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 چکیده

ها در کمترین زمان ، همواره به دنبال اتمام پروژههاشوند که مدیران پروژه برای کسب موفقیت در پروژههای اصلی پروژه محسوب میزمان و هزینه از معیار

ر این . دباشدهداف مذکور می، انتخاب رویکردی مناسب به منظور رسیدن به اهای اصلی در این مورد. یکی از چالشباشندممکن و با صرف کمترین هزینه می

 –، مدل موازنه هزینه 4GPR-MRCPSPبرای مسئله   De Reyck & Herroelen (1999)ریزی صفر و یک ، با اضافه کردن عامل هزینه به مدل برنامهمقاله

، بهره باشدهای حل دقیق میکه جزء روش XCPLEو روش حل  2GAMSافزار سازی انجام شده از نرم. برای حل مدلگرددزمان در شرایط قطعیت ارائه می

سازی گردید و نتایج بیانگر این فعالیت پیاده 41، مدل مذکور در یک پروژه واقعی با سازی پیشنهاد شده، جهت نمایش کارایی مدلنهایت. درگرفته شده است

 .زمان کمک کندی بهینه به طور همنهگیران پروژه جهت رسیدن به زمان و هزیتواند به تصمیمموضوع هستند که مدل می
 

 MRCPSP-GPR  ،CPLEX، ، محدودیت منابعزمان –موازنه هزینه  کلمات کلیدی:

 . مقدمه1

داشته ای دهی و یا حتی بقای یک شرکت پیمانکاری نقش تعیین کنندهتواند در سود، توانایی به حداقل رساندن زمان و یا هزینه میدر شرایط اقتصادی امروزه

ر ها و ارائه کمترین هزینه دهای پیمانکاری به دنبال کم کردن هزینه، غالبا شرکتشودها از پیش تعیین می. از آنجایی که به طور معمول زمان ساخت پروژهباشد

 .]4[باشند تا بر سایر رقبای خود پیروز گردندمناقصه می

واگذاری و ... ، انعطاف پذیری در زمان اتمام  -برداریبهره -، ساختساخت -واگذاری پروژه مثل طراحیهای دیگر مناقصه و سیستم با افزایش مقبولیت روش

 .]4[نظر قرار گیرند بندی پروژه هر دو معیار هزینه و زمان توأمًا باید محاسبه و مد. همچنین این امر بدین معنی است که در طی زماناستپروژه افزایش یافته

ها توان آن. به طور کلی میای ارائه شده استطور هزینههای ساخت از نظر زمانی و همینسازی پروژههای متنوعی جهت بهینهی گذشته روشههدر چند د

، ]1[ Prager (1963)، روش ]Fondahl (1961) ]9های توان به روشهای کاوشی می. از جمله روشبندی نمودی کاوشی و ریاضی تقسیمرا به دو دسته

 Kellyریزی خطی هایی مانند روش برنامههمچنین روش .اشاره کرد ]4[ Moselhi (1993)و روش سختی  ]5[( الگوریتم زیمنسمدل شیب هزینه موثر )

(1961) ،Henderickson (1986) ،Pagnoni (1990) ]7 ،8 3 و[ ریزی عدد صحیح و نیز روش برنامهMeyer and Shaffer (1963) ]40[ از جمله ،

 .باشندهای ریاضی ارائه شده در این زمینه میروش

باشد و همکارانش می  Pritsker(1969)ریزی ریاضی پروژه با محدودیت منابع، مدل ارائه شده توسط های برنامهترین مدلترین و قدیمیاز جمله معروف

. از طرفی کد کردن آن در های کمتری نیازمند است، به محدودیتهاتعداد محدودیت. این مدل از نظر ارائه شده بود 1GPRبدون  9RCPSPکه برای مسئله 

 .]2[است  MRCPSPسازی مسائل ، اساس مدل. به همین خاطر این مدلریزی ریاضی بطور سیستماتیک قابل انجام استافزار های حل مسائل برنامهنرم

Tolbot  5، برای مسئله د را بر پایه مدل پریتسکرریزی صفر و یک خومدل برنامه 4382در سالMRCPSP 4333. درنهایت در سال ارائه کرد  ،De Reyck 

 

 
1 Multi-Mode Resource-Constrained Project Scheduling Problem with Generalized Precedence Problem 
2 Generalized Algebra Modeling System 
3 Resource-Constrained Project Scheduling Problem 
4 Generalized Algebra Modeling System 
5 Multi-Mode Resource-Constrained Project Scheduling Problem 
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& Herroelen 2[ مدل آقای تالبوت را برای انواع روابط وابستگی بسط دادند[. 

