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چكيده
 اسکتااده از مکدلهکای ریاضک و،با توجه به نقش و اهمیت نحوه تخصیص و زمانبندی تسلیحات موجود به تهدیدهای مهاجم در یک نبکرد
 در این مقاله ی مدل برنامهریزی عدد صکحیح خطک بکرای مسکلله "تخصکیص و زمکانبنکدی.بهینهسازی در اینگونه مسائل ضروری است
سالحهای آنها به اهداف" با هدف بیشینه کردن متوسط میکزان تخریک اهکداف و میکزان محافظکت از منکاق حسکا و اسکتااده ککارا از
 از آنجای که حل دقیک مکدل.سالحهای موجود و با در نظر گرفتن محدودیتهای عملیات نحوه تخصیص و زمانبندی سالحها ارائه م شود
 الگوریتم ژنتیک و روش تجمک ذرات،ارائهشده با استااده از نرمافزارهای موجود تحقی در عملیات در ابعاد نهچندان بزرگ امکانپذیر نیست
 نتایج بهدستآمده از این روشها با جواب دقی حاصکل از مکدلسکازی مقایسکه شکده و مشکخص.آشوب برای این مسلله قراح شده است
. روش تجم ذرات آشوب پیشنهادی در صورت وجود محدودیت زمان حل کارای مناسب دارد،م شود
 الگوریتم تجم ذرات آشوب،  الگوریتم ژنتی، برنامهریزی عدد صحیح، زمانبندی، تخصیص:کليدواژهها
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Abstract
In the combat management systems, mathematical and optimization models have significant impact to find good
solutions for fire allocation and scheduling problems. In this paper, a linear integer programming model has been
developed for a fire allocation and scheduling problems the aim of which was to maximize the expected value of the
target distruction and strategic realms protection and efficient use of weapons by considering the operational
constraints for weapon allocation. Since the available operation research solvers can not find the optimal solution
of this problem in the large scale sizes, two metaheuristics based on genetic algorithm and chaotic particle swarm
optimization was developed. Finally, based on randomnly generated test instances and extensive computation
results, the performance of the developed algorithms was evaluated. The computational experiments reveal that the
developed chaotic particle swarm optimization algorithm is more efficient especially in the limited and short CPU
run time.

Keywords: Allocation, Scheduling, Integer Programming, Genetic Algorithm, Chaotic Particle Swarm
Optimization
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 .7مقدمه
دفاع از حریم مرزهای کشورها از دیرباز دارای اهمیت بسیاری بوده
است چرا که همواره کشورهای قدرتقل به دنبال تسکخیر دیگکر
کشورها و استااده از مناب آنها بودهاند .مرزهای آبک نیکز از ایکن
قاعده کل مستثنا نیستند بکهعکالوه وجکود شکرایط خکاص بکرای
درگیری در آب ،کار دفاع از این مرزها را مشککلتکر مک سکازد .در
کشور ما وسعت مرزهای آب کشور و تهدیدهای که از این ناحیکه
م توانند مطرح باشند ،مزید بر علت گردیده است .ازاینرو تقویکت
قوای دریای و آمادگ همیشگ آنها برای حاظ اقتکدار و عککزت
کشور الزام است .کارهای انجامشکده در حکوزه ایکن عملیکات را
ازنقطهنظر تاب هدف م توان در سه دسته کمینه کردن احتمکال
سالم ماندن اهداف مهاجم ،کمینه کردن آسی وارده بر تجهیزات
دفککاع و بیشککینه کککردن احتمککال نجککات تجهیککزات دفککاع
تقسیمبندی کرد ].[7
در پیشینه مسلله تخصیص سالح ،دو ماهوم کل ِ ایستا و پویا
توسط حسین ] [2مطرح شده است .در حالت ایستا ،ایکن مسکلله
در ی دوره زمان بررس م شکود .ایکن در حکال اسکت ککه در
حالت پویا ،مسلله در چندین دوره تعریف م شود و در هکر دوره،
از مجموعهای از سالحها و اقالعکات بکهدسکتآمکده از دورههکای
زمان قبل استااده م شکود ] .[9اثبکاتشکده اسکت ککه مسکلله
تخصککیص سککالح بککه اهککداف از نظککر پیدیککدگ در رده مسککائل
 NP-Completeاست ] .[4بنکابراین فکراهم ککردن یک الگکوریتم
سری برای به دست آوردن جواب نزدی به بهینه اهمیت زیکادی
دارد .مسلله زمانبندی شلی سالحهکا بکا هکدف کمینکه ککردن
میزان تهدید از جان اهکداف (دشکمن) توسکط چکا و ککیم ][4
مدلسازی شده است .لوتر [ ]9به بررس مسلله تخصیص سکالح
با رویکرد دو هدفه پرداخت که شامل کمینه کردن احتمال سکالم
بودن اهداف و کمینه کردن هزینه شلی هستند.
تحقیقات بر روی روشهای حل مسائل تخصکیص سکالح بکه
اهداف ،بسیار ضروری است .روشهای حل دقی برای حل مسلله
تخصیص سالح به اهکداف در حالکتهکای خاصک مکورد مطالعکه
قرارگرفته است .آهوجا ] [7برای حل دقی این مسلله یک روش
شاخه و کران پیشنهاد داده است .کاراساکال ] ،[1مسکائل مربکو
به تخصیص موش در ی نبرد دریای بهمنظور دفکاع هکوای را
مککورد بررس ک قککرار داد .در همککین حککوزه پ ک از وی ،گککولز و
همکارانش ] [8با فرض احتمال اصابت متغیر با زمکان بکه توسکعه
مسککلله ،در دفککاع هککوای پرداختنککد .چککو ] [3بککه بررس ک مککدل
تخصیص سالح با هدف کمینه ککردن میکزان ضکرر مکورد انتظکار
تجهیزات خودی پرداخت .وی مسلله تخصیص سالح را بهصکورت
غیرخط و در حالت خودی مبنا و ایستا مدلسازی کرده و بکرای
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حل آن از ترکی ی الگوریتم جستجوی حریصکانه بکرای ایجکاد
جواب اولیه مطلوب و ی روش ابتکاری برای جسکتجوی فاکای
حل اسکتااده ککرده اسکت .تکوران ] [70در پایکاننامکه خکود بکه
مدلسازی مسائل ایستای تخصیص سالح به اهداف در دو حالکت
هدفمبنا و خکودیمبنکا پرداختکه اسکت .بعکد از ارائکه دو مکدل،
الگوریتمهای متنوع برای حل این مسلله استااده کرده است.
ی مدل برنامهریزی غیرخط مخکتلط عکدد صکحیح بکرای
مسلله چیدمان پایگاههای آتش و تخصیص سالحهکای آنهکا بکه
اهداف با هدف وارد کردن بیشکترین تخریک بکه اهکداف مهکاجم
ارائککهشککده اسککت ] .[77س ک روشهککای جسککتجوی محل ک و
جستجوی ممنوعه به منظور دستیاب به جوابهکای نزدیک بکه
جواب بهینه برای این مسلله قراح شده است .همچنین در این
پژوهش ،ی روش ابتکاری و روش شکاخه و ککران بکرای مسکلله
تخصیص سالح توسعه داده شده است ککه بکهعنکوان رویکهای در
روشهای جستجوی محل و ممنوعه مورد اسکتااده قکرار گرفتکه
است.
مسلله زمان بندی سالح در سیستم دفاع ناو دریای توسط
تقوی ] [72مورد بررس قرار گرفته و ی مکدل سکاده بکا اعمکال
برخ محدودیتهای ساده توسط وی ارائه شده است .ایکن مکدل
به زمانبندی ی سالح پدافند موشک در مقابل حمالت دشکمن
م پردازد و هدف آن بیشینهسازی احتمال نجات رزمناو در هنگام
حمالت هوای است .همدنین مسلله تخصیص سالح بکه اهکداف
بدین شکل مطکرح شکده اسکت ککه شکلی هکای پک در پک از
سالحهای مشابه بهمنظکور تکابودی هکدف انجکام شکود و در ایکن
مسلله این موضوع مورد بحث قرار م گیرد که با توجه به بازخورد
شلی انجام شده آیا شلی به ی هدف خاص متوقف شود و یکا
ادامه یابد و بکدین منظکور سیاسکتهکای را مکورد بررسک قکرار
م دهند و سیاست بهینه را بهعنوان جواب بهینه معرف م کنند
] .[79عالوه بر این پژوهش ،مسلله تخصیص سالح به اهکداف بکا
رویکرد پویا و با استااده از پنجره زمان انجام شده است ].[74
چانگ و همکارانش ] [74به بررس مسلله تخصیص سالح به
اهداف در یک نبکرد هکوای پرداختکه اسکت و از یک الگکوریتم
ترکیب مبتن بر تجم ماه ها وجستجوی هماهنگ بهبود داده
شده استااده کرده است .ل و همککارانش ] [79بکه بررسک ایکن
مسلله با دو هدف افزایش متوسط تخری اهداف و کاهش هزینکه
موش ها پرداختند و از بهینهسازی کلون مورچگان اصالح شکده
برای دسکتیاب بکه نقکا پکارتو اسکتااده کردنکد .در جکدول ()7
کارهای انجام شده و ویژگ های آنهکا بکهصکورت خالصکه آورده
شده است.
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جدول  .7خالصهای از مطالعات انجام شده در این موضوع و ویژگ های آنها
مرج

تاب هدف

روش حل

][7

ببیشینهسازی میزان تخری مورد انتظار

 شاخه و کران ابتکاری مدلهای شبکه -همسایگ خیل بزرگ

][2

کمینهسازی احتمال سالم ماندن اهداف

برنامهریزی پویا

ویژگ ها

][4

کمینه کردن میزان تهدید از جان دشمن

شاخه و کران

][9

کمینه کردن میزان احتمال سالم بودن اهداف و
کمینه کردن هزینه شلی ها

NSGA II

 مدلسازی دو هدفه استااده از روش دلا و  Post-itبرای انتخاب دوهدف با استااده از نظر مدیران

