k

()7

 i, j, k

)) M (Yi , k  Y j , k  2

()8

 i, j, k

Xi , j , k  X j ,i , k  1

()9

 i, j, k

1

()10

 i, j, k

Xi , j , k  Yi , k

()11

 i, j, k

Xi , j , k  Yj , k

()12

i

TAi  Si

()13

i

Si  TBi

))2M (Yi , k  Y j , k  2

) Si  ( S j  Pj  M ( X i , j , k

M

i, j ,k

X
k 1

()14

 i, k

LN1i , k  2* LN 2i , k  CCi , k

()15

 i, k

LN1i , k  LN 2i , k  1

 i, k

()16
()17

Yi , k  LN1i , k
Yi , k  LN1i , k  LN 2i , k

 i, k

()18

 i, j

) S j  Si    M(Z1i , j

()19

 i, j

)S j  Si    M(Z1i , j  1

()20

 i, j

) Ci  S j    M(Z 2i , j

()21

 i, j

)Ci  S j    M(Z 2i , j  1
g k ,l (q i ,e Yi , k  q j ,e Yj,l ) 

()22

 i, j, k, l, e

()23

i, j, k , l

M(Z1i , j  Z 2i , j  2)  1

) g k,l (wingi Yi , k  wing j Yj ,l

()24

t , k
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 M(Z1i , j  Z 2i , j  2)  1
M

Wt , k   U i ,t PasiYi , k
i 1

i

Si  0

()31

i, k

LN1i , k  0,1

()32

i, k

LN 2i , k  0,1

()30

رابطه ( )1تا ( ،)3بهترتيب اهداف مدل ،يعنی باالنسکردن
بار کاری گيتها با استفاده از تعداد مسافران ،کمينهکردن
تأخيرهای بهوجودآمده در زمان تخصيص گيت به هواپيما
و بيشينهکردن اولويتبندی تخصيص گيتهاست .تابع
هدف اول سعی میکند تعداد پروازهای تخصيصدادهشده
به هر گيت را کنترل کند تا از ظرفيت تمام گيتها بهطور
يکنواخت استفاده شود .باتوجهبه اينکه تأخير بيشازحد
مجاز (انتظار هواپيما در توقفگاه) موجب تحميل هزينههای
تأخير میشود ،برای کاهش اين هزينهها تابع هدف دوم
ميزان تأخير بهوجودآمده را در زمان شروع سرويس به پرواز
حداقل میکند .باتوجهبه اينکه هر پرواز دارای اولويت
تخصيص ويژهای برای کارشناسان فرودگاهی است ،افزايش
اولويت تخصيص گيت باعث نزديکترشدن جواب تخصيص
به نظر کارشناسان فرودگاهی و افزايش رضايت آنها از
جدول تخصيص خواهد شد .همچنين اين تابع هدف باعث
کاهش ازدحام مسافران در سالنهای ترمينال میشود.
بنابراين تابع هدف سوم برای جلب رضايت اين کارشناسان
و کاهش ازدحام مسافران در سالنهای ترمينال در نظر
گرفته میشود.
رابطه ( )4بيان میکند که هر پرواز به يک گيت تخصيص
يابد .رابطه ( )5تضمين میکند که زمان شروع سرويس
پرواز  iام در گيت بزرگتر يا مساوی زمان ورود پرواز  iام
باشد .رابطه ( )6و ( )7بيان میکند که هر گيت در هر زمان
تنها توانايی سرويسدهی به يک هواپيما را دارد .رابطه ()8
تضمين میکند که اگر پرواز  jام بعد از پرواز  iام باشد،
پرواز  iام بعد از پرواز  jام قرار نگيرد .رابطه ( )9بيان
میکند اگر پرواز  jام بعد از پرواز  iام در گيت  kام بيايد،
پرواز  jام نمیتواند بالفاصله بعد از پروازهای ديگر در
گيتهای ديگر بيايد .رابطه ( )10و ( )11میگويد تنها
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درصورتیکه پرواز  iام به گيت  kام و پرواز  jام به گيت
 kام تخصيص يابد ،متغير  Xi , j ,kبرابر يک و
درغيراينصورت برابر صفر خواهد بود .اين محدوديت الزام
تخصيص دو پرواز به يک گيت است .رابطه ( )12و ()13
محدوديت پنجره زمانی و رابطه ( )14و ( )17محدوديت
پروازهای ثابت و ممنوع است .برخی از پروازها تنها اجازه
استفاده از برخی از گيتها را دارند؛ يعنی تنها بايد به
گيتهای از قبل مشخصشده که متعلق به شرکت
هواپيمايی خود هستند ،تخصيص يابند و برعکس برخی
ديگر اجازه تخصيص به گيتهای ويژهای که از قبل توسط
شرکتهای هواپيمايی ديگر در نظر گرفته شدهاند ،ندارند).
بهعنوانمثال گيتهای درنظرگرفتهشده برای پروازهای
 VIPنبايد توسط پروازهای عادی مورد استفاده قرار گيرد.
برای اين امر محدوديتها مذکور در نظر گرفته میشوند.
رابطه ( )18تا ( )21بيان میکند ،زمان شروع و خاتمه
سرويس کداميک از پروازها با هم تداخل دارند .رابطه ()22
بيان میکند دو پروازی که به تجهيزاتی مشترک نيازمند
هستند ،در يک زمان نمیتوانند به گيتهای مجاور همديگر
تخصيص يابند .ازجمله اين تجهيزات میتوان تجهيزات
3
کنترل زمينی 1مانند سرويس رمپ 2و سرويس کترينگ
را نام برد که برای هر شرکت هوايی متفاوت است.
بهعنوانمثال ،وقتی برخی از خطوط هوايی خاص بهمنظور
ارائه سرويس در روی زمين نيازمند برخی از تجهيزات ثابت
باشند و اين تجهيز ويژه توسط يک گيت اشغال شده باشد،
ديگر توسط ساير پروازها در گيت مجاور قابلدسترسی
نخواهد بود ]13[ .رابطه ( )23بيان میکند دو پرواز
پهنپيکر در يک زمان نمیتوانند به گيتهای مجاور
همديگر تخصيص يابند .رابطه ( )22تعداد کل مسافران در
بازه زمانی  tام در گيت  kام را محاسبه میکند .رابطه ()24
تا ( )30متغيرهای غيرمنفی و صفر و يک را مشخص میکند
که در مدل مورداستفاده قرار گرفتهاند.