جام های انسازی. در این مقاله با اضافه کردن عامل هزینه به مدلاندریزی پروژه بدون در نظر گرفتن عامل هزینه پرداختههای فوق به برنامهسازیتمامی مدل

و به کمک  GAMSافزار از نرم ،سازی انجام شده، سعی بر بهینه کردن پروژه در حالت مشخص بودن بودجه و زمان بصورت همزمان داریم. برای حل مدلشده

 .است بهره گرفته شده CPLEXروش حل 

 . تعریف ریاضی مسئله2

بندی و حق تقدم بین ، روابط اولویت. به دلیل مسائل فنیاندگذاری شدهشماره i=1,2,…,nها بصورت گیریم که فعالیتنظر میفعالیت را در  iیک پروژه شامل

شود مگر شروع نمی iی این است که فعالیت شود و بیان کنندهداده می iPنیازی مستقیم های پیش. این روابط حق تقدم توسط مجموعهها برقرار استفعالیت

های فعالیت i=n+1و  i=0های . فعالیتشوندهای روی گره نمایش داده می. ساختار پروژه بصورت فعالیتده باشندهای آن به اتمام رسینیازیاینکه تمام پیش

ی شدن. مجموعه منابع تجدید( به مقدار معینی از منابع برای اجرای خود نیاز دارندهای مجازیبه جز فعالیت. هر فعالیت )باشندمجازی آغاز و پایان شبکه پروژه می

Rk، ظرفیت موجود در هر واحد زمانی را با ثابت  pk Є K. برای هر منبع تجدید شدنی شوندنمایش داده می pKتوسط 
p هزینه برای هر فعالیت با شودداده می .

vK ها برای تمام طول پروژه برابر  . مجموع هزینه فعالیتشودنمایش داده میRk
v باشدیعنی بودجه تخصیص داده شده به پروژه می. 

، زمان و هزینه ها، میزان استفاده از آن، ترکیبی از منابع مختلف. هر مد اجرایی، صورت پذیردتواند در یکی از چند مد اجرایی مختلف خودهر فعالیت می

 iیت . فعالئشود، اجازه متوقف شدن یا تغییر مد به آن داده نمید انتخاب شده شروع شد. وقتی فعالیتی در مگذاردمربوط به انجام آن فعالیت را به نمایش می

شدنی و میزان هزینه ، میزان مصرف منبع تجدید. زمان انجام فعالیتاجرا شود i= {1,2,…,M iµ {های مد داده شده در مجموعه مد imامکان دارد در یکی از 

imd  ،rimkاجرا شود را به ترتیب با  imاجرایی  در مد iانجام فعالیت وقتی فعالیت 
p   وrimk

v 4[ دهیمنمایش می[. 

 ]Pritsker (1969) ]2مدل برنامه ریزی صفر و یک . 1.2

 گردد :در این مدل متغیر صفر و یک بصورت زیر تعریف می متندر این 

 
 اگر فعالیت  i در زمان t شروع شود 1                
Xit =        
 در غیر اینصورت 0                

 

 باشد :. بنابراین مدل بصورت زیر میتعریف گردد ilsو دیرترین زمان شروع  iesبین زودترین زمان شروع ای از زمان ماباید روی بازه itXدر این حالت متغیر 
 

Minimize           ∑ tx(n+1)t
lsn+1
t= esn+1

              (2.1.1) 

 

Subject to: 

 

∑ 𝑥𝑖𝑡
𝑙𝑠𝑖
𝑡= 𝑒𝑠𝑖

 = 1   ,          i = 1,2,…,n          (2.1.2) 

∑ 𝑡. 𝑥𝑖𝑡
𝑙𝑠𝑖
𝑡= 𝑒𝑠𝑖

 + di  ≤  ∑ 𝑡. 𝑥𝑗𝑡

𝑙𝑠𝑗

𝑡= 𝑒𝑠𝑗
     , ( i , j ) Є 𝐸𝑓𝑠min (0)       (2.1.3) 

