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بر خود الزم م 
راهنماکه در تمامی مراحل این تحقیق مرا صمیمانه یاری کردندتشکرنمایم.
یبهره نگذاشتند ،کمال تشکر را
از همه دوستانواساتیدی که در طی انجام این پروژه مرا از لاف خود ب 
ینمایمو برای تمام عزیزان آرزوی موفقیت را دارم.
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هزینهیتمامشدهاستخراجوافزای حجماستخراجدرزمانمشخص،بهترینروشبرایافزای سرود
حاصلدراینعرصهاست.باتوجهبهاینمواردلزوموجودبرنامهریزیبرایتولیددریر معردنامرری
وروریبهنظرمیرسد.
درسدهیگذشتهروشهاومدلهایمختلفیبراییافتنمحدودهینهاییبهینهوهمچنینبهینهسازی
برنامهریزیتولیدابداعوایجادشدهاستکههری دارایمزایاونواقصیبودهاند.عواملزمینشناسری،
اقتصادی،فنیوهمچنینماهیتمدلهاوروشهایبهکاررفتهدرتوسعهیمدلهراازجملرهعرواملی
هستندکهدرتابیقنتایجباشرایطواقعیمؤثرند.
دراینتحقیقتالششدهاستتابااستفادهازی الگوریتمفراابتکاریوهوشمندجدیردتحرتعنروان
الگوریتمرقابتاستعماری،اقدامبهبهینهسازیمحدودهینهاییمعادنروبازوبرنامهریزیتولیردآنهراو
نزدی کردننتایجبهشرایطواقعیشود.الگروریتمرقابرتاسرتعماریالگرویتمیاسرتکرهبراالهراماز
چرخهیرشداجتماعیسیاسیجوامعبشریاقدامبهحرلمسرا لبهینرهسرازیمریکنرد.مزیرتایرن
الگوریتمسادگیفهمودرکوسرعتزیاددررسیدنبهپاسخمالوباست.
استفادهازاینروشبرایبهینهسازیبرنامهریزیتولیدومحدودهنهراییمعردنکاری،باعر سرهولتدر
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و



برایبهینهسازیایندومسألهباالگوریتمرقابتاستعماری،دراینتحقیقازمدلبلروکیاقتصرادیبره
عنوانورودیاستفادهشدهاست.سپستعدادیمحدودهبهعنوانپارامترهایاولیرهیورودیمسرألهاز
درونمدلبلوکیاقتصادیانتخابشدهوعملیاتبهینهسازیبهروشالگوریتمرقابتاستعماریبرروی
آنهااعمالشدهاست.درنهایتپاسخبدستآمدهازاجرایالگوریتمرقابتاستعماریهمانپاسخمسأله
بهینهسازیبرنامهریزیتولیدومحدودهنهاییاست.درموردمسألهمحدودهنهاییبهینهروشارا هشده
دراینتحقیقموفقشدنتایجقابلقبولیدرمقایسهبادیگرروشهایموجودبدستآوردوپاسخهرای
بدستآمدهدراجراهایمتعددبرنامهکامپیوترینوشتهشدهدرمحدودههایمتعددنیزبسیارنزدی به
همونزدی بهپاسخبهینهیواقعیاست.امااینامردرموردمسألهبرنامهریزیتولیدمحققنشد.علت
اینامرآناستکهشیوهیبهینهسازیدرالگوریتمرقابتاستعماری،برایبهینهسازیبرنامهریزیتولید
مناسبنبودهوالگوریتمدراجراهایمتعددپاسخهایمتفاوتیتولیدمیکند.بنابرایناینروشبرهکرار
رفتهدراینتحقیقبرایبهینهسازیبرنامرهریرزیتولیردمناسربتشرخیصدادهنشرد.البترهدرانتهرا
پیشنهاداتیهمچوناجرایمکررومقایسهینتایجبرایانتخاببهترینپاسخارا هشدهاست.

واژههای کلیدی:
بهینهسازی،برنامهریزیتولید،محدودهنهایی،بهینهسازیهوشمند،الگوریتمرقابتاستعماری.
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 -1-1مقدمه
باآغازقرنبیستموشروعانقالبعلمیوتحوالتاقتصادیعظیمدرجوامعپیشرفته،لرزومرویکررد
علمیدرتمامزمینههایفعالیتهایاقتصادیدردنیاامریوروریواجتنابناپذیربهنظرمیرسید.
لذادانشمندانومهندساندرعرصههایمختلفشروعبهایجادورشدروشهاییبرایبهینهسرازیو
بهرهوریحداکثریازمنابعوامکاناتموجودبرایرشدوتوسرعهیهرچرهبیشرتراقتصرادیجامعره
بشریکردند.
معدننیزبهعنوانیکیازفعالیتهایپایرهومرؤثردرکلیرهیفرآینردهایاقتصرادیازایرنقاعرده
مستثنینبود.چراکهبهینهسازیفرآیندهایمعدنیمریتوانسرتمنجرربرهافرزای تولیردوکراه 
هزینههایپایهیدیگرصنایعوابستهوبهطورکلیموجباترشدوشکوفاییجوامعبشرریرافرراهم
آورد.
درراستایاینامرتالشهاییبرایافزای تولیدوکاه هزینههایمعردنکاریصرورتگرفرتکره
درنهایتمنجربهایجادمفاهیمیچونمحدودهینهاییوبرنامهریزیتولیدشد.بهینهسازیایرندو
مفهوممیتواندتأثیرزیادیبراقتصادیبودنی فعالیتمعدنکاریبگذارد.
همچنینبررسیدقیقایندومفهومپی ازآغازفعالیتاستخراجدری محدودهمریتوانردتعیرین
کندکهاساساًآیای محدودهدارایارزشاقتصادیبرایشروعسرمایهگذاریمیباشد،وهمچنرین
ایندومفهومبهعنوانمفاهیمپایهبرایمقایسهیچندمحردودهیمعردنیبررایسررمایهگرذاریو
اولویتبندیاینکاربهشمارمیرود.چراکهبرایتعیینجریراننقردینگیوبیشرترینارزشخرالص
فعلیکهازملزوماتی تصمیمدرستاقتصادیبرایآغازی فعالیتمیباشد،میبایستمحدودهی
بهینهینهاییبهدستآمدهپی ازآغازفعالیتتاآنجاکهامکرانداردنزدیر برهمحردودهنهرایی
بهینهیواقعیباشد.
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پسهرگونهتالشبرایدستیابیبهمحدودهینهاییبهینهوبرنامهریزیتولیدبهینرهدرطرولعمرر
ی معدن،درحقیقتمترادفباتالشبرایافزای ارزشاقتصادیوسرودآوریحرداکثریمعردن،
صنایعوابستهوبهطورکلیپویاییاقتصادیخواهدبود.

 -2-1تعریف مسأله
پسازاکتشافمعدنوتهیهیمدلزمینشناسیازکانسار،درصورتیکهروشروبازبرایاستخراج
آنکانساردرنظرگرفتهشود،بایدبرایمعدنی محدودهینهاییبهینهدرنظرگرفتهشود.سرپس
باتوجهبهمالحظاتفنی،اقتصادیوهمچنینموانعوظرفیتهرایموجرود،برنامرهریرزیتولیرددر
معدنانجامشود.هدفازاینبرنامهریزی،تعیینالگویاستخراجبهینهازمعدناستبهگونهایکره
عالوهبرتأمینباالترینسوداقتصادی،محدودیتهایتولیدنیزبرآوردهشود.اینمحدودیتهاشرامل
مواردزیراست(میرزایی1321،س:
 محدودیتظرفیتاستخراج
 محدودیتظرفیتکارخانهفرآوری
 محدودیتمربوطبهعیار/عیارهایکارخانهفرآوری
 محدودیتشیبدیوارهمعدن
زماناستخراجبلوکهاومقصدآنهابعدازاستخراج،نهتنهامقدارجریاننقدینگیمعدنرادرهرسال
تعیینمیکند،بلکهبرنامهریزیبرایتولیددرسالهایآتریرانیرزتحرتترأثیرقررارمریدهرد.امرا
محدودهینهاییمعدنباباالترینارزشاقتصادی،زمانیمشخصمیشودکهارزشاقتصادیبلوکها
مشخصشدهباشد،کهاینامرخودوابسرتهبرهزمراناسرتخراجبلروکهرا،زمراناسرتخراجآنهراو
محدودهینهاییمعدناست.بنابراینفرآیندطراحیوبرنامهریزیمعدن،ی فرآیندبهینهسازیچند
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متغیرهبودهونیازمندحلهمزماناست.پسازچنددههتالشمسرتمر،هنروزمسرألهیطراحریو
برنامهریزیتولیدبادرنظرگرفتنتمامجوانببهصورتهمزمان،ی مسألهیبدونجوابباقیمانده
است.
روشمعمولبرایحلاینمسألهبدینصورتاستکهبافرضی عیرارحردمشرخصوتخصریص
ارزشاقتصادیبههربلوک،محدودهینهاییمعردنبراالگروریتمهرایکراراماننردالگروریتملررچو
گروسمنیاجریانشبکهحلمیشود.بعدازتعیینمحدودهنهاییمعدن،زمراناسرتخراجبلروکهرا
مشخصخواهدشد.حالبااستفادهاززمانبهدستآمدهبرایاسرتخراجبلروکهرادرایرنمرحلره،
ارزشاقتصادیبلوکهامعینمیشودواینفرآیندادامهپیدامیکندتاپرسازچنردمرحلرهتکررار،
طرحواحدیبرایاستخراجمعدنمشخصشود(حسینی1327،س.
درسالهایاخیرابداعوتوسعهیالگوریتمهایبهینهسازیهوشمندموجبراحتیوافزای سررعت
حلمسا لچندمتغیرهیبهینهسازیشدهاست.مزیتاینالگوریتمهادرنظرگرفتنهمزمانتمامی
پارامترهایدخیلدرمسألهوحرکتهمهجانبهبهسمتی نقاهیبهینهاست.همینامرموجرب
برتریاینالگوریتمهادرحلمسا لپویاودینامی مانندبرنامهریزیتولیرددرمعرادنشردهاسرت.
درصورتدرستمدلکردنمسألهبرمبنایاینالگوریتمها،اغلبنتیجهیحاصرلبسریارنزدیر بره
نقاهیبهینهیواقعیبهدستمیآیرد.الگروریتمرقابرتاسرتعمارییکریازجدیردترینروشهرای
بهینهسازیهوشمندموجودمیباشدکهبرمبنایرشدسیاسیواجتماعیجوامعبشریدرطولتاریخ
ابداعشدهاست.
حلمسأله"بهینهسازیمحدودهینهاییوبرنامهریزیتولیرددرمعرادنروبراز"براالگروریتمرقابرت
استعماریمیتواندباع صرفهجوییدروقتوهزینهیعملیراتمعردنکاریشردهوسرودحاصرلاز
فعالیتمعدنکاریراافزای دهد.
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 -5-1ضرورت انجام تحقیق
درمعادنروبازدومسأله"طراحیمحدودهنهایی"و"برنامهریزیتولید"ازاساسیترینمسا لمارح
درزمینهبهینهسازیاست.درصورتبهینهسازیایندومسألهمیتوانگفتقدمبزرگریدرراسرتای
بهینهسازیفرآینداستحصالکانیازمعدنبرداشتهشدهوگامیدرجهرتافرزای سرودحاصرلاز
فعالیتبرداشتهشدهاست.
برایحلایندومسألهتالشهایبسیاریصورتگرفتهاست.درموردمسألهطراحیمحدودهبهینره
نهاییدرمعادنروبازدرحالتیکهارزشزمانیپولرادرنظرنگیریم،اینامربهبهترینشکلتوسط
تئوریگرافلرچوگروسمانحلشدهاستوازنظرریاویثابتشدهکهاینپاسخبهینهیواقعیو
پاسخ قاعیمسألهاست(Gordon, 1996س.ولیپیچیدگیروشومحاسباتزیادبررایدسرتیابیبره
پاسخازمعایباینروشاست(کاکا ی1324،س.
برایحلمسألهیبرنامهریزیتولیدنیزروشهایمختلفیچونروشابتکاریگرشون،روشابتکاری
ونگوسویم،روشتحلیلپارامتری،روشبرنامهریزیخایصحیحو...ارا هشدهکههرکدامبامزایا
ومعایبیهمراهبودهوازحلبهینهیاینمسألهناتوانهستند(رزمجو1313،س.باتوجهبهمواردذکر
شدهاستفادهازروشهایجدیدبرایحلمسا لذکرشدهامریوروریبهنظرمیرسد.
باتوجهبهاهمیتکاه زمانوهزینههایبهینهسازی،استفادهازروشهایبهینهسازیهوشرمندو
محاسباتتکاملیدرتمامیحوزههایمهندسیبهامریرایجتبدیلشدهاست.علتاینامرنیزایرن
استکهاینروشهاباسرعتبیشترونیازبهمحاسرباتکمترروهمچنرینسرادگیبرنامرهنویسری
کامپیوتری،انعاافبیشتریدرمواجههبامسا لبهینهسازیدارند.
درموردحلمسأله"بهینهسازیمحدودهینهاییوبرنامهریزیتولیددرمعادنروباز"نیزاستفادهاز
الگوریتمرقابتاستعماری،میتواندمنجربهکاه زمانوهزینهیمحاسبهونیرزانعارافپرذیریو
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اناباقبهترباتغییراتپارامترهایمسألههمچونقیمتمادهمعدنیوعیارحدبهینهدرطرولعمرر
معدنشود.

 -4-1اهداف تحقیق
دراینپایاننامهسعیشدهتابرایحلمسألهمحدودهنهاییوبرنامهریزیتولیدباکمر الگروریتم
رقابتاستعماریتالششودومدلیبرایتهیهیبرنامهکامپیوتریارا هشود.
برایحلمسألهی"بهینهسازیمحدودهینهاییوبرنامهریزیتولیرددرمعرادنروبراز"براالگروریتم
رقابتاستعماری،تابعهدفتعیینکنندهیقدرتکشورها،ارزشاقتصادیمحدودهیموردنظراست
کهبهعنوانی کشورتصادفیتولیدشدهاست.درطیاینفرآیند،الگوریتمموردبح بایدموفقبه
شناساییوتولیدمحدودهایمتشکلازتعدادیبلوکبابیشترینارزشاقتصرادیممکرندرکانسرار
شود.همچنیناینالگوریتمبایدقادربهمدیریتپارامترهایمحدودکنندهنظیرمحدودیتمربوطبه
عیارومحدودیتزاویهشیبباشد.همچنینباتوجهبهقابلیتتابیرقپرذیریبراالیایرنالگروریتم،
میتوانبااجرایمداومآنپسازهرسیکلاستخراجومحاسبهیمجددبلروکهرایاسرتخراجی،برا
توجهبهمحدودیتهایموجود،اقتصادیترینبلوکهاوبهعبارتیبرنامهریزیتولیدبهینهرابهدست
آورد.همچنیندرطیمراحلاجرایاینالگوریتم،میتوانپارامترهایینظیرقیمتمادهمعدنییاعیار
حدبهینهرانیزمتغیردرنظرگرفتهوبهاینترتیبنتایجحاصلازالگوریتمبرایاینمسالهتابیرق
بهتریباواقعیتخواهدداشت.