 -4رويکردهاي حل مسئله
در اين بخش مفاهيم اصلی روشهای بهينهسازی چندهدفه
همراه با روش محدوديت اپسيلون که مرتبط به حل مدل
پيشنهادی است ،ارائه میشود .همچنين روش حل مدل
پيشنهادی در ابعاد متوسط و بزرگ ،توسط الگوريتم

Ground handler
Ramp Service
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 NSGA-IIتوضيح داده میشود.
 -1-4الگوريتم بهينهسازي توابع چندهدفه
مسئله بهينهسازی چندهدفه زيرشاخهای از مجموعه
روشهای تصميمگيری چندمعياره است که در ميان
مجموعه نامحدودی از جوابهای محتمل صورت میگيرد.
مسئله بهينهسازی چندهدفه برخاسته از روشهای
تصميمگيری در دنيای واقعی است که شخص
تصميمگيرنده با مجموعهای اهداف و معيارهای متضاد و
متعارض روبهروست .در اينگونه مسئلهها برخالف مسائل
بهينهسازی تکهدفه و بهدليل وجود چند هدف متعارض
بهجای تنها يک جواب ،مجموعهای از جوابها حاصل
میشود .هدف از بهينهسازی چندهدفه ،يافتن مجموعه
جوابهای پارتو (نامغلوب) مسئله موردنظر است.
بهمنظور حل مسائل چندهدفه در سالهای گذشته،
الگوريتمهای بهينهسازی توابع چندهدفه توسعه داده
شدهاند که ساختار کلی آن بر اساس رابطه ( )1است.
()1

Min
)) F ( x)  ( f1 ( x1 ), f 2 ( x2 ),..., f m ( xn
s.t.
g ( x)  0

در رابطه ( m ،)1تعداد توابع هدفx  ( x1 , x2 ,..., xn ) ،

و
تصميم
متغيرهای
تعداد
))  F ( x)  ( f1 ( x1 ), f 2 ( x2 ),...,f m ( xnبيانگر فضاهای
جوابهای موجه در نظرگرفته میشود .همچنين )g ( x
بيانگر قيود مسئله است .جوابهای پارتو در مسئله
چندهدفه به مجموعهای از نقاط غيرمغلوب گفته میشود
که تمام جوابهای ديگر را مغلوب میکنند .شايان ذکر
است جوابهای بهدستآمده در صورتی همديگر را مغلوب
میکنند که دارای شرايط زير باشند [:]24
()2
()3