∑ ∑ 𝑟𝑖𝑘 . 𝑥𝑖𝑠
min{ 𝑡−1 ,𝑙𝑠𝑖}

𝑠=max{𝑡−𝑑𝑖 ,𝑒𝑠𝑖}
𝑛
𝑖=1   ≤  𝑅𝑘    ,         k = 1,2,…,K  ,   t = 1,2,…,�̅�      (2.1.4) 

xit  Є  {0,1}   ,  i = 1,2,…,n   ,    t = esi , … , lsi            (2.1.5) 

 

شود که هر فعالیت فقط در یک مقطع باعت می (2.1.2). رابطه پردازدتابع هدف بوده که به کمینه سازی زمان پروژه می (2.1.1)، رابطه در روابط فوق

. همچنین رابطه سازدر میهای پروژه را برقرامابین فعالیت min(0)fsمحدودیت روابط پیشنیازی از نوع  (2.1.3). رابطه شروع شود i≤ t ≤ ls iesزمانی بین 

 .گرددی آن اعمال میمهمترین رابطه بوده که محدودیت منابع به وسیله (2.1.4)

 ]MRCPSP ]2برای مسئله  Tolbot (1982)ریزی صفر و یک مدل برنامه. 2.2

 گردد :برای انتخاب نوع مد به شرح زیر تعریف می im، با افزایش یک بعد یا اندیس دیگر در این در این مدل تعریف متغیر صفر و یک

 
 

 اگر فعالیت i ام ، در مد mi و در زمان t شروع شود 1      
𝑋𝑖𝑚𝑖𝑡 =           
 در غیر اینصورت 0                

 باشد :، به قرار زیر می، مدل تالبوت که بر اساس مدل پریتسکر بنا نهاده شده استبا توجه به تعریف فوق
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Minimize           ∑ t. x(n+1)1t
lsn+1
t= esn+1

                  (2.2.1) 

 

Subject to : 

 

∑ ∑ 𝑥𝑖𝑚𝑖𝑡
𝑙𝑠𝑖
𝑡= 𝑒𝑠𝑖

𝑀𝑖
𝑚𝑖=1  = 1   ,           i = 1,2,…,n+1           (2.2.2) 

𝐸𝑓𝑠min (0) ∑ ∑ (𝑡 + 𝑑𝑖𝑚𝑖
). 𝑥𝑖𝑚𝑖𝑡

𝑙𝑠𝑖
𝑡= 𝑒𝑠𝑖

 
𝑀𝑖
𝑚𝑖=1   ≤  ∑ ∑ 𝑡. 𝑥𝑗𝑚𝑗𝑡

𝑙𝑠𝑗

𝑡= 𝑒𝑠𝑗

𝑀𝑗

𝑚𝑗=1   , ( i , j ) Є 𝐸𝑓𝑠min (0)          (2.2.3) 

{
∑ ∑ 𝑟𝑖𝑚𝑖𝑘

𝑀𝑖
𝑚𝑖=1 ∑ 𝑥𝑖𝑚𝑖𝑠

min{ 𝑡−1 ,𝑙𝑠𝑖}

𝑠=max{𝑡−𝑑𝑖𝑚𝑖
 ,𝑒𝑠𝑖}

𝑛
𝑖=1   ≤   𝑅𝑘    ,

k =  1,2, … , K , t =  1,2, … , �̅�                                       
              (2.2.4) 

𝑥𝑖𝑚𝑖𝑡  Є  {0,1}   ,      i = 1,2,…,n+1   ,   𝑚𝑖 = 1,2,…,𝑀𝑖   ,     t = esi , … , lsi          (2.2.5) 

 

، بیانگر تک ،اندیس یک (2.2.1)از رابطه  1tx(n+1). بنابراین در جمله  ، تک مدی هستندهای مجازی اول و آخردر این مدل فرض بر این است که فعالیت

 .باشدپیشین می . سایر روابط مانند مدلگزیندبرای هر فعالیت تنها یک مد را برمی (2.2.2). رابطه ام است (n+1)مدی بودن فعالیت 

