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ضرورت انجام تحقيق

ودخبهراهاهزينهازتوجه ايقابلسهمماشین آالتعمرانی،هايپروژهمختلفمنابعمیاناز•
وراهنظیروسیعخاکیعملیاتدارايهايپروژهدردرصد70الی30بین).می دهنداختصاص
.(خاکیسدهاي

درصد50حداکثرايراندرآالتماشینواقعیراندمانشده،انجامبررسی هايوبرآوردطبق•
.می باشد

.می شودواردخارجازارزهنگفتیمبالغخروجباآالتماشیناکثر•
قعیواکارگاهیاطالعاتهمچنینونوينآالتماشینانواعدربارهکمیبسیارنظرياطالعات•

.داردوجودکشوردرموجودآالتماشینمورددراندکیبسیار
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سؤالهاي تحقيق

زينه را در بهترين ترکیب از میان چندين ناوگان ماشین آالت که بتوانند در کنار هم کمترين ه•
عملیات خاکی يک پروژه راهسازي ايجاد کنند، کدام هستند؟

چگونه اين ناوگانها به پروژه در طول مدت پروژه تخصیص داده شوند؟ •
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مفروضات

کهاشدمی بمرحلهپنجشاملکلیطوربهخاکیعملیاتآالتماشینازناوگانيکعملیاتسیکل•
صورتبهمراحلاين.می گیردقراراستفادهموردخاصماشیننوعيکمراحلاينازيکهردر

همرحلمحاسباتحجممبنايمرحلههردرشدهتولیدخاکیموادمقداروبودهزنجیرواروپیوسته
.می گیردقراربعدي
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معلومات

:شاملمسالهمعلومات•
منطقهتوپوگرافی–
پروژهخطوخاکريزيوخاکبرداريمناطقبینموجودمسیرهاي–
پروژهخاکريزيوخاکبرداريکلیحجم–
برسداتمامبهزمانآنطیپروژهمی بايستکهزمانیمدت–

آالتماشینمشخصاتوتعداد–
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مجهوالت

:شاملمسالهمجهول•
توسطکجابهکجاازخاكازحجمیچهيعنیمی باشد،خاکیعملیاتاجرايدقیقبرنامه ريزي–

عبارتبه.گرددمنتقل(استمجهولهمناوگانهردرموجود آالتماشینترکیب)ناوگانکدام
ري،بارگیخاکبرداري،)پروژههايفعالیتازيکهربهمناسبآالتماشیناختصاصنحوهديگر

.می باشدنظرموردعملیاتاجرايدقیقبرنامه ريزينهايتدرو(تراکموتسطیححمل،
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مرور ادبيات موضوع و بررسي مطالعات انجام شده 

رويکردهاي مختلف نسبت به بهينه سازي عمليات خاکي
رويکردهاي بخشي نگر-1
رويکردهاي مبتني به يافتن مسير بهينه در عمليات خاکي-2
رويکردهاي مبتني بر يافتن ماشين آالت بهينه در عمليات خاکي-3
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رويکردهاي بخشي نگر-1

ايندر:(2007)راهسازيآالتماشينبازدهارزيابيبرايعصبيشبکه-رياضيمدل•
شدهاستفادهراهسازيآالتماشینهايمجموعهبراي(ANN)عصبیهايشبکهازمقاله
مرکبراهسازيهايماشینسیستمبازدهبینیپیشبرايANNکارگیريبهنتايج.است

.استشدهارائه(کامیون)باربرتعداديو(مکانیکیبیليالودر)بارگیرتعداديشامل
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ات رويکردهاي مبتني به يافتن مسير بهينه در عملي-2
خاکي

مسيرترينهزينهکممشکلحل•
ازدحامازاستفادهباحملوخاکبرداري

سازي بهينهمسالهمقالهاين:(2012)ذرات
جهتراخاکريزي وخاکبرداري براينقلوحمل

کردنخاليوبرداشتمکانبينمسافتکاهش
مسيرهایازتعدادیمقالهاين.دهدميارائه

افتمسکلبتوانندکهکندميشناساييراممکن
ار خاکريزي وخاکبرداري محلبينشدهطيحمل

.دهندکاهشخاکيعملياتناوگانتوسط
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ر رويکردهاي مبتني بر يافتن ماشين آالت بهينه د-3
عمليات خاکي