}i  {1, 2,..., n

) fi ( y)  fi ( z

}i  {1, 2,..., n

) fi ( y)  fi ( z

 -2-4روش محدوديت اپسيلون
يکی از رويکردهای شناختهشده برای مواجهه با مسائل
چندهدفه ،روش محدوديت اپسيلون است .در اين روش با
انتقال تمامی توابع هدفها بهجز يکی از آنها به
محدوديتها ،به حل اين نوع مسائل پرداخته میشود .با
Catering Service

3

2
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استفاده از اين روش میتوان جبهه پارتو را برای مسائل
چندهدفه ايجاد کرد .اين يکی از روشهای پسين 1است؛
يعنی تصميمگيرنده بعد از بهدستآمدن جوابها اقدام به
انتخاب آن بر اساس اولويت و ترجيحات خود میکند.
مدل محدوديت اپسيلون بهصورت رابطه ( )4تعريف
میشود:
) Min f1 ( x1
s.t.
g ( x)  0
f 2 ( x)  e2
f3 ( x)  e3
...
f m ( x)  em
x  S.

()4

بهطورکلی گامهای روش محدوديت اپسيلون بهصورت زير
است:
 )1يکی از توابع هدف بهعنوان تابع هدف اصلی انتخاب
میشود؛
 )2هر بار باتوجه به يکی از توابع هدف ،مسئله حل شده،
مقادير هر تابع هدف گزارش میشود؛
 )3بازه بين دو مقدار بهينه توابع هدف فرعی به تعداد
ازقبلمشخص تقسيمبندی میشود و در يک جدول
مقادير برای اپسيلونها  , e2 ,..., emبه دست میآيد؛
 )4هر بار مسئله باتوجهبه مقدار تابع هدف اصلی با
هريک از مقادير  ، e2 ,..., emحل میشود؛
 )5مجموعهای از جوابهای پارتو توليد شده در يک
جدول ارائه میشود؛
 )6تصميمگيرنده از بين جوابهای توليدشده اقدام به
انتخاب يکی از آنها بر اساس ترجيحات و اولويتها
میکند [.]25

ولی بهمنظور انتخاب ذرههای غالب و پيچيدگی محاسباتی،
دارای ضعفهايی است .به همين منظور ،نسخه دوم
الگوريتم  NSGAبا نام  NSGA-IIتوسط دب و همکارانش
در سال  2000معرفی شد ]27[ .گامهای اين الگوريتم
بهطورکلی عبارتاند از .1 :توليد جمعيت اوليه بر مبنای
مقياس و قيود مسئله؛  .2ارزيابی جمعيت توليدشده
باتوجهبه توابع هدف؛  .3اعمال روش مرتبسازی نامغلوب؛
 .4محاسبه پارامتر کنترلی به نام فاصله ازدحامی 3؛ .5
انتخاب جمعيت والدين برای توليدمثل؛  .6انجام عملگر
تقاطع و جهش ]24[.در ادامه گامهای فوق بهطور جامعتری
برای مسئله تحقيق تشريح میشوند.
 -1-3-4شيوه نمايش جوابها
در اين بخش شيوه نمايش جوابها موردبررسی قرار
میگيرد .برای ايجاد جمعيت اوليه در الگوريتم ژنتيک
چندهدفه با مرتبسازی نامغلوب ،ابتدا بايد چندين
کروموزوم يا بهعبارتديگر چندين ترکيب مختلف از
مشخصهها بهصورت تصادفی به کار گرفته شوند.
برای اين کار در ابتدا بهطور تصادفی ،کروموزومهايی به
طول تعداد پروازها ايجاد میشود .بهعنوانمثال ،اگر تعداد
پروازها  5باشد ،طول کروموزوم برابر با  5است .مقدار هر
ژن از کروموزوم بهصورت تصادفی از طريق توليد اعداد
تصادفی به تعداد گيتها توليد میشود .برای مثال ،اگر
تعداد گيتها برابر با  3باشد ،اعداد تصادفی توليدشده بين
مجموعه  1تا  3خواهد بود؛ يعنی مقادير داخل اين ژنها
بيانگر گيت تخصيصدادهشده به اين پروازهاست .بنابراين
برای هر گيت ،مجموعهای از پروازها برای سرويسدهی
وجود دارد.