 -3-1روش تحقیق
دراینپایاننامهبهبررسریامکراناسرتفادهازالگروریتمرقابرتاسرتعماریدرمروردحرلمسرا ل
بهینهسازیمحدودهنهاییمعادنروبازوبرنامهریزیتولیدبهترتیبزیرپرداختهشد:
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 -1درابتداباجمعآوریوبررسیاطالعاتمربوطبهروشهایموجودبررایحرلایرنمسرا ل
پرداختهشد.
 -2سپسباتوجهبهتعریفالگوریتمسعیشدتاراهیبرایتبردیلمفراهیمایرندومسرألهبره
مفاهیمیقابلهضمبرایالگوریتمپرداختهشود.
 -3مدلیبرایتعریفهرکانسارمعدنیبرایحلتوسطالگوریتمرقابتاستعماریارا هشد.
 -4مدلارا هشدهازلحاظنظریبررسیوکارکردودرستیآنموردبح قرارگرفت.
 -5درنهایتمدلبرایاعتبارسنجیبررویی مدلبلوکیدوبعدیموردبررسیقرارگرفت.

 -6-1سازماندهی پایاننامه
درفصلدوممسا لطراحیمحدودهنهاییوبرنامهریزیتولیدموردبح قرارگرفتهاست.روشهاو
ورورتطراحیمحدودهنهاییوشیوهیبهینهسازیآن،همچنینمفهوموورورتبرنامهریزیتولید
وانواعآندراینفصلبهتفصیلتشریحشدهاند.

درفصلسومبهالگوریتمرقابتاستعماریپرداختهشدهاست.مبرانیایرنالگروریتمتشرریحشردهو
روشبهینهسازیآنموردبررسیقرارگرفتهاست.درانتهابهکارکردومزایراومعایربآنپرداختره
شدهاست.
فصلچهارمکهدرحقیقتبخ اصلیاینتحقیرقراشراملمریشرود،برهمدلسرازیدومسرألهی
محدودهنهاییبهینهوبرنامهریزیتولیدبرایالگوریتمرقابتاستعماری،اختصاصدارد.اینفصلدر
دوقسمتکلیتدوینشدهاست.قسمتاولبهمسرألهیمحردودهنهراییوقسرمتدومبرهمسرأله
برنامهریزیتولیدپرداختهاست.درهرقسمتروشهاییبرایحلمسا لبهکمر الگروریتمرقابرت
استعماریارا هشدهاست.
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درنهایتدرفصلپنجمنتایجاینتحقیقبررسیوپیشنهاداتیبرایتحقیقاتآتیارا هشدهاست.
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2
فصل دوم
طراحی محدوده نهایی و برنامهریزی تولید در معادن روباز
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 -1-2مقدمه
بهطورکلیذخایرمعدنیبهدوروشعمدهیروبازوزیرزمینیاستخراجمیشوند.روشهایروبازبره
علتمزایاییازقبیلامکاناستفادهازماشینآالتبزرگترر،تولیردبیشرتروایمنریبیشرتردراغلرب
کانسارهایبزرگمعدنیدنیامورداستفادهقرارمیگیرند.درمعادنروبازپسازطیمراحلاکتشافی
وماالعاتامکانسنجیوپی ازشروعفرآینداسرتخراج،دوطراحریمهرمبایردانجرامگیررد.اول
طراحی"محدودهبهینهنهایی"ودوممشخصکردن"برنامهریزیتولید".دراینبخ بهتفصیلبه
مفهوم،لزوموسابقهیایندومسألهپرداختهخواهدشد.

 -2-2طراحی محدوده نهایی بهینه
 -1-2-2مفهوم محدوده نهایی
محدودهینهایینشاندهندهشکلمعدندرآخرعمرآناستوگویایاینامراستکهاستخراجبه
شکلروبازدرخارجازاینمحدودهاقتصادینیست.هدفازپی بینیاینمحدودهپری ازشرروع
عملیاتاستخراجایناستکهسودکلیحاصلازعملیاتمعدنکاریدرانتهایعمرمعدن،بیشرترین
میزانممکنباشد.بهعلتنیازبهسرمایهگذاریاولیهیزیادمعادنروباز،بهینهسازیمحدودهنهایی
بهدالیلزیراهمیتمییابد(کاکا ی1324،س:
 -1تعیینمیزانذخیرهیقابلبرداشتومیزانباطلهایکهبایدبرایآنبرداشتشود
 -2تعیینمحلدپویباطله،کارخانجاتفرآوریوتأسیساتموردنیاز
 -3طراحیجادههایدسترسی
 -4برنامهریزیتولیدبرایحداکثرکردنNPVحاصلازفعالیتمعدنکاری
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برایطراحیمحدودهنهاییسهروشدستی،دستیکامپیوتریوبهینهوجوددارد.روشدستیپس
ازمحاسبهینسبتباطلهبرداریسربهسریوسربهسریمجاز،براسرعیوخاراترالشمریکنردترا
محدودهایرابیابدکهدرآنایندونسبتیکیباشند.روشدومنیزبرهماناسا استواراسرتبرا
اینتفاوتکهدراینروشمحاسبات،توسطکامپیوترانجاممیگیرد.اسا کاردرروشهایبهینره،
بیشینهکردنسودمعدناست(کاکا ی1324،س.
البتهبنابرمعمایویتل1تعیینمحدودهینهاییبهینهبابیشینهکردنNPVناممکنبهنظرمیرسد.
هماناورکهدرشکل(1-2سمالحظهمیشودعلتاینامرآناستکهمحدودهیبهینرهینهراییدر
ی سیکلبستهباNPVمرتبطاستوهری نتیجهیدیگریاست.لذااینامرناممکنمرینمایرد
(میرزایی1321،س.
محدوده نهایی
معدن

ارزش اقتصادی
بلوکها

سکانس استخراج
بلوکها

شکل  -1-2رابطه بین محدوده نهایی و برنامهریزی تولید

Whittle
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برایطراحیمحدودهیبهینه،اولینگامساختنمدلبلوکیکانسار1است.پسازاینکار،اقردامبره
تخمینعیارت ت بلوکهایکانسارمیشود.بااینکارمدلبلوکیعیاریساختهخواهدشد.دراین
مرحلهاگرارزشاقتصادیهربلوکباتوجهبهعیارآنمشخصشود،مدلبلوکیاقتصادی2بهوجود
خواهدآمدکهمبنایطراحیاغلبروشهایبهینهاست(کاکا ی1324،س.

 -2-2-2روشهای طراحی محدوده نهایی بهینه
مهمترینروشهایطراحیمحدودهنهاییبهینهعبارتنداز(کاکا ی1312،س:
 -1روشمخروطشناور ()Floating Cone Method

 -2تئوریگرافلرچوگراسمن(Graph Theory L & Gس
 -3تئوریگرافزا ووکیم(Graph Theory Z & Kس
 -4روشجریانشبکهجانسون(Network Flow Analysisس
 -5روشبرنامهریزیپویا(Dynamic Programingس
 -6الگوریتمکروبوف(Korobov Algorithmس
 -7روشپارامتریکردن(Parameterization Techniqueس
درادامه،ابتداجدولیشاملالگوریتمهایارا هشدهبرایتعیینمحدودهنهاییبهینهوارا هدهندگان


آنهاآوردهشدهوسپسبهتشریحمهمترینروشهاپرداختهمیشود.

Model
Block Model

Block

1

Revenue

2
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جدول  -1-2الگوریتمهای تعیین محدوده نهایی بهینه (حسینی)1597 ،
توسعهدهنده(گانس

نامروش

سالارا ه

Lerchs & Grossmann

لرچ–گراسمن

1165

Lerchs & Grossmann

برنامهریزیپویا

1165

Carlson et. al.

مخروطشناور

1165

Johnson

شبکهوحداکثرجریان

1162

Liebcovic & Burgman

لیپکوویچ–برگمن

1161

Philips

فیلیپس

1172

Korobov

کروبوف

1174

Johnson & Shahrp

دوونیمبعدیلرچوگراسمن

1174

Matheron

پارامتریکردن

1175

Koenigsberg

سهبعدیکونیگسبرگ

1122

Wilke & Wright

سهبعدیویکله–رایت

1124

Braticevic

براتیچویچ

1124

Wright

مسیرپویا

1127

Huttagosol et. al.

الگوریتمحملونقل

1112

Zhao & Kim

زا ووکیم

1112

Dowd & Onur

کروبوفاصالحشده

1113
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ادامه جدول  -2-2الگوریتمهای تعیین محدوده نهایی بهینه
توسعهدهنده(گانس

نامروش

سالارا ه

Denby et. al.

الگوریتمژنتی 

1114

Frimpong & Achirco

شبکههایعصبیمصنوعی

1117

Tolwinski & Underwood

سیمپلکسدوگان

1112

Wright

مخروطشناور2

1111

کاکایی

لرچوگراسمنباشیبهایمتغیر

2111

میرزایی

الگوریتمژنتی 

2113

کاکایی

مخروطشناور2اصالحیهدوم

2114

جاللیوهمکاران

زنجیرهایمارکوف

2116

رمضان

الگوریتمدرختپایه

2117

الهیزینیوهمکاران

الگوریتمجستجوگرستونی

2111

الف -روش مخروط شناور
یکیازسادهترینوسریعترینروشهایطراحیمحدودهنهاییروشمخروطشناوراست.اسا این
روشبرمبنایاستخراجانتخابیبلوکهاییاستکهدرصرورتاسرتخراج،مخرروطاسرتخراجیآنهرا
دارایارزشمثبتباشد(کاکا ی1326،س.
روشکاردراینالگوریتمایناستکهکارجستجویبلوکازساراولمدلآغرازمریشرود.ازیر 
سمتجستجوبرایبلوکهایدارایارزشمثبتآغرازمریشرود.بررایهرربلروکمثبرت،مخرروط
استخراجیتشکیلشدهودرصورتیکهارزشمخروطاستخراجیمثبتباشرد،آنبلروکبرههمرراه
14



مخروطاستخراجیاشجزءمحدودهنهاییدرنظرگرفتهشدهواستخراجمیشرود،سرپسبرهسرراغ
بلوکهایبعدیمیرود.درصورتیکهارزشمخروطاستخراجیبلوکمثبتی،صفریامنفیشود،آن
رارهاکردهوجستجوادامهمییابد.اینکارتابررسیتمامیبلروکهرایمثبرتمردلبلروکیادامره
مییابد.درنهایتمحدودهیبهدستآمده،محدودهینهاییبهینهمحسوبمیشود(کاکا ی1324،س.
درکنارمزیتسادگیوسرعتباال،اینروشمعایبینیزدارد.مهمترینعیباینروشایناستکه
اینروشبهینهواقعینیست.همچنیندراینروشاگررالگروریتمراازگوشرههرایمتفراوتیشرروع
کنیم،پاسخهایمتفاوتیحاصلخواهدشد.محدودیتاصلیاینروشایناستکهدیدجرزءنگرری
داردونمیتواندترکیببلوکهاراباهمدرنظربگیرد.بهعنوانمثالممکناستدرمردلبلروکیدر
صورتیکهبلوکهات ت درنظرگرفتهشوند،نتیجۀحاصلهمحردودهنهراییکروچکیشرودامرادر
صورتیکهبلوکهایمثبتباهمدرنظرگرفتهشوند،محدودهنهاییحاصلهمحدودۀبزرگتریخواهد
شد.درحقیقتاینروشبههمپوشانیمخروطاستخراجیبلوکهایمثبتمختلف،چهدری طبقه
وچهدرطبقاتمختلفتوجهنمیکندوبههمینعلتمحدودهیبهینهنهراییحاصرلازایرنروش
ممکناستکوچکترازمحدودهبهینۀواقعیباشد(Gordon, 1996س.
ب -روش مخروط شناور دو
درسال  1111روشمخروطشناوردوبرایبرطرفکردنبعضیازمعایبروشمذکورتوسطرایت
ارا هوادعاشدهاستکهاینروشقادربهتعیینمحدودۀبهینهواقعیمیباشد .گرچهاین روش
توانسته است بعضی از وعفهای روش مخروط شناور را بپوشاند و نتایج بهتری نسبت به آن بدست
آوردولیباتوجهبررسیهایمذکوراینالگوریتمقادرنیستدربعضیازمدلهامحدودۀبهینهواقعی
راپیدانماید(کاکا ی1323،س.
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علتبهینهنبودنپاسخاینروشایناستکههمپوشانیمخروطاستخراجیبلوکهاییراکهدری 
طبقهقراردارندباهممقایسهمیکندو نمیتواندهمپوشانیمخروطاستخراجیبلوکهاییراکهدر
طبقاتمختلفقراردارنددرنظربگیرد.همچنیناینروشمقادیربزرگتررادرنظرمیگیردوبهاین
مسألهکهاینمقادیرمثبتیامنفیباشندتوجهیندارد،پسممکناستکهمحدودهبهینهبامقدار
منفیبهدستآوردکهاشتباهاست(کاکا ی1324،س.
درشکل(2-2سفلوشیتیدربارهنحوهکارکرداینالگوریتمارا هشدهاست.
پ -روش مخروط شناور دو اصالح شده
اینروشکهتوسطدکترکاکا یارا هشده،همانندمخروطشناوردواست،بااینتفاوتکرهدرایرن
روشپسازانجاممراحلمخروطشناوردو،بلوکباباالترینارزشتجمعیدرهرطبقهپیداشردهو
درصورتیکهمقدارآنمثبتباشد،آنبلوکبرداشتهشدهوالگروریتمبرهطبقرهبعردیمریرود.در
صورتمنفیبودن،الگوریتمبهطبقهبعدیمیرودوکاریباآنبلوکندارد(کاکا ی1326،س.
درشکل(3-2سفلوشیتاینالگوریتمارا هشدهاست.
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شروع
اولینطبقهرابرایبلوکمادهمعدنی
جستجوکنید
برایهربلوکمثبتی مخروطتشکیل
دادهوارزشآنرامحاسبهکنید
ارزشمندترینمخروطراجزءمحدودهنهاییفرضکن