:نمودتقسيمزيرکليدستهچهاربهتوانميراهاروشاينکليطوربه

(simulation)شبيه سازيازاستفاده•

(خبرههايسيستم:نظير)مصنوعيهوشهايروشازاستفاده•
(MCDM)قضاوتيتوصيفي،انتخابروشهاي•
رياضيهايمدلازاستفاده•
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شبيه سازي

يعملیات هاشبیه سازيبارابطهدربسیاريتالش هايکنونتا•
هايپوستهتالش ها،ايننتیجهدر.استگرفتهصورتخاکی

ايجادخاکیعملیاتمخصوصبسیاري(Shell)شبیه سازي
(سازيشبیههايزباننظیر).شده اند
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بهينه سازي شبيه سازي براي عمليات هاي خاکبرداري
با استفاده از الگوريتم هاي ژنتيکي

ساختار مدل•
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اريوسنازالگوريتمايندرناوگانساختار•
شدهتعريفنقلوحملناوگانهاي

انناوگهايسناريو.شودمیايجادتولید
ايندرموجودآالتماشینهايمدلو

ظرندرکیفیمتغیرهايعنوانبهناوگان
نماشیازيکهرتعداد.شوندمیگرفته
متغیريکناوگانسناريوهردرآالت
.شودمیگرفتهنظردرکمی
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بهينه سازي چند منظوره عمليات هاي خاکبرداري 
(2004)

شبيهويکيژنتالگوريتمازاستفادهباخاکبرداري هايعملياتسازي بهينهبرايراچارچوبيمقالهاين•
.باشدميخاکيهايعملياتزمانوهزينهکاهشسازي بهينهاينازهدف.کندميارائهکامپيوتري سازي 
ازسازي بهينهدفرآين.کندمياستفادهگسستهوقايعسازي شبيهالگوبرداري ازسازي،شبيهفراينداين

.کندميفادهاستبهينهبهنزديکنقلوحملناوگانموقعيتووضعيتيافتنبرايژنتيکيالگوريتم
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بنامچارچوبی:ازعباتندسازيشبیهپوستهاصلیاجزاي•
SimEarthتوسعهخاکیهايعملیاتريزيبرنامهجهتکه

یهشببرنامهازمتشکلپیشنهاديچارچوباين.استشدهداده
آالتماشینهزينهبرنامه؛(EMSP)خاکبرداريسازي

(ECA)آالتماشیندادهپايگاهبرنامه؛(EDA)زمانبرنامه؛
خاکبرداريژنتیکالگوريتم،(HTTA)کنندهحملحرکت

(EM_GA)تولیدوخروجیگزارشطرحو(ORM)می
.باشد

• Earth Moving Simulation Program

• Equipment Cost Application

• Equipment Database Application

• Hauler’s Travel Time Application

• Earth Moving Genetic Algorithm

• Output Reporting Module
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تابع هدف

ساعات برنامه ريزي شده به ازاء = DH؛ ($)کل هزينه پروژه = F2؛ (h)طول مدت پروژه = F1در اينجا •
تعداد = NE؛ (h/$)هزينه هر ساعت تجهيزات = EHCتعداد تجهيزات استفاده شده؛ = t؛ (h)هر روز 

=  MDتوليد روزانه؛ = d_Prod؛ (m3)مقدار کل جابجايي = TQتجهيزات مربوط به هر نوع؛ 
هزينه غير مستقيم مربوط به زمان = TR_IC؛ (ماه/روز)روزهاي کاري زمان بندي شده به ازاء هر ماه 

(.$)هزينه غير مستقيم مستقل از زمان = TI_IC؛ و (ماه/$)
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بهينه سازي برنامه زماني حمل کاميون هاي خاکبرداري از 
(2012)طريق الگوريتم هاي ژنتيکي و شبيه سازي 