 -3-4الگوريتم NSGA-II

الگوريتم ژنتيک مرتبسازی نامغلوب )NSGA( 2توسط
دب و همکاران [ ]26ارائه شد .اين الگوريتم با اضافهشدن
دو عملگر ضروری به الگوريتم ژنتيک تکهدفه معمولی ،به
يک الگوريتم چندهدفه تبديل شده است که بهجای يافتن
بهترين جواب ،دستهای از بهترين جوابها را ارائه میدهد
که با نام جبهه پارتو شناخته میشوند .اين الگوريتم يک
روش کارآمد بهمنظور حل مسائل با چند تابع هدف است

پس از توليد جوابهای اوليه (به تعداد اندازه جمعيت) و
بررسی شدنیبودن جوابها ،اعداد برازش برای هرکدام از
کروموزومها باتوجهبه توابع هدف ،مشخص میشود .بنابراين
برای هر کروموزوم ،به ميزان تعداد توابع هدف اعداد
برازندگی به دست میآيد .از ميان جوابهای هر نسل برای

1

3

Posterior method
Non-dominated sorting genetic algorithm
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شکل  :2نمونهای يک کروموزوم با تعداد  5ژن

Crowding distance

2
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انجام عمل تقاطع ،به تعداد  ncاز جمعيت با استفاده از
روش انتخاب تورنومنت دودويی (دو بار) ،دوکروموزوم
انتخاب میشود.
در روش انتخاب دودويی ،دو جواب به تصادف از ميان
جمعيت انتخاب و سپس ميان اين دو جواب ،مقايسه انجام
میگيرد .درنهايت هرکدام که بهتر باشد ،بهعنوان يکی از
والدها انتخاب میشود .معيارهای انتخاب در الگوريتم
 NSGA-IIدر درجه اول ،رتبه جواب و در درجه دوم
فاصله تراکمی مربوط به جواب است .هر قدر رتبه جواب
کمتر و دارای فاصله تراکمی بيشتری باشد ،مطلوبتر است.
برای انجام عمل تقاطع ،بايد دو والد در هر مرحله انتخاب
شوند .همچنين در اين الگوريتم نرخ تقاطع  0.7در نظر
گرفته شده است .برای اين عمل ،از روش تقاطع تکنقطهای
استفاده میشود .ابتدا بهطور تصادفی در فاصله بين ژن اول
و ژن آخر ،نقطه موردنظر انتخاب شده ،دو کروموزوم از محل
موردنظر با يکديگر ادغام میشوند .شکل ( )3بيانگر اين امر
است.
1
حال برای انجام عمل جهش  ،از بين فرزندان توليدشده
(از طريق عملگر تقاطع) ،به تعداد  nmاز جمعيت با استفاده
از روش تورنومنت دودويی ،يک کروموزوم برای عمل جهش
انتخاب میشود .عمل جهش برای فرار از بهدامافتادن
الگوريتم در بهينه محلی بسيار مفيد است .در اين الگوريتم
نرخ جهش  0.5در نظر گرفته شده است .عمل جهش در
اين مسئله به اين ترتيب انجام میشود که ابتدا يک پرواز
بهصورت تصادفی انتخاب میشود (که نبايد از نوع پروازهای
ثابت يا ممنوع باشد) ،سپس گيت تخصيصدادهشده به آن
بهصورت تصادفی با گيت ديگری تعويض میشود .شکل ()4
بيانگر اين امر است.

شکل  :3نمونهای از عملکرد اپراتور تقاطع تکنقطهای
دوکروموزوم

همانطور که مالحظه میشود ،از شروع سيکل دوم به بعد،
Mutation

مجله مدلسازی در مهندسی

دو دسته جواب وجود دارد؛ يک دسته جمعيت والدين از
مرحله قبل که در شکل ( )5با  Ptمشخص شده و دسته
ديگر جمعيت فرزندان حاصل از عملکرد دو عملگر تقاطع و
جهش بر روی والدين که با  Q tمشخص شده است.