مدلبلوکیرابهروزکنید
مقدارطبقهپیترابهروزکنید
مقدارتجمعیپیترابهروزکنید

خیر

آخرینبلوکمادهمعدنی
درطبقهبررسیشده
طبقهبعدرابررسیکن

بله

بیشترینمقدارتجمعیپیترادراینطبقه
پیداوبهازایاینمقدارمدلبلوکیرااصالح
کنید

آخرینطبقۀماده
معدنیبررسیشد

خیر

بله
پایان

شکل  -2-2فلوشیت مخروط شناور ( 2کاکائی)1596 ،
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شکل  -5-2فلوشیت مخروط شناور  2اصالح شده (کاکائی)1596 ،
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ت -اصالحیهی دوم مخروط شناور دو
دراینروشابتداتماممدلبلوکیبصورتیکجاتوسطنرمافزارخواندهمیشود.برایتمامبلوکهرای
مادهمعدنی،مخروطاستخراجیتشکیلشدهوازبینآنها،هرکدامکرهبیشرترینارزشراداردجرزء
محدودهیمعدنفرضشدهوحذفمیشود.دوبارهکلمعدنبدونمخروطحذفشدهدرنظرگرفته
وهمینکارتکرارمیشود.درهرمرحلهارزشهادری جدولقرارگرفتهوهرکجاکهارزشحداکثر
بود،تاآنمرحلهعملیاتاستخراجانجاممیگیرد(کاکا ی1326،س.
درشکل(4-2سفلوشیتاینالگوریتمارا هشدهاست.
شروع
مدلبلوکیاقتصادیرابخوان
برایبلوکهایمادهمعدنیمخروطبساز
مخروطبابیشترینارزشراجزءمحدودهفرض

کن

مدلبلوکیاقتصادیرابهروزکن
مقدارتجمعیپیترابهروزکن
خیر

تمامبلوکهایمثبت
جزءمحدودهشد

بله
مقادیرتجمعیپیترابررسیکنوبیشترینمقدارراپیداکن

محدودهبهینهدراین
مدلوجودندارد

خیر

آیابیشترینمقدارمثبتاست

بله

تماممخروطهایاستخراجی
تااینبلوکجزءمحدوده
نهاییاست

پایان

شکل  -4-2فلوشیت اصالحیه دوم مخروط شناور ( 2کاکائی)1596 ،
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ث -روش برنامهریزی پویا
اینروشدرسال1165توسطلرچوگراسمنارا هشد.اینروشدرحالرتدوبعردیپاسرخبهینرۀ
واقعیراارا همیکندامادرحالتسهبعدیبهینۀواقعینیست.علتآناستکرهاساسراًایرنروش
برایحالتدوبعدیطراحیشدهودرصورتاستفادۀسهبعدیبایدابتدامدلرابرهبخر هرایدو
بعدیتقسیموپسازانجاممحاسباتمخروطهایحاصلهراکنارهمقراردادهومحدودۀنهاییبهینۀ
سهبعدیرابیابیم.لذااینروشدرحالتسهبعدیبهینۀواقعینیست(کاکا ی1324،س.
اسا کاراینروشاینگونهاستکهابتدابهمدلبلوکیدوبعدی،یر ردیرفبرهارزشصرفربره
عنوانباالترینردیفاوافهمیگردد.سپسارزشهربلوکازمدلبهاینصورتتغییرمرییابردکره
ارزشهربلوکبرابرارزشتجمعیآنبلوکوبلوکهایباالییآناستومدلجدید،مدلبلوکیM
نامیدهمیشود.سپسمدلبلوکیجدیدیبهنامPساختهخواهدشد.برایساختمدل،Pدرمردل
بلوکی،Mستوناولازسمتچپبدونتغییرباقیخواهدماند.اعدادستونبعدیبهاینشیوهتغییر
خواهدکردکهعددجدیدبرابرجمعجبریعددمتناظربلوکازمدلMباارزشمندترینبلوکازسه
بلوکهمسایهدرستونسمتراستاستوازبلوکانتخابشدهپیکانیبهسمتبلوکتغییریافتره
رسممیشود.اینکارتاانتهایمدلبلوکیادامهمییابدتادرنهایتمحردودۀنهراییبهینرهحاصرل
شود.درصورتیکهپیکانهاازبزرگترینعددستونسمتراستتاانتهایسرمتچرپمردلدنبرال
شودمحدودۀنهاییبهینهبهدستمیآید(کاکا ی1324،س.
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ج -تئوری گراف لرچ و گراسمن

1

یکیازپیچیدهترینومشکلترینروشهایطراحیمحدودۀنهاییروشلرچوگراسمناستکرهدر
سال1165ارا هشد.اینروشبراسا نظریۀتئوریگرافهاابداعشدهواولینروشبهینۀواقعیدر
طراحیمحدودۀنهاییمیباشد(Lerchs & Grossmann, 1965س.
دراینروشمدلبلوکیاقتصادیبهصورتی گرافمستقیموزندارمدلمیشود.هربلوکبای 
گره2نشاندادهشدهومحدودیتهایفنیتوسطبردارها3درنظرگرفترهمریشروند.گررههراتوسرط
بردارهابهگونهایبهیکدیگرمتصلمیشوندکهمحدودیتهایفنیراتأمینکنند.دراینگرافوزن
هرگرهبرابرباارزشاقتصادیبلوکمتناظرآنگرهدرنظرگرفتهمیشود( Lerchs & Grossmann,

1965س.
هرمحدودۀقابلاجراراکلوژر4مینامند.هرکلوژرازاینگرافبهعنوانمجموعهایازگرههاتعریرف
میشودکهاگرگرهxعضویازاینمجموعهباشدو(x,yسبرداریازاینگرافباشد،درایرنصرورت
گرۀyنیزبایدعضویازمجموعهباشد.اینتعریفتضمینمیکندکههرکلوژرازاینگرافهمیشره
نمایانگری محدودۀقابلاجرااست.هرکلوژردارایی ارزشاستکهازمجموعارزشگرههایآن
بدستمیآید(Lerchs & Grossmann, 1965س.
اینالگوریتمبااصولوقواعدخاصی،بیشینۀکلوژرراپیدامیکند.بهاینترتیبکهابتدای درخرت
میسازد(یعنیی گرهریشهبههمراهشاخههاس،سپسبااستفادهازقواعدیایندرخرتبرهصرورت
شاخههایوعیفوقویتقسیمشدهودرنهایتشاخههایقویبهعنروانبیشرینهکلروژریراهمران
محدودۀنهاییبهینهپذیرفتهمیشود(Lerchs & Grossmann, 1965س.

& Grossman

Lerchs
Vertice
Arc

Closure
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1
2
3
4

اینروشسهعیبعمدهداردکهدرمقابلتنهامزیتآنیعنیمحاسبۀبهینۀواقعیقرارگرفتهاست.
اینعیبهاعبارتنداز(کاکا ی1324،س:
 -1بسیارزمانبراستومحاسباتبسیارزیادیدارد.
 -2پیچیدگیباال
 -3استفادهازشیبهایمتغیربسیاردشواراست.
چ -روش تحلیل جریان شبکه
اینروشکهدرابتدادرسال1162توسرطجانسرون1پیشرنهادشرددرنهایرتتوسرطجیرانینی2و
همکاران درسال1111ویگوالوآریا 3درسال1112وجیانگ4درسال1115مستندشد.
دراینروشمدلبلوکیبهشکلی شبکهجریانمدلمیشود.درابتدای گرهورودیوی گرره
خروجیدرنظرگرفتهمیشود.بینگرهورودیوخروجینیزابتدابلوکهایمادهیمعدنیوسرپس
بلوکهایباطلهقرارمیگیرد.سپساتصاالتیباظرفیتیمعادلارزشاقتصادیبلوکهایمتنراظر،از
گرهورودیبهبلوکهایمادهمعدنیمتصلمریشرود.درمرحلرهبعرداتصراالتیبراظرفیرتمعرادل
بلوکهایباطله،ازگرهخروجیبهگرههایباطلهمتصرلمریشرود.درنهایرتاتصراالتیبراظرفیرت
نامحدودبلوکهایمادهیمعدنیراطوریبهبلوکهایباطلهمتصلمیکندکهمحدودیتهرایفنری
برآوردهشود.درصورتحلشدنشبکهجریان،بیشینهجریانیکهمیتواندازشبکهعبورکنردپیردا
میشودکههمانارزشکلیپیتبهینهاست(میرزایی1321،س.

Johnson

1
2

Gianinie

& Arias

3

Yegula

4

Jiang
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ح -الگوریتم کروبوف
اینالگوریتمنیزهمانندروشمخروطشناورازابتدایمدلبلوکیشروعبهجستجویبلوکهایمادۀ
معدنیمیکندوبرایآنهامخروطمیسازد.جستجوازباالوازی سرمتآغرازشردهوبررایاولرین
بلوکمثبتی مخروطاستخراجیایجادمیشود.سپسمقادیرمثبترابهمقادیرمنفیموجروددر
مخروطاختصاصمیدهد.اینکارتازمانیکهیاهیچبلوکمثبتیباقینماندهباشدویراهریچبلروک
منفیباقینباشدادامهمییابد.درانتهااگرارزشبلوکموردنظرمثبتباقیمانردهباشرد،بلروکبره
همراهمخروطاستخراجیاشبرداشتهمیشود.اگرارزشبلوکصفریامنفریشرودبرهسرراغبلروک
مثبتبعدیمیرود.درصورتیکهبلروکیبررایاسرتخراجمناسربتشرخیصدادهشرود،آنبلروک
استخراجشدهومقادیرباقیبلوکهابهمقادیراولیهبازگشتهوالگوریتممجدداًازابتداآغازمریشرود.
اینعملتابررسیکاملتمامیبلوکهایمثبتادامهمییابد(کاکا ی1324،س.
الگوریتمکروبوفنیزبهینهیواقعینیستچراکههمپوشانیمخروطاستخراجبلروکهرایمثبرتدر
طبقاتمختلفرادرنظرنمیگیرد.همچنیناینالگوریتمممکناستمحدودههاییباارزشصرفررا
نیزطراحیکند.البتهدرالگوریتمکروبوفاصالحشدهکهدرسال1112توسطداودوانورابداعشد،
ادعاشدهاینمشکالتحلشدهواینالگوریتمقادربرهیرافتنمحردودۀنهراییبهینرۀواقعریاسرت
(میرزایی1321،س.
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 -5-2برنامهریزی تولید
 -1-5-2مفهوم برنامهریزی تولید
برنامهریزی1برایدسترسیبههدفخاصانجاممیپذیرد.بدینمنظروربایردبرابرهکرارگیریکلیرۀ
زمینههایعلمی،برنامهایراارا هدادکهازمیانبرنامههایموجودمناسبترینبرنامهبرایدسترسی
بههدفباشد.برنامهریزیدرمعادنپسازجمعآوریاطالعاتدرزمینههرایاکتشراف،ژ ومکانیر ،
هیدرولوژیواقتصادیانجاممیپذیردوهدفازبرنامهریزیدرمعادنروبرازتعیرینمحردودهنهرایی
پیتی2استکهدرزمانارا هبیشترینارزشخالصفعلی3راتولیدکند.باداشتنمحدودهنهاییپیت
استکهمیتوانبرنامهریزیبرایتولیدراانجامداد(اصانلو1324،س.
هدفازبرنامهریزیتولیددرمعادن،تعیینالگویاستخراجبهینهازمعدناستبهگونهایکهعرالوه
ودیتهایتولیدیموجودنیزارواءشود.
براینکهباالترینسوداقتصادیعایدمعدنمیشود،محد 

اینمحدودیتهاشاملمواردزیراست(میرزایی1324،س:

 -1محدودیتظرفیتاستخراج
 -2محدودیتظرفیتکارخانهفرآوری
محدودیتهایمربوطبهعیار/عیارهایکارخانهفرآوری

-3
محدودیتزاویهشیب

-4
نهتنهامقدارجریاننقدینگیمعدنرادرهرسال
زماناستخراجبلوکهاومقصدآنهابعدازاستخراج ،

تعیینمیکند،بلکهبرنامهریزیبرایتولیددرسالهایبعدرانیزمتأثرخواهدساخت.پستصمیمی

Planning
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کهامروزبرایاستخراجی قسمتازمعدنگرفتهمیشود،بررعملیراتاسرتخراجوبهررهبررداریاز
معدندرسالهایآتی،تاثیرخواهدگذاشت(رزمجو1313،س.

فرآیندطراحیوبرنامهریزیمعدن،ی فرآیندبهینهسازیچندمتغیرهبودهونیازمندحرلهمزمران
است.متاسفانهاینمسألهبهراحتیقابلحلنیست.بعدازچنرددهرهترالشمسرتمر،هنروزمسرأله
طراحیوبرنامهریزیتولیددرمعادنروبازبادرنظرگرفتنهمرۀجوانرببرهصرورتهمزمران،یر 
مسألهحلنشدهباقیماندهاست.روشمعمولبرایحلاینمسألهبدینصورتاستکرهبرافررض
ی عیارحدمشخصوتخصیصارزشاقتصادیبههربلوک،محدودۀنهاییمعدنباالگروریتمهرای
کارامثلالگوریتملرچوگراسمن یاجریانشبکهحلمیشود.بعدازتعیینمحدودهنهراییمعردن،
سکانساستخراجبلوکهامشخصخواهدشد.حالدوبارهبااستفادهازسرکانساسرتخراجبرهدسرت

ادامهمییابرد

آمدهدرمرحلۀقبل،ارزشاقتصادیبلوکهابهدستآوردهشدهواینفرآیند،تازمانی

کهپسازدومرحلهتکراربهطرحواحدیبرایاستخراجبرسیم.ایرنبرنامره،درواقرعهمرانبرنامره
نهاییبرایاستخراجمعدناست(رزمجو1313،س.