رابرداري خاکهايپروژهکاميون نقلوحملناوگانمديريتکهشودميتوصيفمکانيسميمقالهايندر•
هايالگوريتمو(CYCLONEپوسته)گسستهوقايعسازي شبيهمدلپژوهشاين.سازدميبهينه

کهکندميثابتهانمونه.سازدبهينهراخاکبرداري هايعملياتزمانمدتتاکندميترکيبراژنتيکي

.سازدمشخصرابهينهبهنزديکهايحلراهموثري طور بهپيشنهاديمدل
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الگوي جريان مدل
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بهينه سازي شبيه سازي چند هدفه براي عمليات هاي 
(2008)خاکي 

Multi)هدفهچندبهینه سازي-شبیه سازيبراييکپارچهقالبیتحقیق،اين• Objective
Simulation Optimization)خاكهايعملیاتدرتجهیزاتبهینهپیکربنديکردنمشخصبراي

MAUمعیارچندگانهابزارسازي،شبیهمانندمتدولوژيچندينشده،ارائهقالب.می کندارائهبرداري،
(Multiple Attribute Utility)،هشبیعملیاتسازيمدلبراي.کندمیترکیبراسازيبهینهوآمار

AOOS(Activityموجودسازيشبیهپلتفرميکازسازي، Object-Oriented Simulation)
انجامبامی توانندنهايیهزينهوپروژهاتمامزمانمانندخروجی،مقدارچندين.استشدهاستفاده

تصمیماولويت هايومعیارهامی تواندکهمشخصه ايابزاربهوآيندبدستسازيشبیهآزمايشات
جايگزينيافتنبهکمکبراي(PSO)ذراتازدحامسازيبهینه.شودتبديلکند،منعکسراگیرندگان

.استهشداستفادهها،جايگزينتمامبرايکاملسازيشبیهآزمايشاتانجامازجلوگیريواحتمالیهاي
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الگوريتم كلي سيستم 



www.ipamc.org

مدل شبيه سازي ميکروسکوپي عمليات هاي 
(2012)خاک برداري 

برايراCYCLONEبرمبتنيميکروسکوپيگسستهرويدادشبيه سازي يکچارچوبمقالهاين•
هارائاجراييعملياتيسطحيکدرراراندمانتخمين هايانجاموخاک برداري هايعملياتمدل سازي 

Totalمالکيتجامعهزينه)TCOمفهومازآالتماشينارزيابيبرايهمچنين.مي دهد Cost of

Ownership)سازي يهشبپلتفرمازآالتماشينرفتاربررس يدراستذکرشايان.کندمياستفاده
GSP(Global Simulation Platform) درکمکصورتبهنيزولوو شرکتمجصول
 صوندادهارايهسازي بهينهبرايپيشنهاديمقالهاين.استشدهاستفادهسازي شبيهاجراي

 
يکرفا

.دهدميارايهراترکيبيسازي شبيهمدل
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چهارچوب مدل شبيه سازي ميکروسکوپي
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براي شبيه سازي رويداد ARمدل سازي سه بعدي براساس 
(2013)گسسته در عمليات هاي حمل در ساخت 

بیهشبرايآن،مدلسازيمتدهايوسازوساختهايعملیاتسازيشبیهبصريمدليکتحقیق،ايندر•
یطمحشرايطومجازياشیاءترکیببراي.استشدهارائهساز،وساختدرانتقالونقلعملیاتسازي
AR(Augmentedشدهتقويتواقعیتتکنولوژيازواقعی، Reality)تجزيهبراي.استشدهاستفاده

وساختهتبديلقوانین،STROBOSCOPEسازيشبیهموتورتوسطبعديسهمدلتحلیلو
ارشدهسازيشبیهمدلازبعديسهنمايیارائهاجازهشده،پیشنهادسازيمدلروش.شدندپرداخته
بهشدهسازيشبیهنتايجومدلاطالعاتنتیجتاًوشود،ساختهبعديسهفضايیدرمی تواندمدل.می دهد
شاننکاربران،ازشدهانجامهايجووپرسازآمدهدستبهنتايج.بودخواهندارائهقابلترشهوديصورت