 ]MRCPSP-GPR ]2برای مسئله  De Reyck & Herroelen (1999)ریزی صفر و یک مدل برنامه. 3.2

، ابتدا ، با استفاده از قوانین تبدیل روابط ماکزیمم به مینیمم. در این مدل، مدل آقای تالبوت برای انواع روابط وابستگی بسط داده شده استسازیدر این مدل

 . مدل مربوطه به شرح زیر است :اندماکزیمم به مینیمم تبدیل شده روابط

 
 اگر فعالیت i ام ، در مد mi و در زمان t شروع شود 1      
𝑋𝑖𝑚𝑖𝑡 =           
 در غیر اینصورت 0                

 

Minimize           ∑ t. x(n+1)1t
lsn+1
t= esn+1

                  (2.3.1) 

 

Subject to: 

 

∑ ∑ 𝑥𝑖𝑚𝑖𝑡
𝑙𝑠𝑖
𝑡= 𝑒𝑠𝑖

𝑀𝑖
𝑚𝑖=1  = 1   ,           i = 1,2,…,n+1                 (2.3.2) 

𝐸𝑠𝑠min ∑ ∑ (𝑡 + 𝑠𝑠𝑖𝑗
𝑚𝑖𝑛). 𝑥𝑖𝑚𝑖𝑡

𝑙𝑠𝑖
𝑡= 𝑒𝑠𝑖

 
𝑀𝑖
𝑚𝑖=1   ≤  ∑ ∑ 𝑡. 𝑥𝑗𝑚𝑗𝑡

𝑙𝑠𝑗

𝑡= 𝑒𝑠𝑗

𝑀𝑗

𝑚𝑗=1   ,                 ( i , j ) Є 𝐸𝑠𝑠min (0)   (2.3.3) 

𝐸𝑠𝑓min ∑ ∑ (𝑡 + 𝑠𝑓𝑖𝑗
𝑚𝑖𝑛). 𝑥𝑖𝑚𝑖𝑡

𝑙𝑠𝑖
𝑡= 𝑒𝑠𝑖

 
𝑀𝑖
𝑚𝑖=1   ≤  ∑ ∑ (𝑡 + 𝑑𝑗𝑚𝑗

). 𝑥𝑗𝑚𝑗𝑡

𝑙𝑠𝑗

𝑡= 𝑒𝑠𝑗

𝑀𝑗

𝑚𝑗=1   ,      ( i , j ) Є 𝐸𝑠𝑓min (0)         (2.3.4) 

𝐸𝑓𝑠min ∑ ∑ (𝑡 + 𝑑𝑖𝑚𝑖
+ 𝑓𝑠𝑖𝑗

𝑚𝑖𝑛). 𝑥𝑖𝑚𝑖𝑡
𝑙𝑠𝑖
𝑡= 𝑒𝑠𝑖

 
𝑀𝑖
𝑚𝑖=1   ≤  ∑ ∑ 𝑡. 𝑥𝑗𝑚𝑗𝑡

𝑙𝑠𝑗

𝑡= 𝑒𝑠𝑗

𝑀𝑗

𝑚𝑗=1   ,       ( i , j ) Є 𝐸𝑓𝑠min (0)   (2.3.5) 

𝐸𝑓𝑓min ∑ ∑ (𝑡 + 𝑑𝑖𝑚𝑖
+ 𝑓𝑓𝑖𝑗

𝑚𝑖𝑛). 𝑥𝑖𝑚𝑖𝑡
𝑙𝑠𝑖
𝑡= 𝑒𝑠𝑖

 
𝑀𝑖
𝑚𝑖=1   ≤  ∑ ∑ (𝑡 + 𝑑𝑗𝑚𝑗

). 𝑥𝑗𝑚𝑗𝑡

𝑙𝑠𝑗

𝑡= 𝑒𝑠𝑗

𝑀𝑗

𝑚𝑗=1   ,    ( i , j ) Є 𝐸𝑓𝑓min (0)   (2.3.6) 