][1

بیشینهسازی میزان تخری مورد انتظار

رهاسازی الگرانژ

 استااده از سیاست -ثابت در نظر گرفتن کشت ها

][8

بیشینهسازی میزان تخری مورد انتظار

 خط سازی مدل -ابتکاری

وزنده تسهیالت

][3

کمینهسازی ضرر مورد انتظار برای تجهیزات خودی

ترکی جستجوی حریصانه و روش
پارتیشنهای تو در تو

][70

بیشینهسازی بقای خودی-کمینه کردن میزان سالم ماندن اهداف

 بیشترین بازگشت حاشیه سود الگوریتمهای تصادف -گراف دوبخش

][77

بیشینهسازی میزان تخری اهداف

 جستجوی محل جستجوی محل شاخه و کران -ابتکاری

 متحرک در نظر گرفتن اهداف -در نظر گرفتن مکانهای بالقوه برای خودیها

][72

بیشینهسازی احتمال نجات رزمناو

شاخه و کران

 زمانبندی شلی به اهداف در نظر گرفتن احتمال اصابت در نظر گرفتن زمان پرواز و النچ کردن -استااده از سیاست SLS

][79

بیشینهسازی متوسط ارزش تخصیص سالح به اهداف

الگوریتم ابتکاری

 وجود سالحهای مشابه گرفتن بازخورد از هر شلی -معرف سیایتها برای حل مسلله

امکان شلی

چند سالح به ی

SLS

استااده از سیاست

SLS

][74

بیشینهسازی متوسط تخری

الگوریتم ابتکاری

 -استااده از پنجره زمان

][74

بیشینهسازی متوسط تخری

الگوریتم ترکیب مبتن بر تجم
ماه ها وجستجوی هماهنگ

 -نبرد هوای

][79

هدف افزایش متوسط تخری اهداف و کاهش هزینه موش ها

هدف

بهینهسازی کلون مورچگان اصالح
شده برای دستیاب به نقا پارتو

تمرکز اصل و نوآوری این مقاله بکر روی چگکونگ مکدلسکازی
تخصیص و زمانبندی پایگاههای آتش خودی در وضکعیت شکبکه
محور و تنوع سالحها در سایتهای مختلف با اعمال تواب هدف و
روشهای برای حل دقیک
محدودیتهای عملیات هست .س
و ابتکاری برای مسلله مطرح شده ارائه م گردد .نوع تاب هکدف-
بهصورت در نظر گرفتن همزمان تخری وارده بر اهداف ،حااظت
از مناق حسا و استااده از سالحها بهصورت کارآمکد -و انکواع
محدودیتهای عملیات -نظیر در نظکر گکرفتن تخریک وارده بکه
اهداف برای جلوگیری از شلی های غیکر مکرثر ،در نظکر گکرفتن
شککرایط بککرای اسککتااده از مککدل در چنککدین دوره نبککرد ،اعمککال

محدودیتهای برای محافظت از مناق خودی ،امکان استااده از
سالحهای هدایتشونده ،در نظر گکرفتن شکلی هکای رگبکاری و
همدنین زمان مانور برای اهداف -که در این مقاله بررسک شکده
است در هیچ ی از پژوهشهای انجام شده تاکنون بررس نشده
است .در این مقاله ابتدا در بخش  2روش تحقیک شکامل تعریکف
مسلله ،مدلسکازی و روش حکل پیشکنهادی مکورد بررسک قکرار
در بخکش  9بحکث و نتیجکه در مکورد ککارای
م گیکرد .سک
روشهای حل پیشنهادی در سناریوهای عملیات بررس م شود
و درنهایت در بخش  4نتیجهگیری مورد بحث قرار م گیرد.
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 .2روش تحقیق
در ی صحنه نبرد دریای  ،مجموعهای از پایگاههای آتش خودی
و پایگاههای دشمن که بعد از این اهداف نامیده م شکوند ،وجکود
دارد که هر ی بر اسا سالحهای که به همراه دارند ،از اهمیت
و ویژگ خاص برخوردار هستند .در این صحنه نبرد ،هر یک از
قرفین با توجه به مکان قرارگیریش در تالش است بکه تخصکیص
بهتر سالحهای که در اختیکار دارد و زمکانبنکدی مناسک بکرای
شلی این سالحها ،بر قرف مقابل غلبه کند .با توجه به اقالعات
بهدستآمده از اهداف و بر اسا میزان خطری که هر هدف برای
هر پایگاه خودی دارد ،الزم اسکت هکر یک از پایگکاههکای آتکش
خودی با توجه به محل استقرارش در فاای دوبعدی صحنه نبرد،
به تخصیص سالحهای در دستر ب ردازد .در این مقالکه ،مککان
قرارگیری پایگاههای آتش خودی ثابت اسکت ولکیکن هکر یک از
اهداف م توانند سکاکن یکا متحکرک (بکا سکرعت ثابکت) باشکند؛
بنابراین موقعیت اهداف بهصورت پویا است و بر اسکا تغییراتک
که در صحنه نبرد رخ م دهکد (ماننکد تغییکر محکل اسکتقرار یکا
نابودی برخ اهداف و یا نابودی برخ از خودیها) تغییر م کند.
همدنین در صحنه نبرد ،منکاق حااظکتشکده خکودی در نظکر
گرفتهشده است که یک از اهداف برای نحوه تخصیص سکالح بکه
اهداف مهاجم ،عالوه بر نابودی اهداف ،حااظت هر چه بیشتر این
مناق حسا است .باید توجه داشت که بر روی هر پایگاه آتش،
م تو اند چندین نوع سالح قرار داشته باشد که انتخکاب در نحکوه
تخصیص سالح را پیدیدهتر م کند .در مکدل ارائکهشکده در ایکن

مقاله ،تخصیص سالحها وابسکته بکه موقعیکت پایگکاههکای آتکش
خودی هست .تخصیص سالح بیشترین تثثیر را بر افزایش شکان
نابودی اهداف دارد.
پ از تخصیص سالحها ،در مرحله بعد الزم است که شلی
انجام شود .با توجه به محدود بودن تعداد سالحهکای هکر پایگکاه
آتش خودی ،الزم است زمانبنکدی مناسکب جهکت شکلی هکر
سالح انجام گیرد؛ بنابراین هدف این مرحلکه ،نحکوه زمکانبنکدی
سالحها جهکت شکلی بکه اهکداف اسکت .زمکانبنکدی هنگکام
پیدیدهتر م شود که چندین سالح از ی یا چند پایگکاه خکودی
باید به سمت ی هدف شلی کننکد؛ بنکابراین امککان درگیکری
چند حامل خودی با ی هدف و همدنین امککان درگیکری یک
حامل خودی با چند هدف وجود دارد.
 .7-2مدلسازی
پارامترهای مورد استااده در مدلسازی این مسلله در جدول ()2
ارائه شده است .در واق برای دستیاب به پارامترهای مسلله باید
از سیستم ارزیاب هدف و تخصیص سالح  ،یک سیسکتم دفکاع
که اقالعات الزم در مورد اهداف را در ی نبرد تعیین مک کنکد،
استااده کرد .عملیات موجود در ایکن سیسکتم بکه چهکار مرحلکه
عملی کات تشککخیص ،مککدیریت هککدف ،ارزی کاب هککدف و در انتهککا
تخص کیص سککالح بککه اهککداف تقس کیمبنککدی م ک شککود .در واق ک
پارامترهای مورد نیاز مسلله مورد بررس خروج مرحله ارزیکاب
هدف است و بهعبارت دیگر در این مرحله به استخراج پارامترهای
مورد نیاز م پردازد.

متغیرهای تصمیم استاادهشده در مدل به شرح زیر است.
کند

; 1
Z ikjt  
; 0

هدف  jباشد

; 1
V pjt  
; 0

اگر سالح  kاز پایگاه آتش  iدر لحظه  tبه هدف  jشلی

در غیر این صورت
اگر منطقه حااظت  pدر لحظه  tدر تیرر

در غیر این صورت
اگر سالح  kاز پایگاه آتش  iدر لحظه  tبه هدف  jشلی

کند درحال که منطقه حااظت  pدر این لحظه در تیرر
هدف  jباشد

; 1
Wikpjt  Zikjt  Vpjt  
; 0

در غیر این صورت

میزان تخری ایجادشده برای هدف  jدر لحظه t

A jt 

زمان رسیدن اولین شلی به هدف j

TS jmin 

زمان رسیدن آخرین شلی به هدف j

TS jmax 

زمان اولین شلی از پایگاه آتش i

TS if 

زمان آخرین شلی از پایگاه آتش i

TS il 
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جدول  .2پارامترهای مسلله
تعریف

پارامتر

N  1,...,n 
N
M  1,...,m 

مجموعه پایگاههای آتش خودی با اندی

i

تعداد پایگاههای آتش

j

مجموعه اهداف با اندی

M

تعداد اهداف

T

مجموعه زمانهای در نظر گرفتهشده برای نبرد با اندی

K i  1,..., k i



مجموعه سالحهای پایگاه آتش  iبا اندی

Ki






P  1 , 1  ,...,|P| , |P| 



|L   1 ,1  ,..., |L| ,|L

 tو به ا اندازه T

k

تعداد سالحهای پایگاه آتش i
جهت حااظت با اندی

مجموعه نقا حسا

p

مجموعه نقا کاندیدا جهت قرارگرفته پایگاههای آتش با اندی

il
 ij

ضری خطر هدف  jبرای پایگاه آتش i

bj

ضری اهمیت هدف j

اگر مکان پیشنهادی

l

برای پایگاه  iمجاز باشد ،مقدار  7و در غیر این صورت مقدار  0م گیرد.

wpj

ضری خطر(اهمیت) هدف j

s

زمان آمادهسازی سالح برای شلی

fl ik

سرعت پرواز سالح  kاز پایگاه آتش  iبرحس ساعت

برای منطقه حسا

 pبا توجه به اهمیت منطقه

برحس ساعت

mt j

زمان مانور هدف j

ut

زمان شناسای مکان ی

vi
x it
y it
 jt
 jt
j
j

سرعت حرکت پایگاه آتش  iبرحس کیلومتر بر ساعت

disijt

rik
rikmin
r j

ik
 ijt
d ikj

l

برحس ساعت
شلی

برحس ساعت

قول جغرافیای پایگاه آتش  iدر لحظه t

عرض جغرافیای پایگاه آتش  iدر لحظه t
قول جغرافیای هدف  jدر لحظه t

عرض جغرافیای هدف  jدر لحظه t

سرعت حرکت هدف j
زاویه حرکت هدف j

برحس کیلومتر بر ساعت

فاصله پایگاه آتش  iاز هدف j
برد سالح  kاز پایگاه آتش  iبرحس کیلومتر
کمینه برد قابل شلی برای سالح  kاز پایگاه آتش  iبرحس کیلومتر
بیشینه برد هدف  jبرحس کیلومتر
برابر با ی است اگر سالح  kاز پایگاه آتش  iهدایتشونده باشد و در غیر این صورت برابر با صار است.
برابر با ی است اگر مسیر خط مستقیم شلی از پایگاه آتش  iبه هدف  jاز روی کمینه ی منطقه ممنوع عبور کند
در لحظه  tبرحس کیلومتر

و در غیر این صورت برابر با صار است.