عالوه،هب.می کندعملسنتیقیاسیسازيبصريهايسیستمازبهترپیشنهاديسیستمکهمی دهند
درپردازش،پسمرحلهدرسازيانیمیشنهايسیستمبامقايسهقابلکارايیحفظباپیشنهادي،سیستم

.استکردهعملموفقبعدي،سهمدلدرپردازشپسوپردازشپیشمراحلسازييکپارچهزمینه
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عملکرد سيستم شبيه سازي
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(2013)انتخاب ناوگان بهينه براي عمليات خاكي 

وCYCLONEپوستهمبنايبرگسستهرويدادهايسازي شبيهکهدهدميارائهراروش يمقالهاين•
برايراطلوبممجموعهانتخابمشکلتاکندترکيبهمباراژنتيکالگوريتمروشکمکبهسازي بهينه

وتيکيژنالگوريتموشدهارائهچهارچوبازاستفادهبامدلاين.نمايدحلخاکيعملياتهايفعاليت

.استشدهحلتوليدسازي حداکثرو(TCO)مالکيتکليهزينهسازي حداقل
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ن رديابي به هنگام تطبيقي  و شبيه سازي عمليات هاي سنگي
(2012)ساخت و ساز در زمانبندي هاي آينده نگر 

دادهمککبهشدهسازيشبیهمطالعهآنتوسطکهمی کندمعرفیراروشیهنگام،بهسازيشبیه•
هبراموثروشدهسازيبهینهمدليکگذاشتناختیاردرامکانواقعی،زماندرآمدهدستبههاي

.می کندفراهممدتکوتاهريزيبرنامهجهت

دريافتمنظوربهآالتماشینرويبرشدهنصبGPSسنسورهايازمقالهاينپیشنهاديروش•
دستبهاطالعاتپردازشکارگاه،ازآمدهدستبهاطالعاتسايرودستگاههاازهنگامبهاطالعات

شبیهبرايSimioبهموسومسازيشبیهموتوريکدراطالعاتمجموعهگذاشتناختیاردروآمده
.کندمیاستفادهخاکیعملیاتفرايندسازي

شاملکهاستشدهتشکیلجزءچهارازمقاله،ايندرشدهارائهتطبیقیهمزمانسازيشبیهقالب•
شبیهوتطبیقیسازيمدلپايه،اطالعاتپردازشها،داده(Real-Time)همزمانآوريجمع

.باشدمیگسسته-رويدادسازي
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ه قالب تطبيقي شبيه سازي و رديابي هم زمان به وسيل
GPS
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رويکرد رويداد : عملياتي ساخت-مديريت راهبردي
گسسته و پويايي سيستم
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نمايش تصويري فرايند عمليات خاكي
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فرايند بازخوردي مدل پويايي سيستم

وشدهجابجاخاكمیزانوسیلهبهمدلاين•
هايحلقهداراينیازموردکامیونتعدادهمچنین

اعتباربرايهمچنین.باشدمیکنندهباالنس
سازيشبیهمدلنتايجازمدلسنجی

STROBOSCPEمقالهدرموجود
Martinez et al. .استشدهاستفاده1994
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در عمليات خاكي( سيستم هاي خبره)هوش مصنوعي 

،آالتماشینانتخاببرايمسئولشخصبهکمکمنظوربهمفیدهايروشازيکیلذا•
رزيقراربهرابطهايندرشدهانجامتالشهايازبرخی.استخبرههايسیستمازاستفاده

:می باشند
•(Touran(1990سیستماينازسازيراههايپروژهدرمناسبغلتک هايانتخاببراي

Amir) .نموداستفاده khanian and Baker نمودندايجادخبرهسیستميک1992)
ین آالتماشتعدادونوعپروژه،مشخصاتوشرايطتعريفمورددرکاربرازسئواالتیطرحباکه
Christian).دادمیپیشنهادرا and Xie کهنمودندايجادراسیستمیچنیننیز1996)
.می دادپیشنهادرامناسبماشین آالتشده،حفاريموادمقدارونوعبهتوجهبا
(Kuprenas and Henkhaus(2000براساسکهنمودندپیشنهادراسیستمی