شکل  :4نمونهای از عملکرد اپراتور جهش تصادفی کروموزوم

شکل  :5نحوه عملکرد اپراتورها در مرحله انتخاب جوابها در
الگوريتم NSGA-II

اين مسئله را با مثالی شرح میدهيم .فرض کنيم نقاط
موجود در شکل ( ،)6مربوط به مجموعهای با رتبه يکسان
هستند .از بين اين نقاط ما مجبوريم يک نقطه را حذف
کنيم .بنابراين سعی میشود آن نقطه طوری انتخاب شود
که تنوع پاسخهای ما را تا حدودی محفوظ نگه دارد .برای
مثال ،بين نقاط  3و  ،5نقطه  3انتخاب بهتری برای
حذفشدن است؛ زيرا با حذف نقطه  ،5در محدوده زيادی
از محور  f1و ، f 2يعنی بهترتيب  dو  gو بين  nو p
نمايندهای از جواب حضور نخواهد داشت .اما اگر نقطه 2
برای حذفشدن انتخاب شود ،تنوع جواب از بين نمیرود؛
زيرا در مجاورت اين نقطه ،پاسخهای ديگری نيز وجود دارد.
[ ]24سپس الگوريتم به همان شکل قبل ادامه میيابد.
حال بايد از بين اين دو جمعيت ،عدهای را برای ثابت نگه
داشتن تعداد جمعيت اوليه برای آغاز سيکل بعدی حذف
کرد .بنابراين بر اساس مرتبسازی نامغلوب ،ابتدا آن دسته
از اعضای جمعيت را که هرگز مغلوب نشدهاند مشخص

1
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کرده ،به آنها رتبه  1اختصاص میدهيم ( ) Rank  1
سپس برای بقيه اعضا ،با ناديدهگرفتن اثر اعضای با رتبه 1
بر جمعيت ،مجدداً مرتبسازی نامغلوب را انجام داده،
اعضايی را که در اين مرحله هرگز مغلوب نشدند ،با رتبه 2
مشخص میکنيم و اين روند را تا جايی ادامه میدهيم که
رتبه همه اعضای جمعيت مشخص شود.

 -2-3-4تعيين پارامترهاي الگوريتم
الگوريتمهای فراابتکاری معموالً روی پارامترهای خود
حساس هستند و جوابهای ارائهشده به مقدار بسيار زيادی
به پارامترها بستگی دارند .در اين تحقيق ،برای تنظيم اين
پارامترها از روش طراحی آزمايشهای سهعاملی (تعداد
نسلها ،عملگر جهشی و عملگر تقاطع) هر دام در سه سطح
استفاده شده است .برای اين منظور مسئله 27 ،بار اجرا شده
است و بهترين مقادير پارامترهای الگوريتم بر اساس مقادير
3
تابع هدف و بيشترين تعداد جواب پارتو ، 2تنوع
هرچهبيشتر جوابها و فاصله 4هرچهکمتر جوابها به دست
آمده است .جدول  1بيانگر اين امر است.
جدول  :1پارامترهای الگوريتم NSGA-II

شکل  :6نقاط فرضی مربوط به يک مجموعه با رتبه برابر

شماره

پارامترها

مقادير

1

تعداد نسلها

50

2

تعداد تکرار

70

3

عملگر جهشی

0,5

4

عملگر تقاطعی

0,7

 -5نتايج محاسباتي

شکل  :7رشد نمايی زمان حل با افزايش ابعاد مسئله

همانطور که در شکل ديده میشود ،بايد به تعداد  Pt 1از
اعضای Q t

 Ptبر اساس رتبهشان انتخاب و بقيه حذف

شوند تا تعداد جمعيت اصلی ثابت بماند .بدينوسيله مطابق
شکل ،اعضای با رتبه  1و  2همگی انتخاب میشوند اما برای
اعضای با رتبه  3بايد تعدادی حذف و بقيه انتخاب شوند.
همانطورکه مشخص است ،همگی آنها رتبه برابر دارند و
بايد معيار ديگری برای انتخاب اعمال شود که همان معيار
حفظ تنوع پاسخهاست .عملگر اين مرحله به نام فاصله
ازدحامی 1شناخته میشود.
Crowding distance
Number of Pareto