متوسط میزان تخری هدف  jاگر توسط سالح k

از پایگاه آتش  iمورد اصابت قرار گیرد (بر اسا

ی

شناور 9400

تن)

hj

وزن تقریب هدف j

ej

میزان نابودی هدف j
میزان دقت سالح  kاز پایگاه آتش  jجهت تخری اهداف (دقت هر سالح تابع خط از فاصله هسکت بکهقکوریککه

aik
R
G

برحس تن

برای هدف در بیشینه برد سالح 80 ،درصد دقت سالح در نظر گرفته م شود).
شعاع کره زمین که تقریباً برابر است با  9917کیلومتر
عددی بسیار بزرگ
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) محاسکبه2-7(  از رابطهdisijt  مقدار متغیر.در ادامه آمده است

مدل برنامهریزی عدد صحیح خط برای مسلله زمانبندی و
تخصیص سالحها با توجه به مشخص بودن مکان استقرار پایگاهها

.م شود
dis ijt  R 


 
 
 
  j   
  j   

 
360 j tsin 
360 j tsin 
 
 
 
 
180
180
 



    cos   x   cos     

    cos    y
arccos  sin  x it   sin    jt 
it
jt


 180 it
 180


180
2 R
2 R
 180 
  180 
 
 
 




 
 
 



 
 
 



  j     
360 j tcos 

 
 180     
  jt 


2 R







(2 1)

 در ادامه به بررس مدلسکازی تخصکیص. استااده م کنیم p

 استdisijt  مشابهdis pjt الزم به ذکر است که نحوه محاسبه

.مککککک پکککککردازیم

 ازy it  و بکهجکای p  ازx it  بهجکای،با این تااوت که در آن

سکککککالح و زمکککککانبنکککککدی شکککککلی

MaxF  1F1  2F2  1 1  2  F3
F1 

 b A

j M

j

t T

b

j M

     w W

jt

, F  iN kK
2

i

pP tT jM

pj

ikpjt

     w

j

iN k Ki pP tT jM

ppj

,F 
3

   r

 disijt  Zikjt

   r

 disijt   

iN k Ki jM tT

iN k Ki jM tT

ik

ik



) 7(



s .t .
A   a
jt

ik

tT

tT iN kKi

A
tT

 02
.   disijt  rikmin   3500
1

d Z

 rik  rikmin   hj ikj ikjt


 1 e j 

jt

 Z

j M t T

 Z

i N t T

1

ikjt

1

ikjt

t s

Z

kKi jM t   t 1

ikjt 


 G 1 
 kKi

Z
jM

ikjt





rik  disijt  G(Zikjt 1)
disijt  rik

min

 G(Zikjt 1)

V pjt   rj  dis pjt

G

V pjt  1  rj  dis pjt

 W

ikpjt

iN k Ki

W

p P

ikpjt

G

 GVpjt

 GZ ikjt

; j  M

) 2(

; j  M

) 9(

; i  N , k  K i

) 4(

; i  N ,t T

) 4(

i  N , t  1,...,| T | s

)9(

; i  N , k  K i , j  M , t T
; i  N , k  K i , j  M , t T

) 1(
) 8(

; p  P, j  M , t  T

) 3(

; p  P, j  M , t  T

)70(

; p  P , j  M , t T

)77(

; i  N , k  K i , j  M , t T

)72(

W ikpjt  Z ikjt V pjt 1

; p  P , i  N , k  K i , j  M , t T )79(

Z ikjt  G 1 ijt   G ik

; i  N , k  K i , j  M , t T

)74(

; i '  N , k '  Ki ' , j  M , t '  T

)74(

) Zikjt  G 1 Zikjt 

; i  N , k  K i , j  M , t T

)79(

) Zikjt

; i  N , k  K i , j  M , t T

)71(

; j  M

)78(

Z i k jt  
 0.2  disijt  rikmin   3500

aik 1
d Z

tT / t 'iN / i ' k Ki / k '
 rik  rikmin   h j ikj ikjt

G

1 e     
j

1

TS min
 (t 
j

disijt

TS max
 (t 
j

disijt

flik
flik

TS max
 TS min
 mt j
j
j
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TS if  tZ ikjt  G 1 Z ikjt

()73

; i  N , k  K i , j  M , t T
; i  N , k  K i , j  M , t T
; i  N
; i  N , k  K i , p  P , j  M , t T

Vpjt , Zikjt ,Wikpjt {01
},

()29

; j  M , t T

Ajt  0

()24

; j  M

()24

; i  N

()20
()27
()22

در این مدل مکان هر پایگاه آتش  iدر موقعیکت  xiو yi
ثابکت اسکت .تکاب هکدف مکورد بحکث در ایکن مقالکه بکهصکورت
 MaxF  1F1  2F2  1 1  2  F3هست در تاب هدف F1
که در آن  b j  max ij است  b  A ،بیانگر متوسط میزان
j

jt

t T

j M

تخری واردشده به تمام اهداف هست .همدنین در تاب هکدف
      wpjWikpjt ، F2نشککاندهنککده متوسککط میککزان
iN k K i pP t T j M

محافظت از مناق حسا از قری هدف قرار دادن اهداف است
که ا مکان مورد اصابت قرار دادن این مناق را دارند .تکاب هکدف
سوم نشاندهنده استااده کارآمد از سالحهای هر پایگاه است .این
تاب هدف اجازه تخصیص سالح های را به اهکداف مک دهکد ککه
فاصله اهداف تا پایگاه به برد سالح نزدیک باشکد و ایکن موجک
م شود که تا جای که امکان دارد از سکالح هکا بکه نحکو احسکن
استااده شود و از سالح های دوربرد برای شلی به اهداف نزدی
استااده نشود .هر سه تاب هدف نرمالسازی شده و مقادیر آنهکا
بین صار و ی اسکت و قابکل جمک شکدن بکا یککدیگر هسکتند.
محدودیت ( )2میزان تخری وارده به هر هدف در کل دوره زمان
برنامهریزی را نشان م دهد .در این رابطه ،دقت سالح  kاز پایگاه
آتش  iوقت هدف  jدر فاصله  rikminکیلومتری این سکالح اسکت
برابر با  aikو وقت در بیشینه فاصله ممکن از این سکالح یعنک
 rikاست برابر با  08. aikاست .همدنین میزان تخری بکر اسکا
رابطه 3500
dikj
hj

محاسبه م شود زیرا پارامتر  d ikjبرابر با متوسکط

میزان تخری وارده به ی هدف  9400تنک اسکت و بکه نسکبت
افککزایش وزن هککدف ،متوسککط میککزان تخریک کککاهش مک یابککد.
محدودیت ( )9میزان تخری وارده که در محکدودیت ( )2تعیکین
م شود را محدود به مقکدار  1 e jیعنک میکزان درصکد سکالمت
هدف  jم کند زیرا تخصیص سالح بیشکتر ،بک فایکده اسکت و
باعث افزایش غیر مرثر هزینهها م شود.
محدودیت شماره ( )4بیانگر این است ککه هکر سکالح از هکر
پایگاه آتش قادر است فقط ی بار شلی کنکد زیکرا فقکط حامکل
ی موش است و محدودیت شماره ( )4بدین منظور آمده است
که هر پایگاه در هر لحظه زمان بیشینه م تواند بکه یک هکدف

TS  tZ ikjt
l
i

TS TS  ut
l
i

f
i





max
j

,TS

min
j

TS

TS if ,TS il  Z
شلی کند .محدودیت شماره ( )9نیز نشاندهنده فاصکله زمکان
بین شلی های ی پایگاه آتش بکا توجکه بکه فاصکله زمکان الزم
جهت آمادهسازی پایگاه آتش جهت شکلی بعکدی اسکت .قبک
محدودیت ( )1از ی سالح خاص از ی پایگاه آتش فقط زمکان
به هدف شلی م شود که آن هدف در تیرر این سالح باشکد.
محدودیت ( )8به این دلیل آمده است ککه در صکورت مک تکوان
شلیک را از سالح تخصیص داد که فاصله  disijt  rikminباشد.
محدودیتهکای ( )3و ( )70بکهمنظکور تعریکف متغیکر V pjt

قراح شدهاند .محدودیتهای ( )77و ( )72جهت تعیین ارتبکا
بین متغیر  Wikpjtبا متغیرهای  Z ikjtو  Vpjtارائه شکدهانکد .ماهکوم
محدودیت ( )79این اسکت ککه اگکر در راسکتای افکزایش میکزان
تخری اهداف (تاب  ) F1به هدف ماننکد  jشکلی شکود و از
قرف منطقه حااظتشدهای مانند  pدر تیرر این هدف باشد،
درواق این شلی م تواند بهمنزله دفاع از منطقکه  pنیکز باشکد
(تاب  .) F2محدودیت ( )74بیانگر استااده یکا عکدم اسکتااده از
موش های هدایتشونده بهعنوان سالح است .محدودیت ( )74از
تخصیص بکیشازحکد موشک هکا بکه اهکداف در صکورت نکابودی
جلککوگیری مکک کنککد .دو محککدودیت ( )79و ( )71بککهترتیکک

بکه هکدف j

مشخصکننده زمان رسیدن اولین و آخرین شلی
هستند .بهمنظور اعمال بیشترین تخری به اهداف و جلوگیری از

هکدف j

مانور آنها ،باید شلی هکای مختلکف بکه سکمت یک
بهصورت پشت سر هم باشد و حداکثر از  mt jواحد زمکان بیشکتر
نشود که این موضوع در محدودیت ( )78نشان دادهشده است.
دو محدودیت ( )73و ( )20بهترتی مشخصکننکده اولکین و
آخرین شلی انجام شده از پایگاه آتش  iهسکتند .چکون مککان
ی پایگاه آتش پ از اولین شلی  ،در مدت کوتکاه ماننکد ut
توسط اهداف موجود در صحنه نبرد شناسای م شود ،فاصله بین
اولین و آخرین شلی از این مکان نباید بیشتر از  utواحد زمان
باشد که محکدودیت ( )27نیکز ایکن موضکوع را نشکان مک دهکد.
محدودیتهای ( )22تا ( )24نیز نوع متغیرهای مورد اسکتااده در
این مدل را بیان م کنند که در آنها   نشاندهنده مجموعکه
اعداد صحیح و مثبت است.