RAJIVE).می کردپیشنهادرامناسباسکريپرشرايط،ازمجموعه اي GANGULI

.نمودپیشنهادقطعیتهاعدمگرفتندرنظرباراايخبرهسیستمهمچنین(2002
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سيستم خبره براي انتخاب ماشين آالت عمليات خاکي

VPتحقیقايندراستفادهموردخبرهسیستمدهندهتشکیلبستهنام• EXPERTاست.
ینمابکاريحجمدارايکهخاکیعملیاتهايپروژهبرايتواندمیشدهايجادخبرهسیستم
استفادهموردباشند،می(مکعبمتر3060000تا7650)مکعبيارد4000000تا10000

دادهيشنماگستردهصفحاترويبرسیستماينتوسطشدهانتخابآالتماشین.گیردقرار
Hand)آالتماشینراهنمايهايکتابازسیستمدرونموجوداطالعات.شوندمی

Book)استآمدهدستبهمختلفشرکتهايازمتخصصشخصچندبامصاحبهو.
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:خبرهسیستمايجاد•
سريکيشکلبهخبرهاشخاصنظراتوهابحثتمامیانتقالشاملخبرهسیستميکايجاد•

آالتماشینراهنمايهايکتابازشدهآوريجمعاطالعات.باشدمی"پس-اگر"جمالت
VP-Plannerگستردهصفحهبستهداخل Plusشدندواردخبرهسیستمپوستهعنوانبه.

يکديگربهفرعیاطالعاتپايگاهچندارتباطمنظوربهChainدستورازسیستمايندر
.گرديداستفاده

:شدهايجادسیستمخصوصیات•
پنجاين.باشدمیاطالعاتفرعیپايگاهچهارواصلیپايگاهيکشاملشدهايجادسیستم•

اطالعاتاصلیپايگاه.گردندمیشاملرا"پس-اگر"قائده930رفتههمروياطالعات،پايگاه
آنتخمینیگسترهوپروژهشرايطبارابطهدرنیازمورداطالعاتآوردندستبهمنظوربه

.گرفتقراراستفادهمورد
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:خروجی هاي سیستم•
کرده را اين برنامه براي کاربر يک صفحه گسترده قابل چاپ براي هر نوع ماشینی که انتخاب•

مهیا می نمايد و همچنین مواردي نظیر شرايط کار، خصوصیات خاك، تولید ماشین ها به
ین در انتها انواع ماش. صورت تک و تولید مورد نیاز پروژه در زمانبندي مشخص چاپ می شوند

عالوه بر . دآالت انتخاب شده و اندازه ناوگان الزم به منظور تامین تولید مورد نیاز لیست می شون
جام اين هر صفحه گسترده يک نوع و مدل از ماشین آالت را که داراي بهترين عملکرد براي ان

.  فعالیت مشخصی هستند را پیشنهاد می دهد
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سيستم خبره براي انتخاب ماشين آالت

اندروشدهنوشته(گراشیینويسیبرنامه)OOPزبانوبهمقالهنويسندهتوسطبرنامهاين•
راآالتیماشینشدهبندياولويتصورتبهخاکیعملیاتبهمربوطفعالیتهايازيکهربراي

است،شدهذکرخبرههايسیستمسايرباکهتفاوتیمقالهايندر.کندمیپیشنهادکاربربه
اينهمچنین.استمدلوروديفاکتورهايازيکهربهمربوطهايقطعیتعدمورودامکان
بنديويتاولمیکند،معرفیسیستمبهکهموثرعواملمابینتااستشدهدادهکاربربهامکان
.دهدانجام
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• Planning linear construction projects: automated method for the 

generation of earthwork activities, W.H. Askew, S.H. Al-jibouri, 

M.J. Mawdesley, D.E. Patterson, Automation in Construction, 
11, 2002
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روشي خودکار براي : خطي ساختمانيهايريزي پروژهبرنامه
(2002)هاي عمليات خاکيفعاليتايجاد 