مجله مدلسازی در مهندسی

1
2

در اين بخش نتايج محاسباتی ناشی از حل مدل در ابعاد
کوچک و ابعاد بزرگ نشان داده خواهد شد .برای بررسی
نتايج عددی ،مدل طراحیشده با استفاده از دادههای واقعی
فرودگاه بينالمللی مهرآباد برای پروازهای خروجی ترمينال
 2حل شده است .برای نشاندادن کارايی الگوريتم
 NSGA-IIشش مسئله در ابعاد کوچک توليد شده ،نتايج
حاصل با نتايج بهدستآمده از روش دقيق محدوديت
اپسيلون مقايسه شد .در روش محدوديت اپسيلون تعداد 11
نقطه شکست برای هر تابع هدف در نظر گرفته شد و در
مجموع حداکثر  55نقطه پارتويی برای هر مسئله توليد
گرديد .همچنين مدل عدد صحيح مختلط در نرمافزار
 LINGO 11.0و الگوريتم در  NSGA-IIدر نرمافزار
 MATLAB 13.0پيادهسازی شد .بهعالوه ،اين نرم افزارها
در کامپيوتر شخصی با مشخصات Pentium ® 4 CPU
 2.53 GHz , RAM 4GBاجرا شده است .بهدليل NP-
 Hardبودن مسئله ،روش حل دقيق محدوديت اپسيلون
Diversity
Spacing

3
4

سال پانزدهم ،شماره  ،51زمستان 1396

406

مدلسازی چندهدفه مسئله تخصيص گيت با استفاده از الگوريتم ...

مقادير مرتبط با روش  NSGA-IIنشان داده شده است.
در سه ستون انتهايی نيز خطای حاصل از روش NSGA-
 IIدر هريک از توابع هدف گزارش شده است .اين مقادير
ميزان خطا را برای بهترين پاسخ از هر تابع هدف در بين
نقاط پارتويی الگوريتم  NSGA-IIنسبت به بهترين مقادير
توابع هدف حاصل از روش محدوديت اپسيلون نشان
میدهد .برای محاسبه خطا از رابطه ( )5استفاده شده است.

قابليت حل مدل را در ابعاد متوسط و بزرگ ندارد؛ بنابراين
تنها قادر بوديم حداکثر نمونهای با سيزده پرواز و سه گيت
را حل کنيم که پس از  12300ثانيه حل مدل متوقف و
جواب حاصل گزارش شد.
در جدول  2نتايج مربوط به حل مسائل کوچک و متوسط
نشان داده شده است .در اين جدول دو ستون اول مربوط
به مشخصات مسئله است .بهترين جواب يافتهشده برای
تابع هدف اول ،دوم و سوم در بين نقاط پارتويی روش دقيق
محدوديت اپسيلون و زمان حل مسئله بهترتيب در ستون
سوم الی ششم ارائه و در ستونهای هشتم الی يازدهم

Best NSGA II  Best  constra int
Best  constra int

()5

PRD 

جدول  :2نتايج محاسباتی برای حل مسائل با ابعاد کوچک
NSGA-II

رديف

تعداد پرواز

e-constraint

خطای NSGA-II

1

5

64

0

35500

261

64

0

35500

12

%0,00

%0,00

%0,00

2

6

122

5

42500

751

122

5

42500

13

%0,00

%0,00

%0,00

3

8

192

10

54500

829

192

10

54500

15

%0,00

%0,00

%0,00

4

10

260

10

56500

4560

260

10

52500

33

%0,00

%0,00

%7,00

5

12

140

15

75500

7030

140

15

75500

125

%0,00

%0,00

%0,00

6

13

330

15

88500

12300

300

15

86500

227

%9,00

%0,00

%2,00

%1,5

%0,00

%1,5

ميانگين

هدف  1هدف 2

زمان

هدف 3

هدف  1هدف 2

هدف 3

(ثانيه)

9,16 184,66

5833,33

هدف 1

زمان

هدف 2

هدف 3

(ثانيه)

70,83 57833,33 9,16 179,66 4288,5

جدول  :3جوابهای غيرمغلوب رتبهبندیشده پارتو
رتبه

تابع هدف اول (نفر)

تابع هدف دوم (دقيقه)

تابع هدف سوم

1

960

25

477500

2

1192

25

494500

3

1292

25

501000

4

1164

30

482000

5

1174

30

486500

6

1052

35

497500

7

1456

25

528500

8

1216

35

515500

9

1408

30

508500

10

1276

35

516500
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جدول  :4تخصيص پروازها به گيتها ،ترمينال 2
Gate 8