838

مجله علمی ـ پژوهشی «علوم و فناوریهای پدافند نوین»؛ سال نهم ،شماره  ،8زمستان 7931

تخصیص و زمانبندی سالحها به اهداف در زمانهای مختلف ،بکا
توجه به ماهیت مسلله ،دو الگوریتم مبتن بر جمعیت ارائکهشکده
است .در ادامه ،الگوریتم ژنتی و تجم ذرات آشوب برای مسلله
تخصیص و زمانبندی سالحها به اهداف توسعه داده شکده اسکت.
در جدول ( )9نمادهای استاادهشده در روشهای حل آورده شده
است.

 .9-2روش حل
با توجه به پیدیدگ زیاد مسلله و نیاز بکه زمکان نسکبتاً قکوالن
برای حل مدل ارائهشده در ابعاد نهچنکدان بکزرگ بکا اسکتااده از
نرم افزارهای موجود تحقی در عملیات ،توسعه الگوریتمهکای فکرا
ابتکاری در ابعکاد بکزرگ مسکلله امکری ضکروری اسکت؛ بنکابراین
بهمنظور حل مسلله ،ابتدا با توجه به مکان استقرار پایگاهها ،برای
جدول  .9نمادهای مورد استااده در روشهای حل

تعریف

نماد

 c  ، c  ، cو c
count

R9count
R91
 iN Ki

Sol4

شمارنده
تعداد جوابهای مجاز
ماتری نمایشدهنده جوابهای شدن ممکن که سطرهای آن بهترتی نشاندهنده شماره پایگاه ،شماره سالح ،شماره هدف ،زمان شلی ،
ضری تخری هدف با توجه به اهمیت آن ،ضری حااظت ایجادشده با توجه به شلی  ،ضری مربو به کارای شلی با توجه به برد سالح،
زمان رسیدن سالح به هدف و ضری تجمع و نرمال شده تخری  ،حااظت تاب هدف و کارای شلی با عناصر r

ماتری نمایشدهنده ی جواب شدن انتخابشده با عناصر r 
ماتری

جواب که سطرهای آن بهترتی نشاندهنده شماره پایگاه ،شماره سالح ،شماره هدف و زمان شلی
میزان تخری بهروز شده مورد انتظار هدف  jبعد از تخصیص هر شلی

fj
Pop

مجموعه شامل جمعیت ایجادشده

Pop

تعداد جمعیت ایجادشده برای الگوریتم ژنتی

cp

فاصله بین دو نقطه تقاق

cp1

اولین نقطه تقاق

cp2

دومین نقطه تقاق

Elite

درصد نخبهگزین

prt

تعداد ذرات ایجادشده

vmax

بیشینه سرعت در نظر گرفتهشده

c1

مقدار ثابت بیانکننده شتاب به سمت بهترین جواب همسایگ در هر تکرار

c2

مقدار ثابت بیانکننده شتاب به سمت بهترین جواب همسایگ شناختهشده

r1

مقدار تصادف برای تعدیل میزان شتاب درحرکت به سمت بهترین جواب همسایگ در هر تکرار

r2

مقدار تصادف برای تعدیل میزان شتاب در حرکت به سمت بهترین جواب همسایگ شناختهشده

Nobest

درصد ذرات با بهترین تاب هدف

bestprt Nobest  prt

 Nobest  prtتا از ذرات با بهترین تاب هدف

wemin
wemax

کمینه ضری برای سرعت ذرات
بیشینه ضری برای سرعت ذرات

wecprt

ضری سرعت ذره

Noimp

مجموعه زمانهای که هدف  jدر تیرر سالح  kاز پایگاه i

asvcc

سرعت مربو به شلی


ASV1ccount
c

 iN Ki
) (c

انتخاب از ستون  c از ماتری

 Rدر تکرار c 

ماتری سرعت ذره  cدر تکرار  c دارای ی سطر و  countستون با اعاای asvcc
ماتری  Nبعدی نشاندهنده بهترین جواب مسلله تخصیص و زمانبندی در تکرار c 

ASpbest4c

ASgbest4

 iN Ki

است.

تعداد اعاای مجموعه Timeikj

Timeikj

PSOSol4

prt

در تکرار

c

تعداد تکرارهای بدون بهبود مجاز

Timeikj

 iN Ki

است

ماتری
ماتری

 Nبعدی نشاندهنده بهترین جواب مسلله تخصیص و زمانبندی تاکنون

جواب ذره  cکه سطرهای آن بهترتی نشاندهنده شماره پایگاه ،شماره سالح ،شماره هدف و زمان شلی است
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 .7-9-2الگوریتم ژنتیک
الگوریتم ژنتی یک از الگوریتمهای تکامل است که با توجه بکه
مااهیم وراثت و جهش در زیست شناس اولین بار توسط هوالنکد
] [71ارائه شد .درواق ایکن الگکوریتم بکا ایجکاد نسکل بکه بهبکود
بکه بهینکه کمک

جواب ها و به دست آوردن جواب هکای نزدیک

م کند .برای ایجاد جواب اولیه الزم است ابتکدا بکرای هکر سکالح
موجود بر روی هر پایگاه آتش ،زمانهای در تیرر
 jتوسط آن سالح را تعیین کرده و س

بکودن هکدف

محاسبه مک کنکیم count 0 .قکرار داده ،بنکابراین در ایکن گکام
مکاتری  Rهککیچ عاککوی نکدارد .دو سککطر اول مککاتری  Solرا
بهترتی برابر با شماره پایگاهها و شماره سالح آنها قرار م دهیم
و به ازای دو سطر آخر   iN Kiستون ایجادشده ایکن مکاتری
مقدار  -7م گیرد ( -7به معن عدم تخصیص سالحهای موجکود
در هر پایگاه است) .بهازای هر  f j  0 ، j  Mم شود.
گام  :2بهازای هر  k  Ki ، i  Nو

jM

 Timeikjسکتون

مجموعه جکوابهکای

به ماتری  Rبدینصورت اضافه م کنیم ککه هشکت سکطر اول
این ستونها بهترتی نشاندهنده شکماره پایگکاه ،شکماره سکالح،
شماره هدف ،زمان شلی (که شامل مجموعه  Timeikjم شود)،

موردی که برای شدن بودن جواب باید بررس کرد این است که

ضری تخری هدف بکا توجکه بکه اهمیکت آن ،ضکری حااظکت
ایجادشده با فرض انتخاب این شکلی  ،ضکری ککارای شکلی و
زمان رسیدن پرتابه یا موش بکه هکدف اسکت .قکرار مک دهکیم:
. count  count  tijt

 Rقرار دهیم .اولین گام برای پر کردن این

شدن را در ماتری
در تیرر

ماتری

بودن اهداف توسط سالح هکا اسکت و دومکین

اگر سالح هدایت شونده نباشکد و مسکیر مسکتقیم آن سکالح از
کردن نیست .بعکد از

مناق خودی عبور م کند ،مجاز به شلی

 Rکه هر سطر آن بهترتی بیکانکننکده شکماره

تشکیل ماتری

پایگاه ،شماره سکالح ،شکماره هکدف ،زمکان شکلی
مجموعه  Timeikjم شود) ،ضکری

تخریک

(ککه شکامل

هکدف بکا توجکه بکه

اهمیت آن ،ضری حااظت ایجادشده با توجه به شکلی  ،ضکری
مربو به کارای شلی
یا موش

با توجه به برد سالح ،زمان رسیدن پرتابه

به هکدف و ضکری تجمعک و نرمکال شکده تخریک

و

شکلی

از

حااظت تاب هدف است ،با استااده از چرخ رولت یک

 Sol4 Kقککرار
ایککن مککاتری انتخککاب کککرده و در مککاتری

م دهیم .برای نمایش جواب که حاصل تخصیص سالحهکای هکر
i

iN

پایگککاه بککه اهککداف در زمککانهککای مختلککف اسککت ابتککدا مککاتری
 iN Ki

بهترتی نشان دهنده شماره پایگاه ،شماره سالح ،شکماره هکدف و
زمان شلی

درواقک مجمکوع

سالح های موجود بر روی تمام پایگاههای آتکش و یکا

Ki

iN



است .بهمنظور آماده سازی این ماتری  ،ابتکدا دو سکطر اول را بکا
توجه به شماره پایگاهها و سالحهای موجود بر آنهکا پکر ککرده و
س
شلی

مقادیر دو سطر آخر را  -7قرار م دهیم .بعد از انتخاب هر
از ماتری

گام  :9بعد از کامل شدن ستونهای ماتری
آن را با توجه بکه ضکرای

اهمیکت سکه تکاب هکدف (   2 ، 1و

 ) 1 1  2بهصورت تجمع جم کرده و بر عدد حاصله از این
تجمی در ستون آخر یا بهعبارت ستون  countتقسیم م کنیم.
بدینصورت اعداد موجود در این سطر نرمالسکازی (بکین صکار و
ی ) م شوند.
عدد تصادف در بازه

گام  :8ی
سطر آخر ماتری

0, r9,count 

ایجاد م کنیم و

 Rرا بررس م کنیم ،اولین ستون که عکدد
*

 Sol4را بدین شککل تشککیل مک دهکیم ککه هکر سکطر آن
است .تعداد ستونهای این ماتری

 ، Rسطر آخکر

 Rدر ستون که بیانکننکده شکماره پایگکاه و

سالح انتخاب است شکماره هکدف مکورد نظکر و زمکان شکلی

را

انتخابشده در آن قرار گرفت را پیدا ککرده (  ) countو هکدف و
زمان شلی

 Solقکرار

را در ستون متناظر با سکالح در مکاتری

م دهیم و  f j  f j  r5,countرا بهروز م کنکیم (  r5,countعنصکر
*

*

موجود در سطر  4و ستون *  countماتری

 Rو یا بهعبارتدیگر

میزان تخری مورد انتظار هدف  jاُم بکا توجکه بکه ایکن شکلی
است) .ستون *  countرا از ماتری  Rحذف کرده و در  R91قرار
م دهیم و  count  count 1م شود.
گام  :4اگر  f j  1بود ،تمام ستونهای مکاتری
مرتبط به شلی

 Rرا ککه

به هدف  jاسکت را حکذف ککرده و  countرا

جایگزین  -7کرده و درنهایت ستونهای که دو سطر آخکر آنهکا

بهروز کنید (این نکته بدین معن است که آن هدف بهقور کامکل

مخالف  -7است بیانکننده زمانبندی و برنامهریزی شلی هکای

نابود شده و نیازی به تخصیص مجدد سالح ندارد).