 -2-5-2ضرورت برنامهریزی تولید
ماالعاتانجامشدهدرسال2113میالدینشانمیدهدکهجمعیرتجهرانازدومیلیراردنفرربره
حدودش میلیاردنفر،رشداقتصادی15برابر،مصرفسوختهایفسریلیبررایترأمینانررژی25
برابر،مصرفمحصوالتصنعتی41برابرزیادترازچهرلسرالگذشرتهبرودهاسرتودرهمریندوره
مهندسینمعدنبهازایهری نفرحدودی مترمکعبسنگاستخراجکردهانردودرچهرلسرال
آیندهجمعیتجهانبهدوازدهمیلیاردنفر،مصرفمحصوالتصنعتیچنردبرابررمصررفمحصروالت
صنعتیدرچهلسالگذشتهومصرفانرژیورشداقتصادینیزروبهفزونیخواهدگذاشت.ایندر
حالتیاستکهذخایرسهلالوصلدرحالتهیشردن،عمرقذخرایربرهجرامانردهزیرادتر،شررایط
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استخراجپیچیدهترازگذشتهوحجمسرمایهگذاریبرایراهاندازیی معدنروبازچندبرابرحجرم
سرمایهگذاریبرایی معدنروبازدرچهلسالگذشتهخواهدبود.اینامرداشتنی برنامهریرزی
دقیقکهباشرایطواقعینیزسازگارباشدراوروریمیسازد(اصانلو1324،س.
درسال2111آقایوالی1درمقالهمنتشرشدهخودادعاکردهاستکه61درصدمعادنروبازیکره
موردماالعهقراردادهدرسالهایاولیهعمر خودفقطبه71درصدازاهدافتدوینشدهدربرنامره
دسترسیحاصلکردهاندوماالعاتآقایتاتمن2درسرال2111نشرانمریدهردکرهاز76معردن
زیرزمینی16،معدنفاقدبرنامهریزیبرایتولیدودر61درصددیگر35درصردبرهبرنامرهازپری 
تعیینشدهخوددستنیافتهاند .درعدمموفقیتبرنامهریزیهاعواملیچونتغییردروخامتذخایر،
ژ ومتریوعدمقاعیتقیمتفلزکهدری چرخه4تا7سرالازتغییرراساسریبرخوردارنردودر
نهایتنارسابودنمدلهانق اساسیداشتهاند(اصانلو1324،س.

 -5-5-2انواع برنامهریزی تولید برمبنای زمانبندی
برنامهریزیتولیددرمعادنبستهبهافقزمانیواهردافدرنظررگرفترهشردهمریتوانردبلنردمردت،
مدتوکوتاهمدتباشد(میرزایی1321،س.


میان
الف -برنامهریزی تولید بلند مدت
هدفاصلیدربرنامهریزیبلندمدت،تهیهنقشههایساالنه(یاچندسالۀسپیشرویبرایکلبلوکها
موجوددرمحدودۀنهاییمعدناست،اماهماناورکهقربالًنیرزگفترهشرد،ازآنجراکرهتعردادایرن

1
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توانهمۀآنهاراباهمبرایارا هی برنامهریزیساالنهخوبدرنظر


هایخیلیزیاداست،نمی

بلوک
طراحیمحدودهنهایی،بایدپیشرویهاطراحیشوند.

گرفت .برایحلاینمشکل،بعداز
اهدافبرنامهریزیتولیدبلندمدتعبارتنداز:


 بیشینهسازیارزشخالصفعلیپروژه
کمینهسازیریس دستیابیبهاهدافتولیدی


بیشینهسازیعمرمعدن


ایناهدافتاحدودیبایکدیگرمتناقضاند؛مثالًبرنامهایباحداکثرارزشخالصفعلی،ممکناسرت
بابرنامهایباحداقلریس ،منابقنباشد.دراینحالتبستهبهمیزانریس پذیریوریس گریزی

برایتولیددرنظرگرفتهمیشود( Wittle,

طراح،برنامهایکهریس آنکموسودآنحداکثرباشد


1989س.
ب -برنامهریزی تولید میان مدت
طولافقبرنامهریزیتولیدمیانمدتی تا11سالاستکهاینافقبهتعدادیبازۀی تراشر 
پالنهایمیانمدتدرواقعاسا وپایرۀبرنامرهریرزیتولیردکوتراهمردتدر
ماههتقسیممیشود .
معادناست.هدفازتهیۀاینبرنامه،پی بینیمیزانتولید،هزینهودرآمدمیباشد.پارامترهاییکه
درتهیهاینبرنامهبایدازقبلمشخصشوندبهشرحزیراست(Wittle, 1989س:
میزانتولیدوکارکردشاولوکامیونوتجهیزاتحفاریدربازههایی تاش ماهه


 عیارها،مقداربازیابیومشخصاتفیزیکیوشیمیاییبلوکهابهمنظروربرنامرهریرزیکوتراه
مدتتولیددرمراحلبعدی
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سازیکهنیازاستدرسالهرایبعردیانجرامگیررد

 پی بینیکارهایساختوسازوآماده
(نظیرجادهها،بازکردنناحیهجدیدیازمعدن،ساختحووچهآبکشیوغیرهس

ایکهمیبایستدرآیندهبرایانباشتباطلهمورداستفادهقرارگیرد.


هایباطله

دمپ

برایناسا ،حجمعملیاتمعدنیموردنیازوتجهیزاتالزموهمچنینلوازمیردکیمروردنیرازبره
طوردقیقمحاسبهمیشود(Wittle, 1989س.

پ -برنامهریزی تولید کوتاه مدت
طولافقبرنامهریزیدراینحالتکمترازی سالبودهوپالنهایکوتاهمدتدربازههاییر روز
برنامهریزیکوتاهمدتدرمعادنعبارتاستاز(Wittle, 1989س:
میشوند.اهداف 
تا چندماهتهیه 
 تأمیننیازهایاختالط
 ازنظرکیفیتموادارسالیبهکارخانهدرهرزمان.هدفازاخرتالط،فرسرتادنکانسرنگبرا
کیفیتثابتبهکارخانهفرآوریاست.کنترلعیارمشکلترینومهمترینمرحلهبرنامهریزی
زیراوقتیکارخانهفرآوریباباالترینبازدهیکارمیکندکهتغییراتدرخروراک

تولیداست،
ورودیبهکارخانهبهحداقلبرسد.
 تامیننیازهایکمّیسایتاختالطوکارخانهفرآوریبهمنظورفراهمآوردنتناژمروردنیراز
کارخانۀفرآوری.
 حداکثراستفادهازظرفیتتجهیزاتمعدنی.اینمهمبرابرهحرداقلرسراندنزمرانبیکراری
ماشینآالتوجلوگیریازجابهجاییبی ازحدآنهاامکانپذیراست.

بهحداقلرساندنانحرافازبرنامهریزیتولیدبلندمدت.


هایاماههایبعدبتوانبهاهداففوقدستیافت.


اطمینانیافتنازاینکهدرسال
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 برنامهریزیتولیدبایدبهگونهایانجامشودکهعالوهبرقابلیتکاربریآندرشرایطمعمولی
کانسار،بتوانآنرابهسرعتدرموارداواراریپی بینینشدهنیزبهکاربرد.
 برنامهریزیبایدازحداکثرقابلیتانعاافبرخوردارباشرد،یعنریاینکرهمهنرد برنامرهریرز
امکان اعمالنظردربرنامهریزیراازطریقحذفیکیازمحدودیتهایذکررشرده،داشرته
باشد.
 اطمینانیافتنازاینکهبرایاستخراجکانسنگدرهرزمان،باطلهبرداریمربوطبهآنقبالً
انجامشدهباشد.
 درنظرگرفتنزوایایشیبپایداردرنقاطمختلفمعدن.
نجادهدسترسیبهتمامپلههایدرحالکارمعدن.

 فراهمکرد
 اطمینانیافتنازاینکهحداقلعرضالزمبرایمانورشاولوکامیوندرپلهوجوددارد.
اگربتوانبرنامههایکوتاهمدتیرابرایتولیدمعدنتهیهکردکهبههمهاهدافذکررشردهدرفروق
دستیافت،میتوانادعاکردکهسودعملیاتنیزحداکثرخواهدشد.پساقتصاددراینبرنامهریزی
دراولویتنیست(Wittle, 1989س.
ذکرایننکتهوروریاستکهدربرنامهریزیکوتاهمدت،ظرفیتکلیتجهیزاتدردستر مردنظر
آالتتهیهنمیشود،یعنیبهاینمروردکره


ایبرایماشین

گیرد،امادراینمرحلههیچبرنامه
قرارمی
کدامتجهیزاتکیوکجااستفادهشوند،پرداختهنخواهدشد(اصانلو1324،س.

 -4-5-2سابقهی تحقیق
اولینباردرسرال1111مریالدیهرووربیرانداشرتکره“سررمایهگرذاراننیرازدارنردکرهسراح
سرمایهگذاریشانبادرآمدیکهدریافتمیکنندونرخبازگشتسرمایهسازگاریداشرتهباشرد،”.هرر
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قدرساحتولیدپایینترباشدنیازبهسرمایهگذاریکمتر،زماندریافتدرآمردطروالنیترروریسر 
سرمایهگذارینیزکمترخواهدبود.درسالهای1155و1161کارلیسلوتسارو1بیانداشرتندکره
برنامهریزیبرایتولیدبایدباهدفبیشینهکردنارزشخالصفعلیبراسا نرختنزیرلدادهشرده
صورتگیرد.درسال1165میالدیلرچوگراسمنبح برنامهریزیبرایتولیدبراسا پارامترهای
اقتصادیرامارحکردند.آنهامعتقردبودنردکرهشناسراییمحردودهنهراییپیرتبرهتنهراییبررای
بهینهسازیمعدنکافینیست،بلکهبایدسکانساستخراجمالوبرانیزکهمنجربهاسرتخراجپیرت
نهاییمیشودراتعیینکرد .بنابراینآنهاپیشنهادکردندکهمراحلاستخراجی پیترامیتوانبرا
استفادهازپیتهایالنهایمدلکرد.اینپیتهادراثرتغییرپارامترهایاقتصادیبهدستمریآینرد.
پارامترموردانتخابآنهابرایطراحیپیتهایالنهایدرواقععددیبودکهازکسرارزشاقتصرادی
بلوکبدستمیآمد.اگراینعددصفرشوداستخراجبههمانپیتنهاییرسریدهاسرت.نتیجرهایرن
تغییراتایجادتعدادیپیتالنهایاستکرهنشرانگرسرکانساسرتخراجمریباشرد.ایرنالگروریتمرا
الگوریتمپیتهایالنهای2مینامند(اصانلو1324،س.
گرشون3درسال1127میالدیالگوریتمیبرایبرنامهریزیبلندمدتارا هکردکهمردعیاسرتدر
آنمالحظاتبرنامهریزیمیانمدتوکوتاهمدتنیزلحراظشردهاسرت.درایرنروشمخرروطبره
گونهایایجادمیشودکهدررا آنبلوککلیدیقرارگیرد(بلوککلیدیبهبلوکیاطالقمیشرود
کهاگراستخراجشود،تعدادیبلوکزیرآنکهتوجیهاقتصادیدارندنیزاستخراجمیشروندس.سرپس
مخروطباتوجهبهمحدودیتشیبتشکیلوباجمعجبریبلوکهایداخلمخروطارزشنهراییرا
برایبلوککلیدیدرنظرمیگیرند.همینروشبرایسایربلوکهانیزعملمیشود.درنهایرتهرر
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بلوککلیدیدارایارزشمووعیخواهدشرد.سرپسایرنبلروکهرایکلیردیرابرراسرا ارزش
اقتصادیطبقهبندیمیکنندوطبیعتاًاولویتاستخراجبابلوککلیدییامخروطیاستکهباالترین
ارزشرادارااست(اصانلو1324،س.
درسال1112میالدیونگوسویم1الگوریتمیارا هنمودندکهدرآنبرایبرنامهریزیتولید،نیازبه
شناساییمحدودهنهایینیستوازتکنی گرشوننیزاستفادهمیشود.الگوریتمآنهابررایرناسرا 
استواراستکهحداکثرارزشخالصفعلی،مستلزماستخراجمادهمعدنیپرعیاردرسرالهرایاولیره
است.سپسپیشرویهایی2دراولویتخواهندبودکهنسبتبهپیشرویهرایمشرابهازارزشیرافلرز
بیشتریبرخوردارند.لذاپیتهاییباتعدادMبلوککانسنگازمیرانM+Nبلروککانسرنگکرهاز
مقدارفلزبیشتریبرخوردارندانتخابو Nبلوککهازفلزکمتریبرخوردارندبهطورمقاعریحرذف
خواهندشد(اصانلو1324،س.
درسال1112الولیازتکنی هوشمصنوعیبرایبرنامهریزیبرایتولیداستفادهکرد.الگوریتمهای
فوقبرایناسا بودندکهبهترینمادهمعدنی،مادهایاستکهباالترینعیارراداشتهباشد.
درسال1115میالدیدنبیوشفیلد3برمبنایالگوریتمژنتی مدلیبررایبرنامرهریرزیتولیرددر
معادنروبازارا هکردندکهدرآنریس زمینشناسی(عدمقاعیتزمینشناسیسنیزمنظرورشرده
بود.هدفازاینمدلبیشینهکردنارزشخالصفعلیوبهحداقلرساندنریس بااستفادهازیر 
تابعچندهدفهبود(اصانلو1324،س.

Wang

1

and Sevim
Backs
3
Denby and Schofield
Push
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درسال1122آقایانداگدلنورمضان1بیانداشتندکهبهترینمادهمعدنی،مادهمعردنیاسرتکره
عالوهبراینکهباالترینعیارراداشتهباشد،برایاستخراجآنبهکمترینمقردارباطلرهبرردارینیراز
باشد.اینبدانمعنیاستکهاینپیشرویهادرمیانسایرپیشرویهرایهرمحجرمدارایکمتررین
نسبتباطلهبرداریباشد(اصانلو1324،س.
درسال1112آقایتولوینسکی2الگوریتمیراارا هنمودهکرهدرنررمافرزارNPV Schedulerمرورد
استفادهقرارگرفتهاست.براسا اینالگوریتمبرنامهریزی،اهدافومحدودیتهایمدلرابراسا 
متغیرهایهدفتعریفکردهبهطوریکهاینمتغیرهاتابعیازشاخصههایبلوکمثلتنازکانسنگ،
عیاروامثالهممیباشد.
آکای 3درسال1111الگوریتمیتحتعنوانآزادسازیچهاربعدیشبکهای4ارا هکرردکرهدرآن
عالوهبردرنظرگرفتنعیارحددینامیکی،انباشتگاهکانسنگ5نیزدرمدلبرنامهریزیتولیددرنظرر
گرفتهشدهاست.دراینروشبااستفادهازورایبالگرانژمسألهبرنامهریرزیتولیردبرهیر مسرأله
تعیینمحدودهنهاییپیتتبدیلمیشود(اصانلو1324،س.
درسال2113دیمیتراکوپولو 6ی مدلبرنامهریزیخایرابرایبرنامرهریرزیتولیردمبتنریبرر
ریس درمعدنارا هداد.نکتهقابلتوجهدراینمدلآناسرتکرهقسرمتهراییازذخیررهکرهاز
قاعیتبیشتریبرخوردارنددرسالهایاولیهازعمرمعدناستخراجشدهومناطقیباقاعیتکمترر
برایدورههایدورتردرنظرگرفتهمیشوندکهاطالعاتکافیدرموردآنبخ هابهدسرتخواهرد
آمد(اصانلو1324،س.

and Ramzan

1

Dagdelen

2

Tolwinski

3

Akaike

Relaxation

4

4D

5

Stockpile

6

Dimitrakopolos
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جدول(1-2سالگوریتمهایعمدهارا هشدهبرایبرنامهریزیتولیدرانشانمیدهند.
جدول  -5-2الگوریتمهای ارائه شده برای برنامهریزی تولید (اصانلو)1594 ،
توسعهدهنده(گانس

نامروش

سالانتشار

Hover

-

1111

Frankois et. al.