Gate 7

Gate 6

Gate 5

Gate 4

Gate3

Gate 2

Gate 1

F9

F6

F1

F4

F5

F3

F10

F2

F17

F13

F16

F7

F14

F15

F12

F8

F26

F22

F27

F25

F24

F21

F20

F11

F39

F31

F40

F28

F35

F37

F33

F18

F42

F36

F48

F32

F38

F44

F41

F23

F50

F47

F54

F34

F49

F51

F46

F29

F53

F58

F45

F59

F56

F57

F30
F43

F55

F52
F60

همان طور که مشاهده میشود با افزايش ابعاد مسئله ،زمان
حل آن نيز افزايش میيابد .نمودار شکل ( )7تصريح میکند
اين افزايش زمان حل بهصورت نمايی است .بهطور متوسط
زمان حل مسائل توسط روش محدوديت اپسيلون برابر با
 4288.5ثانيه است که اين مقدار برای روش فراابتکاری
 70.83ثانيه است .همچنين پيندو [ ]28در کتاب خود
مسئله تخصيص گيت را از جنس مسائل زمانبندی
ماشينهای موازی معرفی کرده ،نشان میدهد پيچيدگی
زمانی اين مسئله  NP-Hardاست.

شکل  :8کل جوابهای بهينه پارتوی در فضای هدف

اين امر نشان از حل بسيار مناسب روش فراابتکاری دارد.
کيفيت جوابهای ارائهشده در روش NSGA-IIاز نظر
بهترين جواب حاصل برای هريک از توابع هدف نيز
قابلقبول و ميانگين خطا برای توابع هدف بهترتيب برابر با
 % 0.00 ،% 1.5و  % 1.5است.
باتوجهبه ميانگين خطای کم روش فراابتکاری NSGA-II
میتوان اين مسئله را با روش مذکور در ابعاد متوسط و
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بزرگ حل کرد .بنابراين برای بررسی نتايج عددی مدل با
ابعاد متوسط پروازهای خروجی ترمينال  2فرودگاه
بينالمللی مهرآباد در طول يک شبانهروز با تعداد پروازها و
گيتها بهترتيب  60و  8در نظر خواهيم گرفت .پس از
اجرای الگوريتم با پارامترهای تعيينشده 54 ،جواب پارتو
به دست آمده است.
 -1-5روش رتبهبندي جوابهاي پارتو
بهمنظور رتبهبندی جوابهای پارتو حاصل از حل الگوريتم،
از روش  TOPSISبه معنی روش ترجيح بر اساس مشابهت
از راهحل ايدئال استفاده شده است .اين روش برای اولين
بار توسط هوانگو يون در سال  1981پيشنهاد شد .در اين
روش  mگزينه بهوسيله  nشاخص ارزيابی میشود .منطق
اصولی اين مدل راهحل ايدئال مثبت و راهحل ايدئال منفی
را تعريف میکند .راهحل ايدئال مثبت ،راهحلی است که
معيار سود را افزايش و معيار هزينه را کاهش میدهد .گزينه
بهينه ،گزينهای است که کمترين فاصله از راهحل ايدئال و
درعينحال دورترين فاصله از راهحل ايدئال منفی دارد.
بهعبارتی در رتبهبندی گزينهها به روش TOPSIS
گزينههايی که بيشترين تشابه را با راهحل ايدئال داشته
باشند ،رتبه باالتری کسب میکنند .همچنين گامهای روش
 TOPSISعبارتاند از .1 :تشکيل ماتريس تصميم؛ .2
نرمالکردن ماتريس تصميم؛  .3تعيين بردار وزن معيارها؛
 .4تشکيل ماتريس تصميم نرمال موزون؛  .5محاسبه ايدئال
مثبت و منفی؛  .6فاصله از ايدئالهای مثبت و منفی و
محاسبه راهحل ايدئال ]29[ .همچنين برای محاسبه وزن
توابع هدف (معيارها) با نظر کارشناسان خبره و با استفاده
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از روش تحليل سلسلهمراتبی، w2  0.52 ، w1  0.34 1
 w3  0.14محاسبه شده است .پس از رتبهبندی مجموعه
جوابهای پارتو 10 ،جواب نخست در جدول  3همراه با
مقادير توابع هدف مشخص شده است.
مجموعه جوابهای پارتو در فضای هدف در شکل ()8
نمايش داده شده است .نتايج نشان میدهد دو تابع هدف
کنترل ازدحام مسافر و اولويت تخصيص گيت با هم در تضاد
هستند؛ يعنی بهينگی يکی از اهداف باعث دورشدن از
بهينگی هدف ديگر خواهد شد .بهعلت مشابه نبودن امکان
محيطی گيتها (مانند دسترسی آسان بعضی از گيتها
منجر به ازدحام و شلوغی فضای ترمينال و باالتر رفتن زمان
بيکاری ساير گيتها خواهد شد).
باتوجهبه اهميت درنظرگرفتن تابع هدف کنترل ازدحام،
نتايج نشان میدهد اضافهکردن اين هدف منجر به کاهش
 8درصدی هدف بيشينهکردن اولويت تخصيص گيت
میشود .همچنين برای تابع هدف دوم ،باتوجهبه بيشترين
مقدار وزن اختصاصدادهشده توسط کارشناسان خبره
کمترين مقدار تابع هدف ،يعنی مقدار  25دقيقه به رتبه
اول جوابها تخصيص داده شده ،درحالیکه بدترين مقدار
آن در بين جوابهای پارتو  120دقيقه است .همچنين
جدول  4نمونهای از تخصيص پروازها را به گيت برای جواب
پارتو با رتبه نخست نمايش میدهد ، Fi .پرواز  iام
تخصيصدادهشده به گيت را نمايش میدهد.