{
∑ ∑ 𝑟𝑖𝑚𝑖𝑘

𝑀𝑖
𝑚𝑖=1 ∑ 𝑥𝑖𝑚𝑖𝑠

min{ 𝑡−1 ,𝑙𝑠𝑖}

𝑠=max{𝑡−𝑑𝑖𝑚𝑖
 ,𝑒𝑠𝑖}

𝑛
𝑖=1   ≤   𝑅𝑘    ,

k =  1,2, … , K , t =  1,2, … , �̅�                                       
              (2.3.7) 

𝑥𝑖𝑚𝑖𝑡  Є  {0,1}   ,      i = 1,2,…,n+1   ,   𝑚𝑖 = 1,2,…,𝑀𝑖   ,     t = esi , … , lsi          (2.3.8) 

 

𝑠𝑠𝑖𝑗به ترتیب بیانگر روابط وابستگی  (2.3.6)تا  (2.3.3)روابط 
𝑚𝑖𝑛  ،𝑠𝑓𝑖𝑗

𝑚𝑖𝑛    ،𝑓𝑠𝑖𝑗
𝑚𝑖𝑛  و𝑓𝑓𝑖𝑗

𝑚𝑖𝑛 باشندمی. 

 مدل پیشنهاد شده. 4.2

 گردد :، دو محدودیت به شرح زیر به مدل اصلی اضافه می De Reyck & Herroelen (1999)در این قسمت به جهت رفع کمبود های مدل 

، این عامل بصووورت یک در ابتدا برای در نظر گرفتن عامل هزینه در کنار عامل زمان و بهینه کردن پروژه با توجه به حضووور هر دو عامل زمان و هزینه. 4

 .گرددمحدودیت به مدل اضافه می

جرایی های انیم که بیانگر روابط وابستگی میان مدک، محدودیتی را به مدل اصلی اضافه میهاسوازی به شورایط واقعی پروژهتر شودن مدل. برای نزدیک2

𝑚𝑖ام در مد اجرایی  i. به عنوان مثال چنانچه فعالیت باشووودها با یکدیگر میفعوالیت = ℎ حتما فعالیت انجام گرفت ،j  ام در مد اجرایی𝑚𝑗 = 𝑔  صوووورت

 .پذیرد
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 باشد :مدل پیشنهادی به شرح زیر می

 اگر فعالیت i ام ، در مد mi و در زمان t شروع شود 1      
𝑋𝑖𝑚𝑖𝑡 =           
 در غیر اینصورت 0                

 

Minimize           ∑ t. x(n+1)1t
lsn+1
t= esn+1

                  (2.4.1) 

 

Subject to: 

 

∑ ∑ 𝑥𝑖𝑚𝑖𝑡
𝑙𝑠𝑖
𝑡= 𝑒𝑠𝑖

𝑀𝑖
𝑚𝑖=1  = 1   ,           i = 1,2,…,n+1                 (2.4.2) 

𝐸𝑠𝑠min ∑ ∑ (𝑡 + 𝑠𝑠𝑖𝑗
𝑚𝑖𝑛). 𝑥𝑖𝑚𝑖𝑡

𝑙𝑠𝑖
𝑡= 𝑒𝑠𝑖

 
𝑀𝑖
𝑚𝑖=1   ≤  ∑ ∑ 𝑡. 𝑥𝑗𝑚𝑗𝑡

𝑙𝑠𝑗

𝑡= 𝑒𝑠𝑗

𝑀𝑗

𝑚𝑗=1   ,                 ( i , j ) Є 𝐸𝑠𝑠min (0)   (2.4.3) 

𝐸𝑠𝑓min ∑ ∑ (𝑡 + 𝑠𝑓𝑖𝑗
𝑚𝑖𝑛). 𝑥𝑖𝑚𝑖𝑡

𝑙𝑠𝑖
𝑡= 𝑒𝑠𝑖

 
𝑀𝑖
𝑚𝑖=1   ≤  ∑ ∑ (𝑡 + 𝑑𝑗𝑚𝑗

). 𝑥𝑗𝑚𝑗𝑡

𝑙𝑠𝑗

𝑡= 𝑒𝑠𝑗

𝑀𝑗

𝑚𝑗=1   ,      ( i , j ) Є 𝐸𝑠𝑓min (0)         (2.4.4) 