است که باید در آن دوره انجام پذیرد .روند گامبهگام ایجاد جواب

گــام  :6بککهازای هککر  c 1,..., countاگککر  r11,  r1,cو
 r21,  r2,cباشکد ،سککتون  cرا حککذف کککرده و  countرا بککهروز

اولیه و بهروزرسان ماتری

 Rدر ادامه آمده است.

گــام  :7ابتککدا بککهازای هککر

k  Ki ، i  N

} disijt  rikmax , ik  (1  ijt )  1

و

jM

مقککدار

 Timeikj  {t  T | rرا

min
ik

کنید .بهعبارتدیگر ستونهای از ماتری

 Rکه مرتبط به شلی

از سالح انتخابشده بکه اهکداف دیگکر و یکا در زمکانهکای دیگکر

836

مجله علمی ـ پژوهشی «علوم و فناوریهای پدافند نوین»؛ سال نهم ،شماره  ،8زمستان 7931

م شود را باید حذف کرد.

رسیدنشان به هدف انتخاب بیشتر از  mtr است را بایکد حکذف
3,1

گـــام  :1بکککهازای هکککر

c  1,..., count

کرد.

اگکککر  r11,  r1,cو

 r41,  r4,c  utباشککد ،سککتون  cرا حککذف کککرده و  countرا

گــام  :3اگککر  count 0بککود ،بککه گککام  4برویککد و در غیککر
اینصورت متوقف شوید.

بهروز کنید .بهعبارتدیگر ستون هکای را ککه از آن پایگکاه آتکش
هستند و تااضل زمان شلی با شلی انتخابشده بیشکتر از ut
است را باید حذف کرد.

اول ،پایگاه اصل است و هیچ سالح بر روی آن وجود ندارد و بر

گــام  :4بککهازای هککر  c 1,..., countاگککر  r3,1  r3,cو

از دو پایگاه دیگر  4سالح قرار گرفته است و  4هدف

بهعنوان مثال فرض کنید که  9پایگاه آتش داریم ککه پایگکاه
روی هر ی

 r7,1  r7,c  mtr3,1باشد ،ستون  cرا حذف ککرده و  countرا

نیز شناسای شده است .ماتری

اولیه  Rو ذخیکره ککردن آن در

 Rدارای  7099ستون است که خالصه آن در ادامه آمده است.

به روز کنید .عبارت دیگکر تمکام سکتون هکای ککه تااضکل زمکان
 3

 3

 3

 3

 2

2

 2



 4

 1

 1

 1

1

 1



 5

 2

 1

 2

2

 1



 1

 1

 1

 24

1

 25

 0.1327  0.1355  0.2114 

0.1404  0.1230

 0.1192

 0.0000  0.0000  0.0000 

0.0000  0.0000

 0.0000

 0.0009  0.0009  0.0013 

0.0012  0.0000

 0.0000



4


5

52

0.1822 

0.0000 
0.0000 

58.3203

0.4000 

 31.3481 3.0127  30.1981  4.0333  4.1986  2.5928 
 0.2079  0.2157  0.3731 

0.0086  0.0165

 0.0083

2 2 2 2 3 3 3 3
 1 2 3 4 1 2 3 4

Sol  
 1 1 1 1 1 1 1 1


 1 1 1 1 1 1 1 1

ابتدا ی عدد تصادف برای استااده از تکنیک چکرخ رولکت
انتخاب کرده و اولین شلی را انتخاب م کنیم .عدد انتخابشده
 0,007است بنابراین ،اولین شلی  ،شلی سالح  7از پایگاه  2به
هدف  7در زمان  7است؛ بنابراین اولین شلی را به شکل زیر در
ماتری
 Solوارد م کنیم و میکزان تخریک هکدف f1  0.73 ،7

بعد از به روز کردن ماتری  Rو حذف مواردی که منجر بکه
غیرموجه شدن جواب با توجه به شلی موجود م شوند ،ماتری
 Rبا  424ستون بهصورت زیر خواهد شد و همانند قبل م توان
شلی جدید را با استااده از تکنی چرخ رولت استخراج کرد.

خواهد شد.
 3

 3

 3

 3

 2

2

 2



 4

 1

 1

 2

2

 2



 5

 1

 1

 2

2

 1



 1

 8

 1

 10

4

 9



4


5

52

0.182 

0.000 
0.000 

58.320

0.400 

 0.211 

 0.133  0.129

0.143  0.140

 0.137

 0.000 

 0.000  0.000

0.000  0.000

 0.000

 0.001 

 0.001  0.001

0.002  0.002

 0.002

 12.370 6.520  13.589  4.033  11.914  2.593 
 0.347 

به کارگیری الگوریتم ژنتی

 0.062  0.066

برای ایکن مسکلله بکدین صکورت

است که ابتدا جمعیکت  popتکای از جکوابهکای اولیکه ( ) sol
ایجاد کرده و به هر یک از سکتون هکای موجکود در جکواب یک
کروموزوم گاته م شود .سک  ،بکرای ایجکاد نسکل بعکدی بایکد
به ازای هر ی از اعاکای نسکل قبکل ،دو عاکو دیگکر بکهصکورت
تصادف از آن نسل انتخاب کرده و آن جکواب ککه دارای بهتکرین

2
1

1

1
0.1371

0.0000
0.0012

2.9419

0.0003

0.003  0.006

 0.003

2
2

1

4
R  0.140

0.000
0.002

6.467

0.000

تاب هدف شد را به همراه آن عاو بهعنوان والد انتخاب م کنیم.
بهصورت تصادف یک از والدها را بهعنوان پکدر و دیگکری را بکه-
عنوان مادر انتخاب م کنیم و با عملگر تقاق دو نقطکهای نسکل
جدید ایجاد م شود .عملگر تقاق بدینصورت اعمکال مک گکردد
که بعد از انتخاب نقا تقاق  ،کروموزومهای موجود در مابین دو
نقطه تقاق از مادر و مابق کروموزوم ها از پکدر انتخکاب شکده و
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بدین ترتی جواب دیگری ایجاد م شود .باید در نظر داشت ککه
جواب ایجادشده از این قری لزوماً شدن نیست.
برای انتخاب نقا تقاق  ،ابتدا فاصله بکین دو نقطکه تقکاق
 cpرا بهصورت تصادف از بازه
کرده و س

3
1

 4  Ki , 4  Ki 
iN
 iN


انتخکاب

نقطه اولیه تقاق  cp1را بهصورت تصادف از بکازه



0,  Ki  cp 
 iN


انتخاب م شود و درنهایت دومین نقطه تقکاق

بهصورت  cp2  cp1  cpمحاسبه م شود.
برای اصالح نسل جدید و تبدیل آن به نسل شدن الزم است
که هر ی از جواب های ایجادشده بازسازی شوند .بازسازی بدین
شکل انجام م شود که بکه ازای هکر جکواب بایکد مکاتری  Rرا
تشکیل داد و از ستون اولیه جواب ایجادشده ،شلی ها را بررسک
کرده و ماتری  Rرا بهروز م کنیم .بدین شکل که با توجکه بکه
هر شلی موارد غیرمجکازی ککه منجکر بکه جکوابهکای نشکدن
م ک شککود را از ایککن مککاتری حککذف م ک کنککیم .همدنککین اگککر
شلی های بعدی موجود در جواب ایجادشده قکبالً از مکاتری R
حذفشده بودند را باید از جکواب ایجادشکده حکذف ککرد .بکدین
ترتی شلی های غیرمجاز را از مجموعه جکوابهکای ایجادشکده
حذف م کنیم .بعد از بررس تمام ستونهای جکواب ایجادشکده،
اگر هنوز در ماتری  Rاعاای وجود داشت ،م توان با استااده
از چرخ رولت ،شلی های مجاز با توجه به جواب ایجادشده را بکه
جواب اضافه ککرد .بکدین ترتیک نسکل بعکدی ایجادشکده دارای
جوابهای شدن هستند و جهش در آنها اتااق افتاده است.
باید توجه داشت که در این الگوریتم در هکر نسکل بکه تعکداد
 Elite  Popاز بهترینها بدون تغییر وارد نسل آینده م شوند.
بهعبارتدیگر از نخبههای هر نسل فرزند ایجکاد نمک کنکیم ولک
م توانیم از آنها بهعنوان والد برای اعاای دیگر استااده کرد.
در مثال قبل ،فرض کنید دو جواب که م خواهیم در ایجکاد
نسل جدید شرکت داشته باشند به شرح زیکر باشکد و بکهصکورت
تصادف جواب اول در نقش مادر و جواب دوم در نقش پدر ظاهر
شوند .تاب هدف مربو به جکواب اول  0,24و جکواب دوم 0,20
است.
3
4
1 1

1 1
3 3 3
2 3 4
2 1 1

42 1 1
3

3

3

3

2

2

2

2

1

4

3

2

5

5 1 3 1

6 1 10 1 26

2
1
Sol1  
1

1

 2 2 2 2 3
 1 2 3 4 1
Sol2  
 1 5 1 1 5

 1 33 1 1 38

فرض کنید  cp1  1و  cp2  6باشد؛ بنابراین جواب حاصل بکه
شکل زیر خواهد بود:
2 2 2 2 3 3 3 3
 1 2 3 4 1 2 3 4


 1 5 1 1 5 2 1 1


 1 33 1 1 38 42 1 1

با بررس جواب فوق و اصالح آن بهمنظور موجه بودن جواب
زیر حاصل م شود:
2 2 2 2 3 3 3 3
 1 2 3 4 1 2 3 4