ازنابعیمکارگیريبهوکامپیوتريبرنامهيکتوسعهکمکبهاستشدهتالشمقالهايندر•
Expert)خبرهسیستميکايجادامکانقبلیهايدادهواطالعاتقبیل System)اولیه
ربهتجودانشازمنظوراينبهنیلبراي.شودبررسیبروکنرمنحنینمودارتعیینبراي

افزارنرمازخاکیعملیاتمدلسازيبرايوگرديداستفادهکارشناسانومتخصصان
MICRO-CYCLONEشدگیريبهره.
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(MCDM)روشهاي چندمعياره 

نینهمچوانتخابساختاريکازاستفادهمبنايبرمعموالً چندمعیارهگیريتصمیمروشهاي•
ساختاردر.گیردمیشکلانتخابقابلگزينهچندينو(گیريتصمیمفاکتور)معیارتعدادي

آنانازنظرکسبوخبرگانقضاوتهايازمسالهحلبراياستضروريروشهرپیشنهادي
وشهاراينازاستفادهبراي.ندارندرامستقلصورتبهحلتوانايیمدلهامعموالًوگردداقدام

ستفادهاماننداستگرفتهصورتزياديتالشهايخاکیعملیاتناوگانسازيبهینهمسالهدر
Alkass)توسطبهینهناوگانيافتندرAHPروشاز et. Al. ناوگانانتخابو(2003

Tayeb)توسطTOPSISروشوسیلهبهبهینه et. Al. بهناوگانسازيبهینهو(2007
MAJOR)توسطچندمعیارهروشهايکمک VIRENDER SINGH PHOGAT

et. Al. 2013)
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انتخاب تجهيزات براي راهسازي در تپه ماهور با 
(2013)استفاده از روش چندمعياره 

، (SAW)،روش ساده وزندار (AHP)فرآيند تحليل سلسله مراتبي :MCDMدر اين مقاله پنج روش•
به عنوان ابزار بالقوه ( ELECTRE)و ( PROMETHEE)، (DBM)روش مبتني بر فاصله 

.  تصميم براي انتخاب مناسب مورد بررس ي قرار گرفت-کمک
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مدلسازي رياضي

علمیمسائلحلدر(LP)خطیريزيبرنامههايمدلخصوصبهرياضیهايمدلکاربرد•
اکیخعملیاتپروژه هايمی توانروشاينازاستفادهبا.استگستردهبسیارعمرانمهندسی

.کردنزديکواقعیتبهراشدهساختهمدلمناسب،قیوداعمالباونمودهمدلنیزرا
ابطهرسرانجامومتعددمقاصدمتعدد،منابعاساسیجزسهدارايفرضینقلوحملمسئلههر•

امهبرنيافتنبرايخطیريزيبرنامهروشازاستفادهامکانکهاستخطینوعازايهزينه
.نمايدمیفراهمرانقلوحملبهینه
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يک مدل كامپيوتري براي  انتخاب ماشين آالت براي 
(2002)پروژه هاي خاكبرداري 

دهدميارائهخاکبرداري هايپروژهبرايچندگانهباربري ناوگانانتخاببرايکامپيوتري مدليمقالهاين•

(FLSELECTOR).(ذيرپامکانفنيلحاظاز)تجهيزاتمناسبناوگانانتخاببهکمکبرايمدل
هايهداداساسبر.پردازدمي(پروژهزمانمدتحداقلتوليد،حداکثرهزينه،حداقل)مطلوبخروجيبا

شرايطاک،خنوعغلتش ي،مقاومتوبارتخليهارتفاعارتفاع،)پروژهمشخصاتبهتوجهباکاربرورودي
مدل.ندکميمحاسبهراانتخابفرايندوتجهيزاتعملکردمدل(تجهيزاتبودندسترسدروهواييوآب