𝐸𝑓𝑠min ∑ ∑ (𝑡 + 𝑑𝑖𝑚𝑖
+ 𝑓𝑠𝑖𝑗

𝑚𝑖𝑛). 𝑥𝑖𝑚𝑖𝑡
𝑙𝑠𝑖
𝑡= 𝑒𝑠𝑖

 
𝑀𝑖
𝑚𝑖=1   ≤  ∑ ∑ 𝑡. 𝑥𝑗𝑚𝑗𝑡

𝑙𝑠𝑗

𝑡= 𝑒𝑠𝑗

𝑀𝑗

𝑚𝑗=1   ,       ( i , j ) Є 𝐸𝑓𝑠min (0)   (2.4.5) 

𝐸𝑓𝑓min ∑ ∑ (𝑡 + 𝑑𝑖𝑚𝑖
+ 𝑓𝑓𝑖𝑗

𝑚𝑖𝑛). 𝑥𝑖𝑚𝑖𝑡
𝑙𝑠𝑖
𝑡= 𝑒𝑠𝑖

 
𝑀𝑖
𝑚𝑖=1   ≤  ∑ ∑ (𝑡 + 𝑑𝑗𝑚𝑗

). 𝑥𝑗𝑚𝑗𝑡

𝑙𝑠𝑗

𝑡= 𝑒𝑠𝑗

𝑀𝑗

𝑚𝑗=1   ,    ( i , j ) Є 𝐸𝑓𝑓min (0)  (2.4.6) 

{
∑ ∑ 𝑟𝑖𝑚𝑖𝑘

𝑀𝑖
𝑚𝑖=1 ∑ 𝑥𝑖𝑚𝑖𝑠

min{ 𝑡−1 ,𝑙𝑠𝑖}

𝑠=max{𝑡−𝑑𝑖𝑚𝑖
 ,𝑒𝑠𝑖}

𝑛
𝑖=1   ≤   𝑅𝑘    ,

k =  1,2, … , K , t =  1,2, … , �̅�                                       
              (2.4.7) 

𝑥𝑖𝑚𝑖𝑡  Є  {0,1}   ,      i = 1,2,…,n+1   ,   𝑚𝑖 = 1,2,…,𝑀𝑖   ,     t = esi , … , lsi          (2.4.8) 

∑ ∑ (𝑐𝑖𝑚𝑖
 . ∑ 𝑥𝑖𝑚𝑖𝑡

�̅�
𝑡=1 )

𝑀𝑖
𝑚𝑖=1

𝑛+1
𝑖=1  +  𝐶𝑑𝑎𝑦  . ∑ 𝑡. 𝑥(𝑛+1)1𝑡

𝑙𝑠𝑛+1
𝑡=𝑒𝑠𝑛+1

 +  𝐶𝑃   ≤   𝐶̅                   (2.4.9) 

 

 ، آنگاه داریم :ام باشد jمربوط به فعالیت  g، وابسته به مد اجرایی ام iمربوط به فعالیت  hچنانچه مد اجرایی 

 

∑ 𝑥𝑖ℎ𝑡
𝑙𝑠𝑖
𝑡= 𝑒𝑠𝑖

 +   ∑ ∑ 𝑥𝑗𝑚𝑗𝑡

𝑙𝑠𝑗

𝑡= 𝑒𝑠𝑗

𝑀𝑗

𝑚𝑗=1  =   1  ,        𝑚𝑗 ≠ 1            (2.4.10) 

 

. گزیندبرای هر فعالیت تنها یک مد را برمی (2.4.2). رابطه پردازدگر تابع هدف بوده و به مینیمم کردن عامل زمان میبیان (2.4.1)، رابطه در روابط فوق

𝑠𝑠𝑖𝑗به ترتیب بیانگر روابط وابستگی  (2.4.6)تا  (2.4.3)روابط 
𝑚𝑖𝑛   ،𝑠𝑓𝑖𝑗

𝑚𝑖𝑛     ،𝑓𝑠𝑖𝑗
𝑚𝑖𝑛   و𝑓𝑓𝑖𝑗

𝑚𝑖𝑛  منظور از باشندمی .𝐸ss  مجموعه در روابط فوق ،

. به همین باشدنیازی از نوع شروع به پایان میهای دارای رابطه پیشنیز مجموعه فعالیت 𝐸sf. باشدنیازی از نوع شروع به شروع میهای دارای رابطه پیشفعالیت