 1 1 1 1 5 2 1 1


 1 1 1 1 38 42 1 1

دلیل حذف شدن شلی مربو به سکالح دوم از پایگکاه دوم
این است که برای جلوگیری از شناسای مکان پایگکاههکا ،بعکد از
زمان اولین شلی و شلی های بعدی باید در کمتر از  utواحکد
زمان انجام شوند؛ زیرا بعکد از گذشکت  utواحکد زمکان  ،مککان
استقرار کنون  ،مکان امن نبوده و باید پایگاه تغییر مکان دهد .از
آنجای که  utدر این مثال  70واحد زمان در نظر گرفتکه شکده
است ،بنابراین شلی از سالح دوم به دلیل گذشت زمان بیشتر از
 utمجاز نیست.
از آنجای که برای جواب فوق شلی های مجاز موجود است،
بنابراین م توان با استااده از چرخ رولکت شکلی هکای موجکه را
اضافه کرد و جواب فوق بهصورت زیر خواهد شد:
3
2 3 4 1 2 3 4
4 3 1 5 2 1 5

5 8 1 38 42 1 44
3

3

3

2

2 2

2
1

1

1

تاب هدف مربو به جواب فوق  0/93خواهد شد.
 .2-9-2الگوریتم تجمع ذرات آشوبی
الگوریتم بهینه سازی تجمک ذرات ) (PSOیک روش مبتنک بکر
جمعیت است که با الهام گرفتن از حرککت پرنکدگان و مکاه هکا
توسط کندی و ابرهارد ] 78و  [73برای مسکائل گسسکته معرفک
شده است .این الگوریتم شامل مجموعهای از ذرات م شود که هر
کدام از این ذرات نشاندهنده ی جواب شدن برای مسلله مورد
نظر هست .ذرات در ق این روش با توجه به شرایط فعل خود و
همسایگانش (ذرات دیگر موجود در همان تکرار) در فاای شدن
تغییر مکان داده و جوابهای شدن دیگری را ایجاد م کنند.
برای ایجاد ذرات الزم است ابتدا برای هکر سکالح موجکود بکر
روی هر پایگاه آتش ،زمانهای در تیرر بودن هدف  jتوسکط
مجموعه جوابهای شدن را در
آن سالح را تعیین کرده و س
ماتری  Rمشابه الگوریتم ژنتی قکرار دهکیم .سک مکاتری

834

مجله علمی ـ پژوهشی «علوم و فناوریهای پدافند نوین»؛ سال نهم ،شماره  ،8زمستان 7931

) PSOSol (cبرای هر ذره  cکه دو سطر اول آن بهترتی شماره
پایگاههای آتش و سالح های موجکود بکر روی آن اسکت را ایجکاد
کرده و دو سطر آخر این ماتری نمایانگر شکماره هکدف و زمکان
شلی است که با توجه شلی انتخاب پر م شود .س بکهازای
هککر ذره (  cکککه  ) c  prtیکک مککاتری سککرعت ( )) ASV 1(c
بهصورت تصادف در بازه  0,vmax ایجاد م شود.

سکرعت بکرای هکر ذره ،سکتون c

بعد از تشککیل مکاتری
(  ) c  countرا که دارای بیشترین مقدار در ) ASV 1(cاسکت
را تعیین کرده و تا زمان که  asvc 0است ،شکلی متنکاظر بکا
ستون  cدر ماتری  Rرا در ماتری ) PSOSol (cقرار م دهیم.
بعد از انتخاب هر شلی باید ماتری سرعت را به نحکوی بکهروز
کرد که شلی های غیرمجاز امکان انتخاب و حاکور در مکاتری
) PSOSol (cرا نداشته باشند .بدین منظکور ،سکرعت مربکو بکه

ستون  cو تمام سکتون هکای ککه مکرتبط بکه شکلی از سکالح
انتخابشده م شود را قرینه م کنیم (بهعبارتدیگر در  -7ضرب
م کنیم) .همدنین سرعت مربوقه بکه سکتونهکای را ککه از آن
پایگککاه آتککش هسککتند و تااضککل زمککان شلیکشککان از شککلی
انتخککابشککده بیشککتر از  utاسککت و همدنککین تااضککل زمککان
رسیدنشان به هدف انتخاب بیشتر از  mt jاسکت را قرینکه مک -
کنیم .با انتخاب هر شلی میکزان تخریک هکر هکدف بکهصکورت
تجمع در  f jنگهداری م شود .اگکر بکه ازای شکلی انتخکاب
 f j  1شکود بکدین معناسکت ککه ایکن هکدف بکهصکورت کامکل
نابودشده است و نیازی بکه شکلی مجکدد بکه آن هکدف نیسکت؛
بنابراین سرعت تمام ستون های مربو بکه شکلی بکه آن هکدف
م شکود را بایکد قرینکه ککرد .بکرای هکر ذره بکا توجکه مکاتری
) PSOSol (cمیزان تاب هکدف را محاسکبه ککرده ،بهتکرین تکاب
هدف در آن تکرار را شناسای کرده و مککان قرارگیکری آن را در
 ASpbest cذخیره کرده و بهترین جواب شناسای شده تاکنون را
در  ASgbestقرار م دهیم .در این الگکوریتم بکرای بکه روزرسکان
بردارهای سرعت برخالف الگوریتم تجم ذرات از ضری  7بکرای
سرعت در تکرار قبل استااده نم شود و بکا توجکه بکه دو ضکری
 weminو  wemaxرا در نظر گرفته شده برای الگوریتم و با توجکه
به مقدار تاب هدف ذره در این تکرار و میکزان متوسکط و کمینکه
تواب هدف بهدست آمده تکاکنون (  f avgو  ) f minایکن ضکری از
رابطه زیر محاسبه م شود.

 wemax  wemin  f c  f min  ; f c '  f
min

we


avg
wecprt1  
f avg  f min
 max
; f c '  f avg
 we

برای بهروزرسان ماتری
ستونهای ماتری

سکرعت هکر ذره ،ابتکدا بایکد تمکام

سرعت که مقادیر منا دارند را قرینه کنکیم.

سک ک

 ،اگکککر بکککهازای هکککر ذره  cو ،) c   iN Ki ( c

 ASpbest3c,cرا  PSOSol3c,c ، pbرا  lbو  ASgbest3,cرا
 gbبنامیم ،بردار سرعت ذرات بهمنظور حرکت به سمت بهترین
جککواب بککه ایککن صککورت بککهروز م ک شککود کککه اگککر  lb  pbو
 lb, pb 0باشد ،یا اگر  lb  0 ، lb  pbو  pb  1باشکد و
یکککککککا  lb  pb  1باشکککککککد ،آنگکککککککاه داریکککککککم:
 . asvc1  wecc asvc  c1r1در غیر اینصورت اگکر ، lb  pb
lb ,c

lb ,c

 lb  1و  pb 0باشد و یا lb  pb 0باشد ،آنگاه داریکم:
 . asvc1  wecc asvc  c1r1همدنکککککین اگکککککر  lb  gbو
lb ,c

lb ,c

 lb, gb 0باشد ،یا اگکر  lb  0 ، lb  gbو  gb  1باشکد و
یککککککککا  lb  gb  1باشککککککککد ،آنگککککککککاه داریککککککککم:
 . asvc1  wecc asvc  c2r2در غیر اینصورت اگر ، lb  gb
lb ,c

lb ,c

 lb  1و  gb 0باشد و یا lb  gb 0باشد ،آنگکاه داریکم:
. asvc1  wecc asvc  c2r2
lb ,c

lb ,c

در این الگوریتم Nobest  prt ،از ذرات که دارای بهتکرین
تاب هدف هستند در  bestprtنگهکداری مک شکود و در هکر بکار
تکرار بهترین ذرات را جایگزین م کنیم .اگر تعداد تکرارهای ککه
هیچ بهبود در جواب ایجاد نم کنند بیشتر از  Noimpشد ،باید
آشوب در جوابها ایجاد کنیم .این تشویش به این صورت اعمکال
م شود که از عملگر تقاق دو نقطهای برای سرعت ذرات موجود
در  bestprtاستااده م شود .اگکر تعکداد سکتونهکای مکاتری
سرعت را  countدر نظر بگیریم ،برای انتخاب نقا تقاق  ،ابتکدا
فاصله بین دو نقطه تقکاق
3
1

 4 count , 4 count 



 cpرا بکهصکورت تصکادف از بکازه

انتخاب کرده و س

نقطه اولیه تقاق cp1

را بهصورت تصادف از بکازه  0,count  cpانتخکاب مک شکود و
درنهایت دومین نقطه تقاق بهصورت  cp2  cp1  cpمحاسکبه

م شود .با استااده از چرخ رولت یک از ذرات دیگر را bestprt
انتخاب کرده و عملگر تقاق فراخوان مک شکود و سکرعت ذرات
بدین شکل دچار آشاتگ م شود و تا شر خاتمه الگوریتم ایکن
روند ادامه م یابد.

 .9نتایج و بحث
کلیه روشهای حل ارائهشده در این مقاله ،در محیط
 ،Visual Studio 2012بر روی رایانه کتکاب بکا مشخصکات CPU
 4GB RAM ،Core i5که مجهز بکه سیسکتم عامکل Windows 7
بوده ،پیادهسازی و اجرا شده است .س روشهای پیشنهادی بر
روی  90نمونه مسلله پیادهسازی شده است و ککارای روشهکا از
Microsoft

833

مدلسازی و حل مسئله تخصیص و زمانبندی آتش...؛ محمد رنجبر و همکاران

نظر میزان زمان الزم برای حل و میکانگین درصکد انحرافکات هکر
روش از جواب بهینه در ادامکه مکورد بررسک قکرار گرفتکه اسکت.
پارامترهای اصل در نظر گرفته شده برای ایکن نمونکه مسکائل در
جدول ( )4آمده است.

آنجای که شر خاتمه الگوریتم ژنتی  ،زمانهای  90 ،70 ،7و
 90ثانیه در نظر گرفته شده است ،نیاز است که در هر ی از این
زمانها ،پارامترهای گاتهشده تعیین گردد .سه سطح در نظر
گرفتهشده برای درصد نخبهگزین برای هر ی از این زمانها
 20 ،70و  90درصد جمعیت ایجادشده بوده و جمعیت ایجادشده
متناس با مدت زمان حل افزایش م یابد؛ بنابراین قرح عامل
 32برای هر ی از این زمانها در نرمافزار  Minitab 17ایجاد
شده و درصد نخبهگزین در هر تکرار را تنظیم م کنیم .جدول
( )4سطوح مختلف هر پارامتر در هر محدوده زمان را نشان
م دهد .همدنین مقادیر منتخ برای هر پارامتر در جدول ()9
ارائه شده است.