پارامتریکردنالگرانژی

1142

Carlisle

نرختنزیلدادهشده

1155

Tessaro

نرختنزیلدادهشده

1165

Lerchs & Grossmann

تحلیلپارامتری

1165

Matheron

پارامتریکردن

1175

Gershon

برنامهریزیعددصحیحمختلط

1172

Dagdelen-Johnson

پارامتریکردنالگرانژی

1125

Vang-Sevim

روشابتکاری

1112

Elvely

برنامهریزیپویا

1112

Denby-Schofield

هوشمصنوعی

1115

Dagdelen-Ramazan

تئوریگراف

1112

Tolwinski & Underwood

روشآماریتصادفیوبرنامهریزیپویا

1112

Akaike

آزادسازیشبکهایواستفادهازورایبالگرانژ

1111

Dimitrakopolos

برنامهریزیخای

2113

میرزایی

الگوریتمژنتی 

2113

Dimitrakopolos & Ramazan

برنامهریزیعددصحیحمختلط

2114

رمضان

الگوریتمدرختپایه

2117

ستاروند

الگوریتمکلونیمورچگان

2111

Dimitrakopolos

جستجویممنوع

2112

اسدوهمکاران

الگوریتمروشهایتصادفی

2114
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5
فصل سوم
الگوریتم رقابت استعماری
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 -1-5مقدمه
بهطورکلی،مسا لبهینهسازیرامیتوانبهدودستهتقسیمکرد:ریاویوابتکاری.
برخیروشهایریاویبهینهسازیشاملروشبهینهسازیآنالیز،روشالگرانرژ،روشنلردر-میردو
روشهایبهینهسازیخایوغیرخایمیشود.اغلبروشهایریاویبرپایرهیگرادیراننقارهی
بهینهتابعمتناظراستواراست.درتوابعپیچیده،اینروشممکناستبهپاسخهرایبهینرهیمحلری
منجرشود.همچنین،گاهیاوقاتتابعمتناظرممکناستکرامالًبررمسرألهمنابرقنبرودهودارای
اختالفباشد.ایناشکاالتاستفادهازروشهایریاویرامحدودکردهاست.
روشهایابتکاری ومحاسباتتکاملیدرحلمشکالتمشترکازعلوممختلفاستفادهمیکنند.این
روشهاتالشدارندتابرایهرمشکلراهحلیارا هدهند،بدوناینکهدرکعمیقیازساختارمشرکل
داشتهباشند.بهعبارتدیگر،هرمسألهبرایاینالگوریتمهمانندی جعبهسیاهاست.ایرنروشهرا
معموالبرپایهیاستفادهیتصادفیازآماربهدستآمدهتوسطنمونههایی فضایجستجو،یرابرر
پایهیی پدیدهیطبیعیویافرایندیفیزیکیعملمیکنند.

 -2-5الگوریتم رقابت استعماری
الگوریتمرقابتاستعماری1ICAروشیدرحوزهمحاسباتتکاملیاستکرهاقردامبرهیرافتنپاسرخ
بهینهیمسا لمختلفبهینهسرازیمریکنرد.ایرنالگروریتمبرامردلسرازیریاوریفراینردتکامرل
اجتماعی-سیاسی،الگوریتمیبرایحلمسا لریاویبهینهسازیارا همیدهد( Atashpaz-Gargari

& Lucas, 2007س.ازلحاظکاربرد،اینالگوریتمدردستهالگوریتمهایبهینهسازیتکراملیهمچرون

Competitive Algorithm - ICA
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Imperialist

1

الگوریتمهایژنتی ،1GAروشبهینهسازیازدحامذرات،2PSOالگوریتمکلونیمورچگان3و...قرار
میگیرد.همانندهمهالگوریتمهایبهینهسازیتکاملی،الگوریتمرقابتاستعمارینیزمجموعهاولیهای
ازپاسخهایاحتمالیراتشکیلمریدهرد.ایرنپاسرخهرایاولیرهدرالگروریتمژنتیر  تحرتعنروان
"کروموزوم"،درالگوریتمازدحامذراتتحتعنوان"ذره"ودرالگوریتمرقابتاستعمارینیرزتحرت
عنوان"کشور"شناختهمیشوند.الگوریتمرقابتاستعماریباروندخاصیکهدرادامهمیآیرد،ایرن
پاسخهایاولیه(کشورهاسرابهتدریجبهبوددادهودرنهایتجوابمناسبمسألهبهینهسازی(کشرور
مالوبسرامییابد.
پایههایاصلیاینالگوریتمراسیاستهمسانسازی،4رقابتاستعماری5وانقالب6تشکیلمیدهنرد.
اینالگوریتمباتقلیدازروندتکاملاجتمراعی،اقتصرادیوسیاسریکشرورهاوبرامدلسرازیریاوری
دهدکهمیتوانندبه

بخ هاییازاینفرایند،عملگرهاییرادرقالبمنظمبهصورتالگوریتم ارا همی
حلمسا لپیچیدهبهینهسازیکم کنند.درواقعاینالگوریتمپاسخهایمسألهبهینرهسرازیرادر
پاسخهارارفترهرفترهبهبرود
وسعیمیکنددرطیفرایندیتکرارپذیراین 

قالبکشورهافرضکرده
دادهودرنهایتبهپاسخبهینهمسألهبرساند(آت پزگرگری1327،س.
الگوریتمرقابتاستعماری،باسرعتهمگراییبیشتردرحلمسا لبامتغیرهایزیراد،درمقایسرهبرا
PSOوGAاست.درسالهایاخیر،نتایجماالعاتمتعددیبهاثباتعملکردICAدرحرلمسرا ل
بهینهسازیمنجرشدهاست(Arish et al, 2014س.

Genetic

1

Algorithms - GA
Swarm Optimization - PSO
3
Ant Colony Optimization
4
Assimilation
5
Imperialistic Competition
6
Revolution
Particle
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 -1-2-5مفاهیم پایهای الگوریتم
استعمار،1درلغتبهسیاستتوسعهقدرتونفوذی کشوردرحوزهخارجازقلمرروشرناختهشرده
برایآن،اطالقمیشود.ی کشورمیتواندکشوردیگررابهطورقانونگذاریمستقیمویاازطریرق
روشهایغیرمستقیم،مثلکنترلکاالهاوموادخام،کنترلکند.مورداخیراغلباستعمارنو خوانده

میشود.استعماری پدیدهذاتیدرتاریخبودهاست.استعماردرمراحرلابتردایی،برهصرورتنفروذ
سیاسی-نظامیدرکشورهاوبهصورتصرفاستفادهازمنابعزمینی،انسانیوسیاسریبرودهاسرت.
بهصرفجلوگیریازنفوذکشوراستعمارگررقیبانجاممیشد.بههرحرال

بعضیمواقعنیزاستعمار،
کشورهایاستعمارگررقابتشدیدیرابرایبهاستعمارکشیدنمستعمراتهمدیگرنشانمریدادنرد
(آت پزگرگری1327،س.
مستقلازاثراتوتبعاتمثبتومنفیآن،استعماربهعنوانی فرایندذاتریدرتراریخبشررایجراد
شد،ودرعینواردکردنخسارتهایجبررانناپرذیربرهزیربناهرایاساسریکشرورهایمسرتعمره2
(خصوصاًزیربناهایفرهنگیسدربعضیموارداثراتمثبتیرانیزبررایایرنکشرورهاداشرت.ازدیرد
بهینهسازی،استعماربعضیازکشورهاراکهدارایتمدنیمعمولیبودندازحوزهیخودخارجکردهو
آنهارابهی حوزهدیگربردکهدربعضیمواردوورعیتایرنحروزهبهتررازموقعیرتقبلریکشرور
مستعمرهبود.امابههرحالاینحرکتمستلزمپیشررویمسرتعمرهدرراسرتایمحورهرایمختلرف
اقتصادیوفرهنگیبهسمتی استعمارگرقویتربود،یعنیازمیرانرفرتنبعضریازسراختارهای
فرهنگیواجتماعی.شکل(1-3سحرکتی مستعمرهبهسمتاستعمارگرقویرانشرانمریدهرد.

1

Imperialism

2

Colony
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اینرونددرالگوریتمرقابتاستعماریدرقالبسیاستجذبمدلسازیمیشود.ادامرهیایرنرونرد
میتواندمنجربهجذبکاملکشورمستعمرهتوسطاستعمارگرشود(آت پزگرگری1327،س.
هماننددیگرالگوریتمهایتکاملی،اینالگوریتم،نیزباتعدادیجمعیتاولیهتصادفیشروعمیشرود،
نامیدهمیشوند.تعدادیازبرترینعناصرجمعیتبره

کهدراینالگوریتمهرکدامازآنهای «کشور»
بهعنوانمستعمره،درنظرگرفتهمیشروند.

شوند.باقیماندهجمعیتنیز


استعمارگرانتخابمی

عنوان
استعمارگران،بستهبهقدرتشان،اینمستعمراترابای روندخاصکهدرادامهتوویحدادهخواهرد
شد،بهسمتخودمیکشند.قدرتکلهرامپراطوری،بههردوبخ تشکیلدهندهآنیعنیکشور
استعمارگر(بهعنوانهستهمرکزیسومستعمراتآن،بستگیدارد.ایرنوابسرتگیبراتعریرفقردرت
امپراطوریبهصورتمجموعقدرتکشوراستعمارگربهاوافهدرصدیازقدرتمستعمراتآن،مردل
میشود(آت پزگرگری1327،س.میزانتأثیرگذاریقدرتمستعمراتدرقدرتامپراطوری،بستهبه
نوعمسألهمیتواندتغییرکند.بهاینمعنیکههرچهمیزانتأثیرکمترباشدبیانگراعتمرادکمترربره
مستعمراتوتأثیربیشتراستعمارگراندرپاسخنهاییاست.

شکل  -1-5حرکت یک مستعمره به سمت استعمارگر بر روی تابع هدف (آتشپز گرگری)1597 ،
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باشکلگیریامپراطوریهایاولیه،رقابتاستعماریمیانآنهاشروعمیشود.هرامپراطروریایکره
نتوانددررقابتاستعماری،موفقعملکردهوبرقدرتخودبیفزاید(ویابهصورتحداقلی،ازکاه 
نفوذشجلوگیریکندس،ازصحنهرقابتحذفخواهدشد.بنابراینبقایی امپراطروری،وابسرتهبره
قدرتآندرجذبمستعمراتامپراطوریهایرقیب،وتحتکنتررلدرآوردنآنهراخواهردبرود.در
نتیجه،درجریانرقابتهایاستعماری،بهتدریجبرقردرتامپراطروریهرایبزرگتررافرزودهشردهو
امپراطوریهایوعیفتر،حذفخواهندشد.امپراطوریهابرایافزای قدرتخرود،مجبرورخواهنرد
شدتامستعمراتخودرانیزپیشرفتدهند(آت پزگرگری1327،س.
بهطورخالصهاینالگوریتمبهاستعماربهعنوانبخ تفکیر ناپرذیرازسریرتکامرلتراریخیبشرر
نگریستهشدهوازچگونگیاثرگذاریآنبرکشورهایاستعمارگرومسرتعمرهونیرزکرلتراریخ،بره
عنوانمنبعالهامی الگوریتمکاراونودرزمینهمحاسباتتکاملیاستفادهشدهاست.

 -5-5ساختار و کارکرد الگوریتم رقابت استعماری
الگوریتمرقابتاستعماریمانندهرالگوریتمبهینهسازیدیگر،نیازمندتعریفمراحلمختلفیاستتا
طیتکراراینمراحلموفقبهبهینهسازیمسألهموردنظرشود.درادامهایرنمراحرلبرهتفکیر و
تفصیلشرحدادهشدهاند.
هدفنهاییاینالگوریتم،حرکتتمامیکشورهایاولیهیساختهشدهبهسمتنقاهیبهینهاسرت.
اینحرکتتاجاییادامهمییابدکهتنهای استعمارگربراقیبمانردیراتمرامیکشرورهابررهمودر
حقیقتبرنقاهیبهینهمنابقشوند.
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 -1-5-5شکل دهی امپراطوریهای اولیه
دربهینهسازی،هدفیافتنی جواببهینهبرحسبمتغیرهایمسألهاست.برایاینکاربایردیر 
آرایهازمتغیرهایمسألهکهبایدبهینهشوند،ایجادشود.درالگوریتمژنتی ایرنآرایره،کرومروزوم1
مینامیم.دری مسئلۀبهینرهسرازی  Nvarبعردی،یر 
نامیدهمیشود.دراینجانیزآنرای کشور 

است.اینآرایهبهصورتزیرتعریفمیشود:

کشور،ی آرایهبهطول1× Nvar
(1-3س

[

]

مقررادیرمتغیرررهررادری ر کشررور،بررهصررورتاعررداداعشررارینمررای دادهم ریشرروند.ازدی ردگاه
تاریخیفرهنگی،اجزایتشکیلدهندهی کشوررامیتوانویژگیهایاجتماعی-سیاسیآنکشور،
رویژگیهادرنظرگرفت(آت پزگرگری1327،س.

همچونفرهنگ،زبان،ساختاراقتصادیوسای
شکل(2-3سنحوهتناظرمتغیرهایبهینهسازیمسرألهبراویژگریهرایاجتمراعیسیاسریرانشران
میدهد.

مذهب

...

سیاست اقتصادی

زبان

فرهنگ

شکل  -2-5متغیرهای اجتماعی تشکیل دهنده یک کشور (آتشپز گرگری)1597 ،

درشکل(2-3سمتغیرهایمجهولدرحقیقتهمانمتغیرهایمجهولتابعهزینهیمسرألههسرتند
کههدفبهینهسازیقرارگرفتهاست.