های دارای رابطه پایان به پایان شامل مجموعه فعالیت 𝐸ff. همچنین باشدنیازی پایان به شروع میدارای رابطه پیشهای شامل مجموعه فعالیت 𝐸fsترتیب 

شود و مدل با توجه عامل هزینه نیز در نظر گرفته می (2.4.8). در رابطه باشدی روابط مربوط به محدودیت منابع مینیز بیان کننده (2.4.7). رابطه باشدمی

 .شودها با یکدیگر در نظر گرفته میهای اجرایی فعالیتروابط وابستگی میان مد (2.4.10). همچنین در رابطه گردد، بهینه میهر دو عامل هزینه و زمان به

 مطالعه موردی. 3

. پروژه مورد نظر مربوط به ساخت گرددسازی میپیادهسازی مذکور در یک پروژه واقعی ، مدلدر این قسمت برای اطمینان از درستی عملکرد مدل پیشنهادی

 .باشدساختمان درمانگاه و موتورخانه مربوط به آن در شهر مشهد می

. باشدمی (2.3)ها به شرح جدول باشد که روابط پیشنیازی مابین آنفعالیت می 41. پروژه مذکور دارای است آمده (1.3)اطالعات کلی پروژه در جدول 

ها اضافه بصورت مجازی به لیست فعالیت 44و شماره  4. دو فعالیت شماره .، ابتدا شماره فعالیت و سپس روابط مربوط به پیشنیازی آن آمده استدر این جدول

نیاز پیش 7ه عالوه بر اینکه فعالیت شماره ، بدین معنی است کباشدمی 8که مربوط به فعالیت شماره  7SS+20. به عنوان مثال رابطه پیشنیازی گردیده است

ها دو مد اجرایی در نظر . در این پروژه برای بیشتر فعالیتباشدروز می 20نیز  8و  7های ، حداقل فاصله زمانی بین شروع فعالیتباشدمی 8فعالیت شماره 

را در نظر گرفته است و مد دوم مربوط به انجام فعالیت توسط پیمانکاران جزء ( بصورت امانی، حالت اجرای فعالیت توسط شرکت )گرفته شده است که مد اول

 . سعی شده است منابعیدهد، مقدار بیشتری را به خود اختصاص می، مقدار هزینه کمتر بوده و زمان. بدیهی است که در حالت اول نسبت به حالت دومباشدمی

ای پروژه شامل ه. منابع در نظر گرفته شده برای فعالیتود شامل اکثر منابع مورد نیاز پروژه در شرایط واقعی باشدشهای پروژه در نظر گرفته میکه برای فعالیت

 .باشد، استادکار بتن ریز و کارگر ساده می، استادکار آرماتور بند، استادکار قالب بند، غلطک، لودر، کامیون دو محوربیل مکانیکی
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 نتایج. 1.3

 (3.3)، به شرح جدول حالت شرایط قطعیتهای اجرایی برای هر فعالیت در مد CPLEXو روش حل  GAMSافزار پس از حل مدل مربوطه با استفاده از نرم

 :بدست آمد

 

ی پروژه( اطالعات کل4.9جدول )  

خانهساخت درمانگاه و موتور پروژه  

بینی شدهزمان پیش روز 420   

بینی شدهبودجه پیش تومان 850،000،000   

 ها( روابط پیشنیازی فعالیت2.9جدول )