 .7-9تنظیم پارامترها
برای تنظیم پارامترهای ی الگوریتم ،روشهای آماری مختلا
در قراح آزمایشها وجود دارد .در این پژوهش از قرح سه
سطح عامل استااده شده است که جزئیات نحوه استااده از آن
در ادامه برای هر ی از الگوریتمها آورده شده است .الزم به ذکر
است که برای تنظیم پارامترها  4نمونه مسلله سخت که هم از
نظر درصد انحراف از بهترین جواب شناخته شده و هم از نظر
قوالن بودن زمان حل وضعیت مناسب نداشتند ،از بین 90
نمونه مسلله انتخابشده و تنظیم پارامترها بر اسا آنها انجام
شده است.

تنظیم پارامترهای الگوریتم تجمع ذرات آشوبی برای

جدول  .8نحوه ایجاد نمونه مسائل
مقادیر تصادف

پارامتر
تعداد پایگاهها

9-4-4

تعداد اهداف

4-4-3-70

مدت زمان ثابت بودن صحنه نبرد

20-90-40-90

تعداد مناق حااظتشده

0-7-4-4-9

تنظیم پارامترهای الگوریتم ژنتیک :در الگوریتم ژنتی

مسئله تخصیص و زمانبندی :در الگوریتم تجم ذرات آشوب
برای مسلله تخصیص و زمانبندی م خواهیم شش پارامتر تعداد
ذرات ایجادشده ،بیشینه سرعت ،میزان شتاب ذرات ،درصد
نگهداری ذرات با بهترین تاب هدف ،تعداد تکرارهای بدون بهبود
متوال

بهروزرسان سرعت در هر تکرار را تنظیم کنیم .با ارائه تحلیل
مشابه با تحلیلهای انجامشده ،م توان پارامترهای الگوریتم
تجم ذرات آشوب را برای محدودههای زمان  90 ،70 ،7و 90
ثانیه تنظیم نمود .جدول ( )1سطوح مختلف هر پارامتر در هر

برای

محدوده زمان را نشان م دهد .همدنین مقادیر منتخ برای هر

مسلله تخصیص و زمانبندی م خواهیم دو پارامتر تعداد جمعیت
ایجادشده و درصد نخبهگزین در هر تکرار را تنظیم کنیم .از
جدول  .4سطوح مختلف پارامترهای الگوریتم ژنتی

مجاز و کمینه و بیشینه وزن در نظر گرفته شده برای

پارامتر در جدول ( )8ارائه شده است.

در زمانهای مختلف
محدودیت زمان (ثانیه)

پارامترها

7

70

90

90

سطوح

سطوح

سطوح

سطوح

7

2

9

7

2

9

7

2

9

7

2

9

Pop

4

70

74

74

20

24

20

90

40

90

40

40

Elite

%70

%20

%90

%70

%20

%90

%70

%20

%90

%70

%20

%90

جدول  .6مقادیر منتخ هر پارامتر برای الگوریتم ژنتی
پارامترها

در زمانهای مختلف
محدودیت زمان (ثانیه)

7

70

90

90

Pop

70

70

90

40

Elite

%70

%90

%90

%90
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جدول  .1سطوح مختلف پارامترهای الگوریتم تجم ذرات آشوب در زمانهای مختلف
محدودیت زمان (ثانیه)
پارامترها

70

70

90

90

سطوح

سطوح

سطوح

سطوح

7

2

9

7

2

9

7

2

9

7

2

9

prt

4

70

74

70

74

20

70

74

20

40

90

80

vmax

4

70

74

4

70

74

4

70

74

4

70

74

 c1, c2 

()4 ، 2

()70 ، 4

()20 ، 70

()4 ، 2

()70 ، 4

()20 ، 70

()4 ، 2

()70 ، 4

()20 ، 70

()4 ، 2

()70 ، 4

()20 ، 70

Nobest

%20

%99

%40

%20

%99

%40

%20

%99

%40

%20

%99

%40

Noimp

4

70

74

4

70

74

4

70

74

4

70

74

()7 ، 0

()0/34 ، 0/2

()0/3 ، 0/4

()7 ، 0

()0/34 ، 0/2

()0/3 ، 0/4

()7 ، 0

()0/34 ، 0/2

()0/3 ، 0/4

()7 ، 0

()0/34 ، 0/2

,wemax 

min

 we

(، 0/4
)0/3

جدول  .4مقادیر منتخ پارامترهای الگوریتم تجم ذرات آشوب
پارامترها
prt

vmax

 c1, c2 
Nobest

Noimp

,wemax 

min

 we

محدودیت زمان (ثانیه)
7
74

70
74

90
70

90
80

70

4

4

4

()2 , 4

()2 , 4

()2 , 4

()2 , 4

%20
4

%99
4

%20
4

%99
4

()0/4 ، 0/3

()0/4 ، 0/3

()0 , 7

()0/4 ، 0/3

 .2-9ارزیابی روشهای پیشنهادی

به منظور مقایسه بهتر روش حل دقی (حل با نکرمافکزار) بکا
الگوریتم ژنتی و تجم ذرات آشوب  ،مدل را با دادن محدودیت
زمان  90 ،70 ،7و  90ثانیه اجرا کرده و شر خاتمه الگوریتمها
را نیز همین محدودیت زمان قرار م دهیم .ازآنجای که نرمافکزار
از ی الگوی ثابکت بکرای حکل مکدل دادهشکده بکه آن اسکتااده
م کند ،گذاشتن تکرار برای آن به ازای هر نمونه مسلله تغییکری
در جوابهای نهای ایجاد نخواهد کرد؛ اما گذاشتن  4تکرار برای
هر نمونه مسلله در الگوریتم ژنتی و تجم ذرات آشکوب منجکر
به کاهش اثر تصادف مربو به تولید جواب اولیه م شود.
نتایج به دست آمده از روش حل دقی  ،ژنتی و تجمک ذرات
آشوب مسلله تخصیص و زمانبندی با در نظر گرفتن محکدودیت
زمان به شکل ( )7خواهد بود .باید توجه کرد که نرمافکزار بکرای
هیچ نمونه مسللهای در زمان  7ثانیه و بعا از نمونه مسکائل در
زمان  70و  90ثانیه نتوانسته است جواب موجه پیدا کند.

زمان (ثانیه)
60

30

10

1

0.26%

0.70%

32.24%

100.00%

CPLEX

10.47%

11.97%

13.13%

17.41%

GA

3.08%

5.22%

7.60%

9.58%

CPSO

درصد انحراف از جواب بهینه

برای دستیاب به بهترین جواب این مسلله الزم است مدل ریاض
ارائککهشککده را در نککرمافککزار  IBM ILOG CPLEX 12.3بککدون
محدودیت زمان اجرا کرد اما به دلیل موجه بودن زمان حل و بکه
دست آوردن جواب با انحراف خیل کم نسبت بکه جکواب بهینکه،
محدودیت زمان را  7ساعت قرار م دهیم.

40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

شکل  .7بررس انحرافات از جواب بهینه

نتایج به دستآمکده از الگکوریتم ژنتیک در شککل ( )2آمکده
است .همانقور که انتظکار داریکم بکا گکذر زمکان ،میکزان درصکد
انحراف از بهترین جواب شناخته شده کاهش م یابکد و میکانگین
درصد انحراف در تکرارهای مختلف در مدت زمان  90ثانیکهای از
 71درصد به  77درصد م رسد ککه بکهعبکارت مک تکوان گاکت
افزایش زمان منجر به کاهش  91درصدی انحرافکات شکده اسکت.
اگر محدودیت زمان حل برای این الگوریتم وجود نداشته باشد بکا
توجه به سیر کاهش انحرافات بهتر اسکت زمکان حکل را افکزایش
داده تا نتایج بهتری حاصل شود.
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18%
16%
14%
12%
10%

60

30
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1

10.74%

12.37%

13.40%

17.14%

min

11.21%

12.68%

13.84%

17.95%

avg.

11.86%

13.07%

14.23%

19.40%

max

شکل  .2بررس انحراف از جواب بهینه در الگوریتم ژنتی

10.00%

با گذر زمان

15%
10%
5%
0%

60

30

10

1

2.41%

3.45%

7.63%

7.86%

min

3.89%

5.99%

8.33%

10.17%

avg.

4.53%

6.79%

8.77%

19.40%

max

شکل  .9بررس

درصد انحرافات از بهترین جواب

20%

30.00%
20.00%

نتایج بهدستآمده از الگوریتم تجم ذرات در شکل ( )9آمده
است .همانقور که انتظکار داریکم بکا گکذر زمکان ،میکزان درصکد
انحراف از بهترین جواب شناخته شده کاهش م یابکد و میکانگین
درصد انحراف در تکرارهای مختلف در مدت زمان  90ثانیکهای از
 70درصد به حدود  4درصد م رسد که بهعبارت م توان گاکت
افزایش زمان منجر به کاهش  97درصدی انحرافکات شکده اسکت.
اگر محدودیت زمان نداشته باشیم بهتر است محکدودیت زمکان
این الگوریتم را  90ثانیه قرار داده چراکه جوابهای بهتری حاصل
م شود.

زمان (ثانیه)

40.00%
میزان تغییر تاب هدف نسبت به آخرین مسلله ایجاد شده

زمان (ثانیه)

درصد انحرافات از بهترین جواب

20%

سایر پارامترها ،میزان ضری اهمیت هر هدف بهصکورت تصکادف
نسبت به آخرین مسلله ایجاد شده بین , .1
  0.10درصکد تغییکر
کنند .نتایج حاصل از درصد تغییر تاب هکدف نسکبت بکه مسکلله
اصل در شکل ( )4آمده است.

انحراف از جواب بهینه در الگوریتم تجم ذرات

آشوب با گذر زمان

در این زیربخش دو تا از پارامترهای مهکم انتخکاب شکده و هکدف
تعیین میزان حساسیت آنها بر جواب مسکلله اسکت .در واقک در
این بخش م خواهیم بدانیم که تغییر پارمتر  b jو  h jچقدر بر
روی جواب تاب هدف اثرگذار است.