Chromosome
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1

کشوراولیهایجادمیشودتاNimpازبهتریناعضایاینجمعیرت

برایشروعالگوریتم،تعدادNcountry
باقیماندهNcolعردداز
(کشورهایدارایکمترینمقدارتابعهزینهسبهعنواناستعمارگرانتخابشود .
کشورها،مستعمراتیراتشکیلمیدهندکههرکدامبهیر امپراطروریتعلرقدارنرد.بررایتقسریم
مستعمراتاولیهبیناستعمارگران،بههراستعمارگر،تعدادیازمستعمرات،کهاینتعداد،متناسببا
قدرتآناست،اختصاصدادهمیشود.درشکل(3-3سنحوهتقسریممسرتعمرات،میرانکشرورهای
استعمارگربهصورتنمادیننشاندادهشدهاست(آت پزگرگری1327،س.

شکل  -5-5تقسیم مستعمرات میان کشورهای استعمارگر (آتشپز گرگری)1597 ،

 -2-5-5سیاست جذب
سیاستهمگونسازی(جذبسباهدفتحلیرلفرهنرگوسراختاراجتمراعیمسرتعمراتدرفرهنرگ
حکومتمرکزیانجاممیگرفت.کشورهایاستعمارگر،برایافزای نفوذخود،شروعبهایجادعمران
(ایجادزیرساختهایحملونقل،تاسیسدانشگاهو...سمیکنند.بهعنروانمثرالکشرورهایینظیرر
انگلیسوفرانسهباتعقیبسیاستهمگونسازیدرمستعمراتخوددرفکرایجادانگیسنووفرانسه
نودرمستعمراتخوی بودند.بادرنظرگرفتنشیوهنمای ی کشوردرحلمسألهبهینرهسرازی،
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درحقیقتاینحکومتمرکزیبااعمالسیاستجذبسعیداردتاکشرورمسرتعمرهرادرراسرتای
ابعادمختلفاجتماعیسیاسیبهخودنزدی کند.اینبخ ازفراینداستعماردرالگوریتم،بهصورت
حرکتمستعمراتبهسمتکشوراستعمارگر،مدلشدهاست(آت پزگرگری1327،س.
درراستایاینسیاست،کشرورمسرتعمره،برهانردازهxواحرددرجهرتخرطواصرلمسرتعمرهبره
کشاندهمیشود(xعددیتصادفیباتوزیعیکنواخت،یرا

استعمارگر،حرکتکردهوبهموقعیتجدید
هرتوزیعمناسبدیگرسمیباشد.اگرفاصلهمیراناسرتعمارگرومسرتعمرهبرا  dنشراندادهشرودوß

عددیبزرگترازی ونزدی به2درنظرگرفتهشود،معموالًبرای  dداریم:
(2-3س
وجودوریبβ≺1باع میشودتاکشورمستعمرهدرحینحرکتبرهسرمتکشروراسرتعمارگر،از
جهتهایمختلفبهآننزدی شود.همچنیندرکناراینحرکت،ی انحرافزاویهایکوچ نیزبا
توزیعیکنواختبهمسیرحرکتافزودهمی شرود.یر نمرایگرافیکریازاعمرالسیاسرتجر ذبدر
الگوریتمرقابتاستعماریدرشکل(4-3سنشاندادهشدهاست(آت پزگرگری1327،س.

شکل  -4-5اعمال سیاست جذب در االگوریتم رقابت استعماری (آتشپز گرگری)1597 ،
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 -5-5-5انقالب
طیتکرارهایمتوالیفرآیند،ممکناستی جواببهینهیمحلیبهوجودبیایدکهبهعنروانیر 
کشوراستعمارگر،تمامیمستعمراترابهسمتخودجذبکند.برایگریزازاینامر،الگوریتمرقابت
استعماریفرآیندیبهنامانقالبراپیشنهادمیکند(اقدسیفاموهمکاران1311،س.
بروزانقالبتغییراتناگهانیرادرویژگیهایاجتماعیسیاسیی کشورایجادمیکند.درالگوریتم
رقابتاستعماری،انقالبباجابجاییتصادفیی کشورمستعمرهبرهیر موقعیرتتصرادفیجدیرد
مدلسازیمیشود.انقالبازدیدگاهالگوریتمیباع میشودکلیتحرکتتکاملیازگیررکرردندر
درههایمحلیبهینگینجاتیابدکهدربعضیمواردباع بهبودموقعیتی کشورشدهوآنرابره
ی محدودهبهینگیبهتریمیبرد(آت پزگرگری1327،س.

شکل  -3-5اعمال سیاست انقالب (آتشپز گرگری)1597 ،
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 -4-5-5جابجایی احتمالی موقعیت مستعمره و استعمارگر
درحینحرکتمستعمراتبهسمتکشوراسرتعمارگر،ممکرناسرتبعضریازایرنمسرتعمراتبره
موقعیتیبرسندکهازموقعیتاستعمارگرآنامپراطوریبهترباشد(بهنقاطیدرتابعهزینهبرسندکه
هزینهکمتریرانسبتبهمقدارتابعهزینهدرموقعیتاستعمارگر،تولیدمریکننردس.درایرنحالرت،
جایگاهکشوراستعمارگروکشورمستعمره،بایکدیگرعوضخواهدشدوالگوریتمباکشوراستعمارگر
درموقعیتجدیدادامهخواهدیافتواینبار،اینکشوراستعمارگرجدیداستکهشرروعبرهاعمرال
سیاستهمگونسازیوجذببرمستعمراتخرودمریکنرد(Atashpaz-Gargari & Lucas, 2007س.

شکل(6-3سبهخوبیگویایاینموووعاست.

شکل  -6-5جابه جایی موقعیت مستعمره و استعمارگر (آتشپز گرگری)1597 ،

 -3-5-5رقابت استعماری
قدرتی امپراطوریبهصورتقدرتکشوراستعمارگر،بهاوافهدرصدیازقدرتکرلمسرتعمرات
آنتعریفمیشود.
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هرامپراطوریایکهنتواندبرقدرتخودبیفزایدوقدرترقابرتخرودراازدسرتبدهرد،درجریران
رقابتهایاستعماری،حذفخواهدشد.اینحذفشدن،بهصورتتدریجیصورتمیپرذیرد.بردین
معنیکهبهمرورزمان،امپراطوریهایوعیف،مستعمراتخرودراازدسرتدادهوامپراطروریهرای
قویتر،اینمستعمراتراتصاحبکردهوبرقدرتخوی میافزایند.اینفرآیندبهاینصرورتمردل
شدهاستکهدرهرباراجرایفرآیندوعیفترینمستعمرهازوعیفتریناستعمارگرانتخابشردهو
بینباقیاستعمارگرانبهرقابتگذاشتهخواهدشد.درالگوریتمرقابتاستعماری،امپراطوریدرحال
حذف،وعیفترینامپراطوریموجوداست.مستعمراتمرذکور،لزومراًتوسرطقرویترینامپراطروری،
تصاحبنخواهندشد،بلکهامپراطوریهایقویتر،احتمالتصاحببیشتریدارنرد.رقابرتاسرتعماری
میانچندیناستعمارگربرایجذبمستعمراتهمدیگردرشکل(7-3سبرهخروبینشراندادهشرده
است(آت پزگرگری1327،س.

شکل  -7-5رقابت استعماری بین امپراطوریها (آتشپز گرگری)1597 ،
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 -6-5-5سقوط امپراطوریهای ضعیف
درجریانرقابرتهرایاسرتعماری ،خرواهنراخواه،امپراطوریهرایورعیفبرهتردریجسرقوطکرردهو
افتد.شروطمتفاوتیرامیتروانبررایسرقوطیر 

مستعمراتشانبهدستامپراطوریهایقویترمی
امپراطوریدرنظرگرفت.درالگوریتمپیشنهادشده،ی امپراطوریزمانیحذفشدهتلقیمیشرود
کهمستعمراتخودراازدستدادهباشد(آت پزگرگری1327،س.
بهزبانسادهتراگردرطیفرآیندرقابتاستعماری،کشورهایاستعمارگریایجادشودکهباازدسرت
دادنتمامیمستعمراتخودمواجهشود،دراینمرحلهآنکشوراستعمارگرخودتبدیلبهمسرتعمره
دیگراستعمارگرانمیشود(Arish et al, 2014س.
شکل(2-3سی نمایکلیازسقوطامپراطوریهادرروندچرخهالگوریتم،ارا همیدهد.

شکل  -9-5حذف امپراطوریهای فاقد مستعمره (آتشپز گرگری)1597 ،

 -4-5فلوچارت الگوریتم
درشکل(1-3سفلوچارتکلیالگوریتمرقابتاستعماریرسمشدهاست.
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شروع
ایجادکشورهایاولیهوتعیین
استعمارگرانومستعمراتآنها
جابهجاییمستعمراتبهسمت
استعمارگرانخود(سیاستجذبس

آیاقدرتمستعمرهاز
استعمارگرشبیشترشده

خیر

بله
جابهجاییمستعمرهقویبااستعمارگرش
الحاقوعیفترینمستعمرهازوعیفترین
استعمارگربهی استعمارگرقویتر

آیاامپراطوریبدون
مستعمرهایوجوددارد
بله
حذفامپراطوریبدونمستعمره

خیر

بررسیشروطپایان
اجرایالگوریتم
بله
پایان
شکل  -9-5فلوچارت الگوریتم رقابت استعماری

42



خیر

 -3-5الگوریتم رقابت استعماری فازی

1

باوجودتمامماالعاتموفقدربهبودعملکرد،ICAهمچنانبرخیازمسا لچرال برانگیرزوجرود

دارد،ازجمله(Arish et al, 2014س:
 .1وجودنقاطبهینهمحلی
 .2سرعتهمگراییکمدربرخیازمسا ل
 .3پیچیدگیزیادمحاسباتیدرمواقعوجودتعدادزیادیازمتغیرهایمستقل
برایمقابلهباچال هایباال،الگوریتمرقابتاستعماریفازی)(FICAارا هشدهاست.برااسرتفادهاز
اینالگوریتم،هرمستعمرۀموجوددرواقع متعلقبههمۀاستعمارگرها اسرتکرهبرادرجرهعضرویت
مشخصدرنظرگرفتهشدهاست(Arish et al, 2014س.
درنسخهیفازیاینالگوریتمدرمقایسهبانسخهاستاندارد،ICAدرالگوریتمپیشنهادی،کشرورهای
قدرتمندهمانندقبلبهعنواناستعمارگردرهرمرحلهانتخابمیشوند.براتوجرهبرهترابععضرویت
فازی،کشورهایدیگربهمستعمراتامپراطوریتبدیلمیشوند.درسیاستجرذب،برراسرا ترابع
عضویتفازی،مستعمراتبهسمتاستعمارگرهاحرکتمیکنند.دراینالگوریتم،هریچامپراطروری
حذفنخواهدشد.بهجایآن،درطولاجرایالگوریتم،امپراطوریهابرهسرمتیر نقارهحرکرت
میکنند.مراحلدیگرالگوریتمشبیهبهICAاستاندارداست(Arish et al, 2014س.
مستعمرههاباتوجهبهتابععضویتدرمسیریحرکتمیکننردکرهحاصرلجمرعبردارهرایجرذب
استعمارگرهایمختلفاست.بهعبارتدیگراستعمارگریباقدرتبیشترمیتواندباع ایجراددرجره

)- Fuzzy Imperialist Competitive Algorithm (FICA
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1

عضویتبزرگتریدر مستعمرههاشدهوتأثیربیشتریدرزمرانفرآینردجرذببرررویآنهرابگرذارد
(Arish et al, 2014س.
این عمل باع میشود تا تمام مستعمرهها مستقیماً به سمت نقاهی بهینه حرکت کنند و سرعت
بهینهسازی با توجه به این حرکت مستقیم افزای

یابد .گرچه این عمل موجب افزای

سرعت

جستجوینقاهیبهینهمیشوداماخاریافتننقاطبهینهیمحلیراافزای میدهد.
درالگوریتمرقابتاستعماریفازی،هیچاستعمارگریحذفنمیشودبلکهتماماستعمارگرهابهسمت
ی استعمارگربهینهونهاییحرکتکردهوتبدیلبهی استعمارگر میشروند،کرههمراننقارهی
بهینهاست(Arish et al, 2014س.

 -6-5مزایا و معایب استفاده از  ICAدر بهینهسازی
 -1-6-5مزایا
الگوریتمرقابتاستعمارینسبتبهسایرروشهایالهامگرفتهشدهازطبیعتمزایایزیرادیدارد.از
جمله:

 -1نوبودنایده
 -2مبتنیبررفتاراجتماعیانسانکههوشمندانهترازرفتارهایبیولوژیکیاوست
 -3سرعتهمگراییباال
 -4تواناییبهینهسازیتوابعیباتعدادمتغیرهایبسیارزیاد
 -5درککلیراحتترالگوریتموهمهفهمبودنوملمو بودنآن
 -6راحتیبرنامهنویسیکامپیوتریبرایالگوریتم
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 -2-6-5معایب
الگوریتمرقابتاستعماریاگرچهالگوریتمیبسیارقدرتمندبرایبهینهسازیتوابعچندمتغیرهاسرت
اماایراداتینیزداردکهازآنجملهمواردزیرقابلذکراست:
 -1وعفدرجستجویکاملمحیط:وقتیابعادمسالهبسیارزیادشرود،الگروریتمازجسرتجوی
کاملفضایحالتعاجزخواهدشد.
 -2همگراییبسیارسریع:الگوریتم،بسیارسریعبهنقاطبهینهیمحلیمیلمیکنردوبنرابراین
بایدبارهادوبارهاجراشود.
 -3قفلکردن:گاهیووعیتیبوجودمیآیدکرهتغییراتریکرهتوسرطعملگررالگروریتماتفراق
میافتد(جابهجاییکشورهابینامپراطوریهاسدری حلقرهیبسرتهبارهراوبارهراتکررار
میشودوتنهاراهحلاینخواهدبودکهالگوریتمدوبارهاجراشود.