 -6نتيجهگيري و تحقيقات آتي
در اين تحقيق ،مسئله برنامهريزی گيت در قالب يک مدل
چندهدفه برنامهريزی عدد صحيح مختلط ارائه شد.
مهمترين هدف در تابع هدف اين مدل ،باالنسکردن بار
کاری گيتها با استفاده از تعداد مسافران بود .کمينهکردن
اين هدف باعث تعادل بار کاری بر روی گيتها و استفاده
يکسان از ظرفيت تمامی گيتها خواهد شد .درنتيجه اين

امر باعث کاهش چشمگير زمان بيکاری گيتها میشود.
در تحقيق حاضر ،ديگر اهداف برای بهينهسازی،
کمينهکردن تأخيرهای بهوجودآمده در زمان تخصيص گيت
به هواپيما و بيشينهکردن اولويتبندی تخصيص
گيتهاست .تأخير بيش از حد مجاز (انتظار هواپيما در
توقفگاه) نيز موجب تحميل هزينههای تأخير میشود.
افزايش اولويت تخصيص گيت باعث نزديکترشدن جواب
تخصيص به نظر کارشناسان فرودگاهی و افزايش رضايت
آنها از جدول تخصيص و نيز باعث کنترل ازدحام مسافران
بر روی گيتها میشود.
مدل توسعهدادهشده با دادههای واقعی از فرودگاه مهرآباد
توسط روش دقيق محدوديت اپسيلون و الگوريتم NSGA-
 IIدر ابعاد کوچک حل و مشخص شد که ميانگين درصد
خطای تابع هدف نسبت به روش محدوديت اپسيلون در
تمامی مسائل حلشده ،کمتر از  % 1.5بود که کارآيی
الگوريتم طراحی شده را نشان میدهد .باتوجهبه NP-
Hardبودن مسئله ،برای حل مسئله در ابعاد متوسط از
الگوريتم فراابتکاری  NSGA-IIاستفاده و مجموعه
جوابهای پارتو با استفاده از روش  TOPSISرتبهبندی
شد .همچنين  10جواب نخست همراه مقادير توابع هدف
گزارش شده است .نتايج حاصل نشان دهندۀ اعتبار مدل
فوق است.
بهمنظور نزديکترشدن مدل ارائهشده به شرايط واقعی
موجود در فرودگاهها ،پيشنهاد میشود در تحقيقات آتی
پارامترهای مسئله (مانند زمان ورود و خروج ،زمان سرويس
و ساير پارامترها) بهصورت غيرقطعی در نظر گرفته شود.
ضمناً روشهای حل مسئله قابل توسعه بوده ،میتوان از
ساير تکنيکها همچون الگوريتمهای فراابتکاری و ابتکاری
استفاده کرد .همچنين میتوان مسئله را به تفکيک بازههای
زمانی مختلف حل و راهکارهای مطلوبی را باتوجهبه تعداد
پروازها در بازههای مختلف ارائه کرد.
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