-10.00%
-20.00%
میزان تغییر ضریب اهمیت اهداف نسبت به آخرین مسئله

-30.00%

شکل  .8میزان حساسیت تاب هدف به تغییرات ضری اهمیت b j

همانقور که در شکل ( )4آمده است ،تاب هدف نسکبت بکه
تغییرات ضری اهمیت اهداف حسا است .بنابراین برای تعیین
این پارامتر باید دقت کاف را داشت.
 .2-9-9تحلیل حساسیت h j

یک دیگر پارامترهای مهم موجود در مسلله میکزان وزن اهکداف
است .برای تعیین میزان حساسکیت تکاب هکدف نسکبت بکه ایکن
پارامتر ی نمونه مسلله با  4هدف در نظر گرفته و نمونه مسائل
جدید با ثابت بودن سایر پارامترها و تغییکر تصکادف وزن اهکداف
بین , .1
  0.10درصد وزن در آخرین مسلله ایجکاد شکده تولیکد
م شود .نتایج حاصل از درصد تغییر تاب هدف نسبت بکه مسکلله
اصل در شکل ( )4آمده است .با توجه به شکل ( )4واضکح اسکت
که تغییرات تاب هدف نسکبت بکه ایکن پکارامتر آنقکدر محسکو
نیست.
3.0%
میزان تغییر وزن اهداف نسبت به آخرین مسئله موجود

2.5%
2.0%
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%
-0.5%

میزان تغییر تاب هدف نسبت به آخرین
مسلله ایجاد شده

 .9-9تحلیل حساسیت پارامترها

0.00%

 .7-9-9تحلیل حساسیت b j
بهمنظور تحلیل حساسیت تاب هکدف بکا تغییکر  b jابتکدا نمونکه
نمونکه
مسللهای با  4هدف شناخته شده انتخاب ککرده و سک
مسائل جدید بدین شکل ایجاد م شوند که با ثابت نگکه داشکتن

شکل  .4میزان حساسیت تاب هدف نسبت به تغییرات وزن h j
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پیوستها
در این بخش با ارائه ی مثال موردی به بررسک مسکلله و نحکوه
 ورودیهکا و.تخصیص و زمانبندی سکالحهکا پرداختکه مک شکود
 تعکداد سکالحهکای. اسکت3 پارامترهای مورد نیاز به شرح جدول
 برد هر سالح و نوع آن (هدایتشونده یا،موجود بر روی هر الندر
 الزم. است79  تا70 معمول ) در این ورودی به شرح جدول های
به ذکر است که در مدلسازی انجام شده فرض بر این اسکت ککه
شماره اولین الندر مربو به الندر فرمانده است که هیچ سالح
خطر هر هکدف بکرای

 ضری،) aik ( میزان دقت هر سالح.ندارد

 ) و متوسط میکزان تخریک اهکداف بکا سکالحهکای ij (هر الندر
) تکا74(  ) در جکداولd ikj (  تن9400 شناور

مختلف برای ی

)71(  میزان نابودی هر تهدیکد در جکدول.) آورده شده است79(
 سرعت پرواز هر سالح از هر الندر و میزان زمکان الزم.آمده است
) و78( برای آماده سازی الندر برای شلی بعدی در جدولهکای
 بیشترین برد پیش بین شده برای هر هکدف در.) آمده است73(
 موقعیت عرض و قکول جغرافیکای.) آورده شده است79( جدول
- هر مکان حااظتشده بکه، هر مکان کاندیدا، هر هدف،هر الندر
 زاویه حرکت، سرعت.) آمده است22( ) تا20( ترتی در جداول
 میزان خطکر هکر.) آمده است29( و وزن تقریب اهدف در جدول
 بکا.) آمده است24( هدف برای هر منطقه حااظت شده در جدول
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 نتیجهگیری.8
 مدلسازی مسلله تخصیص و زمانبندی،هدف از انجام این مقاله
سالحهای پایگاههای آتش خودی به اهداف مهاجم شناخته شکده
در صحنه نبرد با در نظر گرفتن محدودیتهای موجود در فاکای
 به این منظور ابتدا.عملیات و حااظت از دارای های خودی است
مدلسازی
مرور جامع بر روی ادبیات موضوع انجامشده و س
.ریاض مسلله با توجه به فرضکیات مختلکف بررسک شکده اسکت
بدین منظور ی مدل ریاض برای تخصیص و زمانبندی شکلی
سالحها توسعه داده شده است و تالش شده است ککه ایکن مکدل
بهصورت خط بیان شود که بتوان از نرمافزارهای موجود تحقیک
الگکوریتم
 سک.در عملیات بهمنظور حل بهینه آن استااده کرد
 اگر.ژنتی و تجم ذرات آشوب برای این مسلله ارائه شده است
 باید گات در صورت،بخواهیم ی نتیجه گیری کل داشته باشیم
 وIBM ILOG CPLEX12.3 مجاز بودن به اسکتااده از نکرمافکزار
 بهتر است از این نرمافکزار، ثانیه90 داشتن فرصت زمان بیش از
در حل مسلله استااده شود؛ اما در صورت مجاز نبودن به استااده
 اسکتااده از،از این نرمافزار و یکا داشکتن فرصکت زمکان محکدود
الگوریتم تجم ذرات آشوب برای حل مدل ارائهشده تخصکیص و
.زمانبندی توصیه م شود
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min
جدول  .77برد سالحها  ) rik ( rikبر حس کیلومتر

حل این مسلله تخصیص و زمانبندی سالحهکا بکه اهکداف بکدین
شکل است که پایگاه آتش  2در زمان  43و  90با سالحهکای  7و
 2خود بکه اهکداف  9و  4شکلی مک کنکد .و پایگکاه آتکش  9بکا
سالحهای  2 ،7و  9خود در زمانهای  27 ،71و  73بکه هکدف 2
شلی م کند.

شماره الندر

شماره سالح

این تخصیص سالح منجر به تخری اهداف م شود و با توجه بکه
خروج های مدل م توان دریافت که شلی به هدف  2از لحظه
 71شروع م شود و میزان تخری هکدف  47درصکد اسکت و تکا
لحظه  73که شلی مجدد به آن انجام م شکود میکزان تخریک
ثابت مانده و در لحظه  73به  11درصد م رسکد و بکا شکلی در
لحظه  27این هدف کامالً نابود شده است (چون بکا ایکن شکلی
میزان تخری بیشتر مساوی ی م شود) ودیگر مجاز به شکلی
به این هدف نیست .میزان تخری هکدف سکوم در لحظکه  43بکه
اندازه  92درصد و با شلی در زمان  90به هکدف چهکارم میکزان
 94درصد تخری حاصل م شود .همدنین م توان دریافکت ککه
شلی های انجام شده از پایگاههای آتش  2و  9منجر به حااظت
از مناق حااظت شده  9 ،2و  4شده است.

7

2

2

)40( 200

)90( 34

9

)40( 200

)40( 200

4

)90( 900

)90( 900

)40( 700

جدول  .72نوع سالحهای موجود بر روی الندر ( ) ik

شماره الندر

شماره سالح
7

2

2

7

0

9

0

0

4

7

7

9
7

جدول .79بیشترین برد هدف به کیلومتر
هدف

7

2

9

4

بیشترین برد( ) r j

700

200

200

400

جدول  .78دقت هر سالح ( ) aik
شماره سالح

جدول  .3پارامترهای ورودی
مقدار

تعداد الندرها شامل فرمانده و سایرین ( ) N

4

تعداد اهداف شناخته شده ( ) M

4

شماره الندر

پارامتر

 90ثانیه

مدت زمان در نظر گرفته شده برای نبرد( ) T
( ) ut

7

2

2

0/8

0/8

9

0/8

0/8

4

0/8

0 /8

میزان اهمیت تاب هدف اول و دوم (  1و )  2

 0/9و 0/9

شماره الندر

زمان مانور هدف ( ) mt j

0/8

شماره هدف

 70ثانیه
 70ثانیه

9

جدول  .74ضری خطر هر هدف برای هر الندر ( )  ij

4

تعداد مناق حااظتشده ( ) P
زمان شناسای مکان شلی

9

جدول  .74تعداد سالح در هر الندر ( ) K i
الندر

7

2

9

4

تعداد سالح

0

2

9

2

جدول  .76متوسط میزان تخری اهداف با سالحهای مختلف برای ی

7

2

9

4

7

0/200819

0/807290

0/924079

0/893797

2

0/434470

0/931947

0/979994

0/848009

9

0/994979

0/443414

0/994792

0/411448

4

0/199778

0/472139

0/474442

0/233991

شناور  9400تن ( ) d ikj
شماره سالح

7

شماره الندر

شماره هدف

9

2

7

2

9

4

7

2

9

4

2

7

7

7

7

7

7

7

7

9

0/8

0/8

0/8

0/8

0/8

0/8

0/8

0/8

4

7

7

7

7

7

7

7

7

7
0/8

2
0/8

جدول  .71میزان نابودی هر هدف
هدف

7

2

9

4

میزان نابودی( ) e j

0

0

0

0

9
0/8
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جدول .74سرعت پرواز هر سالح از روی هر الندر (  ) fl ikبر حس متر بر ثانیه

شماره الندر

شماره سالح
9

7

2

2

7000

7000

9

7000

7000

4

7000

7000

7000

جدول  .73زمان مورد نیاز برای آمادهسازی بر حس ثانیه
الندر

7

2

9

4

زمان آمادهسازی ( ) s

0

7

2

7

جدول  .24موقعیت هر پایگاه آتش
پایگاه آتش

4

7

2

9

عرض جغرافیای

90/013072

90/014179

90/097409

90/089473

قول جغرافیای

48/924904

48/499398

48/409404

48/984242

جدول  .27موقعیت اولیه هر هدف
هدف

9

4

7

2

23/244918
48/900194

عرض جغرافیای

23/279974

23/271893

23/294091

قول جغرافیای

48/971348

48/488109

48/429478

جدول  .22موقعیت مناق حااظت شده
7

2

9

4

عرض جغرافیای

90/097409

90/014

90/094

90/089383

مناق حااظتشده
قول جغرافیای

48/409404

48/499

48/401

48/989

جدول  .29سرعت ،زاویه حرکت و وزن هر هدف
سرعت بر حس متر بر ثانیه ( )  j

7

2

9

4

0/07

0/09

0/02

0/09

هدف

زاویه حرکت ( )  j

294

74

797

94

وزن تقریب به تن ( ) h j

2400

9000

9400

2400

جدول  .28ضری خطر هر هدف برای هر ناحیه حااظتشده ( ) w pj

شماره هدف

شماره منطقه حااظتشده
7

2

9

4

7

0/90

0/74

0/74

0/41

2

0/92

0/94

0/99

0/40

9

0/99

0/20

0/99

0/33

4

0/94

0/94

0/48

0/33