 -7-5جمع بندی
الگوریتمرقابتاستعماری،الگوریتمیساده،سریع،کاراوانعاافپرذیردرحرلمسرا لبهینرهسرازی
استکهدرصورتایجادتغییراتیمتناسبباهرمسألهدرپارامترهایینظیراحتمالانقالبیااحتمال
جذب،میتواندپاسخیقابلقبولتولیدکند.همچنیناینقابلیتبرهکراربرالگروریتمایرنامکرانرا
میدهدتاتعاملیبهترباالگوریتمبرقرارکندوباکسبتجربهیالزم،پاسخهایبهترریرابرهدسرت

آورد.
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4
فصل چهارم
بهینهسازی محدوده نهایی و برنامهریزی تولید در معادن روباز با
استفاده از الگوریتم رقابت استعماری
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 -1-4مقدمه
باتوجهبهماالبیکهدرفصولگذشتهطرحشد،دراینفصلاقدامبهارا هیروشهاییبرایتعریف
مسا لمحدودهنهاییوبرنامهریزیتولیدخواهدشد.اینروشهابایدبهگونهایباشندکهاینمسا ل
رابهطورکاملبهصورتیتعریفکنندکهبرایالگوریتمرقابتاستعماریقابلفهمباشرد.همچنرین
اینروشهابایدبهگونهایطراحیشوندکهپاسخهایمسألهبهپاسخهایواقعیتاحدممکننزدی 
باشند.ایدهیاولیهیاینروشهابرمبنایپایاننامهیکارشناسریارشرددکتررمیرزایریبراعنروان
«طراحیمحدودهنهاییوبرنامهریزیتولیدمعادنروبازبااستفادهازالگوریتمژنتی »طراحریشرده
است.

 -2-4طراحی محدوده نهایی معادن روباز با استفاده از ICA
 -1-2-4کشور مدل شده برای مسأله محدوده بهینه نهایی
اگرکانساربهصورتمدلبلوکیسهبعدیمدلشود،بااینفرضکهمخروطاسرتخراجیبررایهرر
بلوک،مجموعهبلوکهاییباشدکهبرایدسترسیبهبلوکموردنظربایستیمتناسببراشریبالزم
برداشتشود،بنابراینمحدودهنهاییقاعاًحاصلمخروطهایاستخراجیبلوکهایمثبتاست.پس
برایبهینهسازیمحدودهنهاییبایدباارزشترینمجموعهازاینمخروطهایاستخراجیراپیداکرد.
بااینوصف،کشورهایاینمسألهعبارتازآرایهایازاعدادصحیحباطولمعیناست.بررایتعیرین
طولاینآرایهوهمچنینمقادیرعددیآنروشهایمختلفیموردبررسیقرارگرفتکهدرادامهدر
موردهری توویحاتیارا هودرموردویژگیهایآنهابح خواهدشد.
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الف -روش اول
درابتداروشیمدنظرقرارگرفتکهدرآنکشوربهصورتآرایهایازاعدادصرحیحبرهطرولتعرداد
بلوکهایموجوددرمدلبلوکیاقتصادیبودکههرعضوآرایهشمارهیکیازبلوکهایمدلدرنظر
گرفتهشدهبود.محدودهنهاییبهینهدراینروشعبارتازمخروطهایاستخراجیبلوکهایموجود
دراستعمارگربرترنهاییاست.درادامهباذکری مثالبهشررحجز یراتوبررسریروشپرداختره
میشود.درشکل(1-4سی مدلبلوکیبا4سارو7ستونحاوی22بلوکدرنظررگرفترهشرده
است.

شکل  -1-4یک مدل بلوکی دو بعدی نمونه

دراینمدلبلوکیاقتصادیبادرنظرگرفتنمحدودیتشیب45درجه،بلروکهرایشرماره،14،2
27،23،22،21،21،16،15و22بهعلتقرارگرفتنمخروطاستخراجیآنهادرخارجازمحدوده
مدلبلوکی،بهعنوانبلوکهایغیرقابلاستخراجدرنظرگرفتهمیشروند.بنرابراین16بلروکبراقی
ماندهقابلاستخراجمیباشند.حالباتوجهبهروشمدنظربرایتعریفکشور،هرکشوری آرایرهی
16عضویاستکههرعضوآنشمارهیکیازبلوکهایقابلاستخراجمیباشد.
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امااینروشدارایمعایببزرگیاستکهعمالدرهمانابتدایامرآنراناکارآمدوازبررسیبیشرتر
معافمیکند.
اولینعیباینروشایناستکهدرآنتعدادکشورهایتعریفشدهبسیارزیادخواهدبود.بهعنوان
مثالدرمدلبلوکیاقتصادیفوقتعدادکلحاالتبرایکشورها1616مورداستکهعددفوقالعاده
بزرگیاستودرصورتبزرگترشدنمدلبلوکیاینعددبهشکلوحشتناکیافزای خواهدیافرت.
اینعیب،مانعبزرگیبرسرراهمحاسباتبعدیبودهودامنهیجستجورافوقالعادهگستردهخواهد
کرد.
عیبدیگراینروشایناستکهدرآنکشورهایتکراریبهتعدادزیادایجادخواهدشدواینامربر
رویعملگرهایانقالبوسیاستجذبتأثیرمنفیمیگذاردوعمالًآنهارابیاثرخواهدکردکهایرن
امرموجبایجادپاسخهایبهینهیمحلیوشکستبهینهسازیخواهدشد.
همچنینایراددیگراینروشایناستکهتعدادزیادیازکشورهایبهوجودآمدهدراینروششاید
ازنظرریاویبایکدیگرمتفاوتباشنداماازلحاظنتیجهکامالًیکسانخواهندبود،بهعنوانمثالدر
مدلبلوکیشکل(1-4سدرصورتیکهشماره25دری آرایهموجودباشدعمالبهمعنایاسرتخراج
تمامیبلوکهایقابلاستخراجدرمدلبلوکیاست،چراکهمخرروطاسرتخراجیایرنبلروکشرامل
کلیهیبلوکهایقابلاستخراجاست.تعردادآرایرههراییکرهعردد25درآنهراموجروداسرتبرابرر
(1616-1516تعدادکلکشورهامنهایتعدادکشرورهرایفاقردعضرو25ساسرتکرهایرنبرهمعنری
کشورهایتکراریازلحاظنتیجهاست.اینامرسببمیشرودکرهتعردادزیرادیمحاسربهوسریکل
بهینهسازیکهعمالًهیچحاصلیندارندانجامگیرد.
اینعیبهایعمدهکهحتیدرچنینمدلبلوکیکوچکیمیتواندتاایناندازهدردسرایجرادکنرد،
ثابتمیکندکهاینروشکارآمدنیست.بنابراینروشدومیارا همیشود.
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ب -روش دوم
برایکمکردنتعدادکشورهایایجادشدهورفععیوبروشقبلاینبارروشیپیشنهادشدکرهدر
آنکشوربهصورتآرایهایازاعدادصحیحبهطولتعدادبلوکهایمثبتموجوددرمدلبلوکیبرود
کههرعضوآرایهشمارهیکیازبلوکهایمثبتواقعدرمدلبلوکیدرنظرگرفتهشدهبود.
برایمدلبلوکیدرنظرگرفتهشدهدرشکل(1-4سباتوجهبهاینکهتعدادبلوکهایمثبرت7عردد
میباشد ،بنابرایندراینروشکشورهایساختهشدهیر آرایرهی7عضرویوتعردادکشرورهرا77
میباشد.اینروشدرمقایسهباروشقبلبسیاربهتراستاماهمچنرانبررایمردلبلروکیبرهایرن
کوچکیمقدارزیادیمحسوبمیشود.
اینروشنیزباوجوداصالحاتانجامشدهدارایهمانمعایبروشاولاست،بنابرایناینروشنیرز
ناکارآمدبودهوبایدروشدیگریپیشنهادشود.
پ -روش سوم
درروشپیشنهادیسوم،کشوربهصورتآرایهایازاعدادصحیحبهطرولتعردادسرتونهرایدارای
بلوکمثبتموجوددرمدلبلوکیبودکههرعضوآرایهشمارهیکیازبلوکهایمثبتمردلبلروکی
درنظرگرفتهشده،خواهدبود.
درموردمثالشکل(1-4ساگرازاینروشاستفادهشود،باتوجهبهاینکرهتعردادسرتونهرایدارای
بلوکمثبت5ستوناست،هرکشوری آرایهی5عضویاست.باتوجهبهاینکهدرمجموع7بلوک
مثبتدراینمدلبلوکیموجوداستبنابراینتعدادکشورهایایجادشده75کشروراسرت.برهطرور
مشخصاینروشدرمقایسهبادوروشقبرلدارایدامنرهیجسرتجویبسریارکروچکترونیازمنرد
محاسباتکمتراست،اماهمچنانمشکالتهمچونتعددکشورهایتکراریدراینروشنیرزوجرود
دارد.
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اینروشاگرچهدرمدلهایبلوکیکوچ پاسخقابلقبولیخواهدداشت،امادرمردلهرایبلروکی
بزرگمسلماًبامشکالتیمواجهخواهدشد،لذادرادامهبهاصالحروشوارا هیروشچهارمپرداخته
خواهدشد.
ت -روش چهارم
درروشپیشررنهادیچهررارم،کشرروربررهصررورتآرایررهایازاعرردادصررحیحبررهطررولتعررداد
ستونهایدارایبلوکمثبتموجوددرمدلبلوکیاستکههرعضوآرایهشمارهیکیازبلروکهرای
مثبتواقعدرهمانستونمتناظردرمدلبلوکیخواهدبود.
تفاوتاینروشباروشقبلیایناستکهدرروشقبلیهرعضودرایهمیتوانستشمارهیهری از
بلوکهایمثبتمدلبلوکیاقتصادیباشدامادراینروشهرعضودرایهتنهامیتواندشمارهییکی
ازبلوکهایمثبتستونمتناظرباهمانعضودرایهباشد.بهاینترتیبتعدادکشورهایایجادشرده
بسیارکمترخواهدشد.
اماایرادبزرگاینروشایناستکهی حالتمهمراپوش نمیدهرد.درایرنروشاگررسرتونی
دارایبلوکمثبتباشدبایدحداقلدارایی مخروطاستخراجیباشردوحرالتیبررایعردموجرود
مخروطاستخراجیدری ستوندارایبلوکمثبتوجودندارد.
لذاحالتپنجمیبااصالحاینروشتوسعهمییابدکهاینایرادرانداشتهباشد.
ث -روش پنجم
درنهایتدرمدلپیشرنهادیپرنجم،کشروربرهصرورتآرایرهایازاعردادصرحیحبرهطرولتعرداد
ستونهایدارایبلوکمثبتموجوددرمدلبلوکیاستکههرعضوآرایهعبارتاستازتعدادبلوک
مثبتستونمتناظریکهممکناستاستخراجشود.بهعنوانمثالبرایستونیبرا3بلروکمثبرت
امکاندارد2،1،1ویاهر3بلوکمثبتاستخراجشود.بنابرایندرستونیبراnبلروکمثبرتn+1
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حالتوجودخواهدداشت.همچنیندراینروششمارشازباالبهپایینخواهدبودبهاینمعنراکره
عددnدرجایگاهmامی آرایهبهمعنایانتخابnامینبلوکمثبتازmامینستوناست.
آرایهایکهعددمتناظرباستونیصفرشودبهاینمعنااستکهازآنسرتونهریچبلروکیاسرتخراج
نمیشودمگردرمخروطاستخراجیبلوکهایدیگرستونهاقرارگیرد.
برایدرکواوحترمالببای مثالبهتوویحخواهیمپرداخت.
درصورتاستفادهازاینمدلدرمثالشکل(1-4سدراینمدلبلوکیتعرداد5سرتوندارایبلروک
مثبتاستکهبهترتیبدرستون،2ی بلوکمثبتودارای2حالت،درستون،3دوبلوکمثبت
ودارای3حالت،درستون،4ی بلوکمثبتودارای2حالت،درستون،5دوبلوکمثبرتودارای
3حالتودرستون،6ی بلوکمثبتودارای2حالتقراردارد.
بنابراینتعدادکلحاالتموجودبرابر:


موجود حاالت کل تعداد

اینعدددرمقایسهبامدلهایقبلیبسیارمعقولبهنظرمیرسد.
دراینمرحلهمیتوانبهراحتیقدرتکشورتولیدشدهرانیزمحاسبهکرد.بهاینصورتکرهقردرت
کشوربرابرمجموعارزشبلوکهایواقعدرمخروطهایاستخراجیبلوکهایکشوراست.همچنرین
اینعددبیانگرارزشمحدودهنهاییمتناظرباآنکشورمیباشد.

 -2-2-4جمعیت اولیه
حالکهنحوهینمای ی کشوردراینمسألهمشخصشد،برایایجادی جمعیتاولیهازتعرداد
مشخصیکشوربرایآغازالگوریتمویافتنکشروربهینرهاقرداممریشرود.بررایایرنکراربسرتهبره
گستردگیمدلبلوکیموجودوتعدادکلکشورهایموجود(کهطبقتعاریفارا هشدهبرایکشرور،
تعدادآنبرایهرمدلبلوکیمشخصاستس،تعدادمشخصیکشوربهصورتتصادفیتولیدمیشود.
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تعداداینجمعیتاولیهیانتخابیتأثیرمستقیمیبررویمیزاندقتوزمانانجامالگوریتمویرافتن
پاسخبهینهنهاییدارد.درصورتیکهجمعیتاولیهبسیاربزرگدرنظرگرفتهشودافرزای حجرمو
تعدادمحاسباتموجباتالفوقتخواهدشد.اگرجمعیتاولیهبسیارکوچر درنظررگرفترهشرود
احتمالایجادپاسخهایبهینهمحلیافزای یافتهودقتپاسخهایاحتمالینیزکاه خواهدیافت،
همچنینتفاوتدرپاسخهایبهوجودآمدهدراجراهایمکررنیزبیشترخواهدشرد.تعردادبهینرهی
جمعیتاولیه،باتوجهبهماهیتالگوریتم،کامالبهتجربهیکاربربستگیداردوپسازاجرایمتوالی
الگوریتمتوسطکاربر،دیدکلینسبتبهاینمقدارحاصلخواهدشد.دراینجاباتوجهبرهتوصریهی
الگوریتمICAاصلی،مقداریدرحدود11درصدکلکشورهایموجوددرمسرألهبرهعنروانتعرداد
جمعیتاولیهدرنظرگرفتهمیشود.
ایجادکشورهایتصادفیدراینمسألهبسیارسادهاست.کافیاستباتوجهبهمدلبلوکیطولآرایره
مشخصشود،سپسدرهرعضوآرایهبهصورتاتفاقییکیازمقادیرمجازباتوجهبرهتعریرفمردل
قرارگیردتادرنهایتکشوراتفاقیاولیهموردنظرایجادشود.اینعملبایدبهتعردادکشرورهرایدر
نظرگرفتهشدهبرایجمعیتاولیهتکرارشود.