مختلفماتتنظي.کندميانتخابرامدلبهترينمختلفهايگزينهبهتوجهبالودرنوعانتخاببراي
مطلوبگانناو انتخابدريافتبرايصفروشازاستفادهباترکيبهربرايتوليدشده؛ليستناوگان

.گرددميمحاسبهحمل
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بهينه سازي عمليات هاي خاکبرداري در پروژه هاي 
(2009)سنگين مهندسي 

گرفتن عواملي اين مدل از الگوريتم ژنتيکي، برنامه ريزي خطي، و سيستم هاي اطالعات ژئوگرافيکي با در نظر

:از قبيل 

دسترس ي پيمانکاران به منابع –

بودجه پروژه و محدوديت هاي زماني –

مدت زمان کار –

شرايط محل ساخت و ساز –

نوع زمين –

هزينه غير مستقيم پروژه –

و مشخصات تجهيزات–

.استفاده مي کند
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روش حل

ريزي اين مدل الگوريتم ژنتيکي، برنامه•
خطي و سيستم هاي اطالعات 
پارچه ژئوگرافيکي را با هم ترکيب و يک

(GIS)مي سازد 
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تابع هدف

. در اينجا هدف کاهش هزينه مستقيم عمليات هاي خاکبرداري مي باشد•

مقدار خاکي = Q(i,j)تعداد دپوي خاک؛ = mتعداد قرضه هاي خاکبرداري موجود است؛ = nجاييکه •
هزينه کلي جابجايي يک متر مکعب خاک از قرضه = C(i,j)جابجا شود ؛ ( j)تا دپوي ( i)که بايد از قرضه 

(i ) تا دپوي(j) ؛(Cs)i = هزينه ساخت قرضه(i) ؛ و(Cs)j = هزينه ساخت دپوي خاک(j.)
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مدل پشتيبان تصميم با استفاده از روش بهينه سازي
(2012)خطي هزينه براي انتخاب تجهيزات سنگين

برايازنيموردناوگانآوردنبدستوهزينهرساندنحداقلبهتصميمپشتيبانمدلايناصليهدف•
برايدهشاستفادهمتدولوژييک(خطيسازي بهينهيا)خطيريزي برنامه.باشدميخاصفعاليتيک

شدهانتخابتجهيزاتازايمجموعهعنوانبهبهينهناوگانمقاله،ايندر.باشدميمطلوبناوگانتعيين
ازاستفادهابشدهبهينهناوگان.کندحاصلراعملياتومالکيتهايهزينهکمترينکهشودميتعريف
شدهدادهننشاهايمحدوديتوملزوماتازليستيبرايمعينرياضياتيمدليکباهزينهکاهشرويکرد

لشکبهعملياتتحليلازآمدهبدستهايمحدوديتتمامي.آيدميبدستخطيرابطهصورتبه

.شودميگنجاندهسازي بهينهمدول دروشوندميدادهنمايشرياضياتي
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جمع بندي مطالعات منتخب ماشين آالت و ناوگان عمليات خاكي
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1Seung C. Ok, et. Al, 2006** عصبیشبکه
2B. Hola et. Al, 2010** عصبیشبکه
3M. Marinelli et. Al, 2012**
4M. Marzouk et. Al, 2004** ژنتیکالگورتم
5C.Lin et. Al, 2012** ژنتیکالگورتم
6H. Zhang, 2008**
7J. Fu, 2012**
8J. Fu 2013** ژنتیکالگورتم
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12L. Song et. Al, 2012**
13V. Puri et. Al, 2013**
14K. M. Shawki et. Al, 2015**



www.ipamc.org

جمع بندي مطالعات منتخب ماشين آالت و ناوگان عمليات خاكي

ف
پژوهشگرردي

ابزار فرمولهحلرويکرد 
روش حل 

(در صورت وجود)

ي
ش

بخ

ک 
ت

ناوگانه

چند 
ناوگانه
شبيه 
ي

ساز
چند 
معياره
مدل 
ي

ض
ريا

ي
فراکاوش

15J. Jingsheng Shi, 1999** عصبیشبکه
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