 پیشنیاز فعالیت پیشنیاز فعالیت پیشنیاز فعالیت پیشنیاز فعالیت پیشنیاز فعالیت

1 - 15 14SS+15 29 28 43 41SS+15;42SS+20;37 57 49;56 

2 1 16 15 30 29FS-1 44 42SS+25 58 57SS+10 

3 2 17 16SS+1 31 30SS+15 45 44;43SS+15 59 58 

4 3 18 17 32 31FS-2 46 38SS+10 60 51FS+2;59 

5 4FS-3 19 6 33 1 47 46SS+15;39 61 60SS+10 

6 5FS-2 20 19FS-7 34 33FS+7 48 40SS+20 62 61 

7 6 21 20SS+19 35 34SS+30;32FS+7 49 48SS+20;47SS+15;41 63 53;62 

8 7SS+20 22 21SS+10 36 34SS+18 50 42SS+20 64 63SS+10 

9 8SS+15 23 22FS-7 37 36SS+40;35 51 50SS+20;49SS+15;43 65 64 

10 9SS+10 24 23SS+19 38 34SS+21 52 44SS+15 66 18;27;65 

11 10SS+20 25 24SS+10 39 38SS+25;35SS+10 53 52SS+20;51SS+15;45   

12 11SS+15 26 25FS-7 40 38SS+15 54 49FS-9   

13 12SS+10 27 26SS+19 41 39SS+20;40SS+25 55 54SS+10   

14 13SS+20 28 2SS+15 42 40SS+15 56 55   

افزار( نتایج حاصل از نرم9.9جدول )  

 فعالیت مد اجرایی فعالیت مد اجرایی فعالیت مد اجرایی فعالیت مد اجرایی فعالیت مد اجرایی فعالیت
مد 

 اجرایی

 اول 56 اول 45 اول 34 دوم 23 اول 12 اول 1

 اول 57 اول 46 اول 35 دوم 24 دوم 13 اول 2

 اول 58 اول 47 اول 36 اول 25 دوم 14 اول 3

 اول 59 اول 48 اول 37 دوم 26 دوم 15 اول 4

 اول 60 اول 49 اول 38 دوم 27 دوم 16 اول 5

 اول 61 اول 50 اول 39 دوم 28 دوم 17 اول 6

 اول 62 اول 51 اول 40 دوم 29 دوم 18 اول 7

 اول 63 اول 52 اول 41 اول 30 اول 19 اول 8

 اول 64 اول 53 اول 42 دوم 31 دوم 20 اول 9

 اول 65 اول 54 اول 43 دوم 32 دوم 21 اول 10

 اول 66 اول 55 اول 44 اول 33 دوم 22 اول 11
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 گیریتیجهن. 2.3

ارائه  (4.3)، جدول ی پروژه در واقعیتافزار و همچنین مقادیر اعالم شده از سوی کارفرما و نیز شرایط اجرا شدهدر این قسومت با توجه به نتایج حاصول از نرم

 :گرددمی

 

بنابراین مدل . باشد، به واقعیت نزدیکتر میی اولیه توسط کارفرمابینی شده، مدل مربوطه نسبت به شرایط پیشهمانطور که از نتایج فوق پیدا است شیوه

 سازی در این حالت. میزان اختالف حاصل از مدلزمان کمک کندی بهینه به طور همگیران پروژه جهت رسیدن به زمان و هزینهتواند به تصمیمپیشنهاد شده می

 :توان ناشی از عوامل زیر دانستنسبت به شرایط واقعی را می

 هاشده برای هر کدام از فعالیت های اجرایی در نظر گرفته. عدم دقیق بودن مد4

 ها و ... .بینی نشده در شرایط واقعی اجرای پروژه. وجود عوامل پیش2

 یطور هزینه، میزان منابع مصرفی و همینزمان مورد نیاز از لحاظها )های اجرایی فعالیتچه تعیین مدسازی این است که هرنکته بسیار مهم در این مدل

 .تر خواهند بود، نتایج حاصل از مدل نیز واقعیواقعیت نزدیکتر باشد( به ناشی از آن

 مراجع. 4

گره ، ششمین کنهزینه پروژه با در نظر گرفتن محدودیت منابع توسط الگوریتم ژنتیک –سازی زمان ، بهینهاله اشتهاردیان، احسانپرویز قددوسی، 4930، اشتاد جوانمردی ]4[

 .نشگاه سمنان، داملی مهندسی عمران
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Dept of Civil Engineering, The construction Institute, Stanford Univ. 
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( مقادیر هزینه و زمان کل پروژه9.1جدول )  

 هزینه ) هزار تومان ( درصد افزایش زمان زمان ) روز ( 

ی کارفرمابینی شدهپیش مقادیر  420 - 850،000 

% 40. 89 499 شرایط قطعیت  818،372 

ی پروژهشرایط واقعی اجرا شده  444 47  .91 %  829،194 


	1 sanaye
	2 sanaye govahi
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	sanaye