 -5-2-4انتخاب استعمارگر ،تخصیص مستعمرات و ایجاد امپراطوریها
دراینمرحلهتعدادیازکشورهایتصادفیایجادشدهبهعنواناستعمارگرانتخابمیشود.برایاین
کارپیشنهادمیشودارزشتمامیکشورهایتصادفیایجادشدهمحاسبهوسپس15درصدباالییکه
دارایارزشبیشتریهستندبهعنواناستعمارگرانتخابشوند.البتهاینعددبستهبهتجربهیحاصل
ازنتایجاجرایالگوریتمدرهرمدلبلوکیمیتواندتغییرکند،امابهعنوانی مقدارپی فرض15
درصدمناسببهنظرمیرسد.کشورهایباقیماندهنیزمسلماًمستعمراتایناسرتعمارگرانخواهنرد
بود.
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حالباتوجهبهمقدارقدرتهراستعمارگرتعدادمشخصیمستعمرهبههری تعلقمیگیرد.اگررT
راتعدادکلمستعمراتموجودm،راتعداداستعمارگرانوPnراقدرتاستعمارگرnامدرنظربگیریم،
اینمقداررامیتوانازراباه(1-4سمحاسبهکرد:
(1-4س

[
∑

]

تعداد مستعمرات استعمارگر ام

درنهایتآخریناستعمارگرتعدادمستعمراتباقیماندهرابهخوداختصاصخواهدداد.حالباتوجه
بهتعدادمستعمرهالزمبرایهراستعمارگر،تخصیصمستعمراتبهاسرتعمارگرانبرهصرورتاتفراقی
انجاممیشود.دراینمرحلههراستعمارگربههمراهمستعمراتخودتشکیلی امپراطوریراخواهد
داد.قدرتهرامپراطورینیزازمجموعقدرتهراستعمارگربهعالوهیقدرتمسرتعمراتخرود،بره
دستمیآید.
بنابرایندراینمرحله،تعدادیمحدودهنهاییدارایبیشترینارزشبهعنواناسرتعمارگروجروددارد
کههری دارایتعدادیمحدودهنهاییبهعنوانمستعمرههستند.

 -4-2-4سیاست جذب
دراینمرحلهنوبتبهاجرایسیاستجذبوحرکتمستعمراتبهسمتاستعمارگرانمیرسد.برای
شبیهسازیاینمرحلهدراینمسألهبایدبهایننکتهتوجهکردکههدفازاینکارحرکتمسرتعمره
بهسمتاستعمارگردرجهتیاتفاقیومقداریاتفراقیاسرت،کرهدراینجرااحتمرالجرذبنامیرده
میشود،تادرنهایتکشورمستعمرهبهاستعمارگرنزدی شود.برایارواءشرطتصادفیبودنمقدار
حرکتدرهرمرحلهازاجرایفرآیندجذب،بهازایهرمستعمرهی عرددتصرادفیازبرازهی1،1
تولیدمیشودوRنامیدهمیشود.اگرتعداداعضایآرایههایمعرفکشرورهاiدرنظررگرفترهشرود،
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بنابرراباه(2-4ستعدادjعضوازاعضایآرایهیمستعمرهانتخابشدهوبراعضرومتنراظرازآرایرهی
استعمارگرجایگزینمیشود.
(2-4س

]

[

اگراینjعضوبهصورتاتفاقیازبینiعضوانتخابشود،تصادفیبودنجهتحرکتکهموردنظرر
الگوریتماستنیزبرآوردهشدهاست.درهرمرحلهازاجرایفرآیندجذب،بررایتمراممسرتعمراتاز
تمامامپراطوریهااینعملی بارانجاممیگیرد.
درپایاناینمرحلهتمامیمستعمراتموجودتغییرکردهوبهکشورهایجدیدیتبدیلشدهاند،کره
درمورداینمسألهدرحقیقتمحدودههاینهاییجدیدیتولیردشردهکرهدارایارزشمتفراوتیاز
محدودههایقبلیهستند.
درهرباراجرایالگوریتم،ارزشتمامکشورهایهرامپراطوریمحاسربهمریشرود.اگررمسرتعمرهای
دارایقدرتبیشترازاستعمارگرخودبودجایاستعمارگرومستعمرهتعویضمیشود.

 -3-2-4انقالب در کشورهای مستعمره
برایجلوگیریازپیدای جوابهایبهینهیمحلی،اینالگوریتمفرآینردیتحرتعنروانانقرالبرا
پیشنهادمیکند.برایاجرایاینفرآینددراینمسأله،درهرمرحلرهازاجررایالگروریتم،بررایهرر
مستعمرهی عددتصادفیازبازهی1،1تولیدمیشود.حالاگراینعددتولیدیکمتراز1/3برود
مستعمرهموردنظربرایانقالبانتخابمیشود(انتخابعدد1/3تنهایر پیشرنهاداسرتکرهبره
معنیآناستکهاحتمالوقوعانقالبدرمستعمراتکمترراز31درصرددرنظررگرفترهشرده،در
صورتاجراهایمتعددالگوریتمدرمورداینمسألهوداشتندیدمهندسیمناسبمیتواناینعردد
رابرایپاسخهایبهتراصالحکردس.
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برایشبیهسازیفرآیندانقالبدراینمسأله،بهصورتتصادفییکیازاعدادآرایهیمستعمراتیکه
برایانقالبانتخابشدهبودند،باعددمجازدیگریبررایآنجایگراهتعرویضمریشرود.حرالیر 
مستعمرهجدیدایجادشدهاستکهدارایارزشمتفاوتیبامستعمرهقبلیاستوهمچنیناینتغییر
هیچگونهارتباطیبااستعمارگرامپراطوریندارد.

 -6-2-4رقابت استعماری
درهرمرحلهاجرایالگوریتمپسازمحاسبهیارزشتمامکشورهاوامپراطوریهاماابقتووریحات
قبلی،وعیفترینمستعمرهازوعیفترینامپراطوریانتخابشدهوبهی امپراطوریدیگررمنتقرل
میشود.اینامرسببمیشودتاسرعتنزدی شدنپاسخهابهپاسخبهینهافزای یابد.
ممکناستدرتکرارهایمتوالیالگوریتم،یکیازاسرتعمارگرانتمراممسرتعمراتخرودراازدسرت
بدهد.درصورتبروزچنینحالتیماابقالگوریتمآناستعمارگرخودبهمستعمرهتبدیلشدهوبره
صورتاتفاقیبهیکیازامپراطوریهایدیگرتعلقمیگیرد.
مراحلباالدرصورتاجرایکاملی سیکلاجرایالگوریتمراشاملمیشود.پسازاجررایتعرداد
سیکلهایمشخصدرنهایتالگوریتمبهپاسخبهینهموردنظرخواهدرسید.

 -7-2-4پایان اجرای الگوریتم و بهینهسازی
برایاینامرازدومعیارکلیمیتواناستفادهکرد:
 -1اگرالگوریتمپسازتکرارتعدادمشخصیسیکل،بردونتغییرردرارزشبهتررینکشرورکره
همانمحدودهنهاییاستادامهیابد،بهینهسازیمتوقفشود.اینامرکامالًبهکاربربسرتگی
وهمچنیناندازهیمدلبلوکیبستگیدارد.دراینحالتبهترینکشورهمانپاسرخبهینره
است.
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 -2الگوریتمتازمانیادامهیابدکهتنهای امپراطوریباقیبماندکهدرایرنحالرتاسرتعمارگر
موجودبهعنوانپاسخبهینهمدنظرقرارمیگیرد.
همچنینمیتوانازهردویاینشرطهابهصورتهمزمانبهرهبرد.
درشکل(2-4سفلوچارتپیشنهادیبرایحلمسألۀبهینهسازیمحدودهنهراییبراICAنشرانداده
شدهاست.

 -9-2-4پارامترهای کنترل کننده
پارامترهاییکهعملکرداینالگوریتمرادراینمسألهکنترلمیکنندعبارتنداز:
 -1اندازهیجمعیتاولیه
 -2تعداداستعمارگرها
 -3احتمالجذب
 -4احتمالانقالب
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شروع

تولیدجمعیتاولیه

انتخاباستعمارگر،تخصیصمستعمرات
وایجادامپراطوریها

اعمالسیاستجذب

جابهجاییمستعمرهقویبااستعمارگرش

اعمالفرآیندانقالب

انتقالوعیفترینمستعمرهازوعیفترین
امپراطوریبهی امپراطوریقویتر

خیر

بررسیشروطپایان
اجرایالگوریتم
بله
پایان

شکل  -2-4الگوریتم پیشنهادی برای مدل سازی تعیین محدوده نهایی بهینه با ICA
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 -9-2-4حل یک مثال
برایدرکبهترموووع،مسألهییافتنمحدودهیبهینهنهاییبااستفادهازالگوریتمرقابتاستعماری
رابرایمدلبلوکیدوبعدیشکل(3-4سبررسیمیشودومرحلهبهمرحلهتوویحدادهمیشود.در
اینمثالمحدودیتشیب45درجهدرنظرگرفتهشدهاست.

شکل  -5-4مدل بلوکی دو بعدی برای بررسی الگوریتم

الف -مدل کردن مسأله
هماناورکهپی ازاینگفتهشددراینمسألهازروشپنجمکهدرراباهباآنبح شرداسرتفاده
میشود.باتوجهبهشکل(3-4سآرایهیعددیمعرفکشورهادراینمدلبلوکیاقتصرادی،دارای5
عضواستکهدرستون،2ی بلوکمثبتودارای2حالت،درستون،3دوبلوکمثبرتودارای3
حالت،درستون،4ی بلوکمثبتودارای2حالت،درستون،5دوبلوکمثبتودارای3حالرتو
درستون،6ی بلوکمثبتودارای2حالتاست،بنابراینعضواول1یا،1عضرودوم1،1یرا،2
عضوسوم1یا،1عضوچهارم1،1یا2وعضوپنجم1یا1است.
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ب -جمعیت اولیه
دراینمثالباتوجهبهاینکهتعدادکلکشورهایموجود72کشوراست،باتوجهبهدرنظررگررفتن
حدود11درصدکشورهابهعنوانجمعیتاولیه،جمعیتاولیه11کشوردرنظرگرفتهمیشود.ایرن
11کشورباجایگذاریاتفاقیاعدادمجازدرجایگاههایآرایهایجادمیشرود.شرکل(4-4سنشرانگرر
جمعیتاولیهایجادشدهبهصورتتصادفیاست.
پ -انتخاب استعمارگر ،تخصیص مستعمرات و ایجاد امپراطوریها
طبقالگویتعریفشردهدربخر هرایقبرل،ابتردا15درصردازجمعیرتاولیرهبرهعنروانتعرداد
استعمارگرانانتخابمیشود.دراینمثالبهعلتکمبرودنجمعیرتاولیره،سرهکشروربرهعنروان
استعمارگراولیهانتخابمیشود.
باتوجهبهجمعیتاولیهکشورهایشماره3،2و4بهترتیبباقدرتهای+2،+2و+3بهعنوانسه
کشورقدرتمندتربهعنوانسهاستعمارگرموردنظربرگزیدهمیشوند.
حالباتوجهبهراباهی(1-4ستعدادمستعمراتهری محاسبهمیشودکهدرنهایتبهکشور،2دو
مستعمره،بهکشور،3دومستعمرهوبهکشور،4سهمستعمرهتعلقمیگیرد.مستعمراتبرهصرورت
تصادفیوبهتعدادمعینبهاستعمارگراناختصاصدادهمیشود.
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شکل  -4-4جمعیت اولیه ایجاد شده به صورت تصادفی
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حالسهامپراطوریتولیدشدهکهبااسامیامپراطوری،1امپراطروری2وامپراطروری3نرامگرذاری
شدهاست.درجدول(1-4سبهتفکی

مستعمراتوقدرتهایامپراطوریهادرجشدهاست.

جدول  -1-4امپراطوریهای اولیهی تشکیل شده

نامامپراطوری

استعمارگر

مستعمرات

قدرتامپراطوری

1

2

1و11

+2

2

3

1و5

+4

3

4

6و7و2

+7

ت -اجرای سیاست جذب
درجدول(2-4سبرایهری ازمستعمراتی عددتصادفیتولیدوباتوجهبهراباره(2-4ستعرداد
اعضایآرایهیمستعمرهکهبایدبااعدادمتناظراستعمارگرجایگزینشوندمشخصشدهاست.اعضای
موردنظربهصورتتصادفیانتخابودرستونآخررکشرورهایجدیردتولیردشردهپرسازاعم رال
سیاستجذبنمای دادهشدهاست.
جدول  -2-4مستعمرات قبل و بعد از سیاست جذب

مستعمرهقبلاز
اعمالسیاستجذب

مستعمرهپساز
اعمالسیاستجذب

1

1/77

4

1 1  1 1 1


1 1 1 1 1


5

1/12

1

1 2  1 1 1


1 2 1 1 1


6

1/25

2

1 2  1 2 1


1 2 1 2 1


7

1/21

2

1 1  1 1 1


1 1 1 1 1


2

1/65

4

1 1  1 1 1


1 1 1 2 1


1

1/24

5

1 2  1 2 1


1 1 1 1 1


11

1/72

4

1 1  1 1 1


1 1 1 1 1


مستعمرههدف عددتصادفی تعداداعضاییکهجایگزینمیشوند
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کشورهایجدیدتولیدشردهازنظررارزشبررسریمریشروندکرهاگررارزشآنهراازاسرتعمارگرآن
امپراطوریبیشترباشد،جایمستعمرهواستعمارگرعوضشود.
ث -اجرای فرآیند انقالب
پسازاجرایسیاستجذب،مجدداًبرایهری ازمستعمراتی عددتصادفیجدیدتولیدشردهو
درصورتیکهعددتولیدشدهکمتراز1/3باشد،یکیازاعدادآرایهبهصورتاتفاقیبای عددمجاز
جایگزینخواهدشد.
جدول  -5-4مستعمرات قبل و بعد از اجرای فرآیند انقالب

مستعمرههدف

عددتصادفی

مستعمرهقبلازاعمالسیاستجذب مستعمرهپسازاعمالسیاستجذب

1

1/62

1

1

1


1

1

1

1

1


1

1

5

1/31

1

1

1


2

1

1

1

1


2

1

6

1/25

1

2

1


2

1

1

2

1


1

1

7

1/51

1

1

1


1

1

1

1

1


1

1

2

1/66

1

2

1


1

1

1

2

1


1

1

1

1/36

1

1

1


1

1

1

1

1


1

1

11

1/31

1

1

1


1

1

1

1

1


1

1


مجدداًارزشمستعمرههابررسیشدهواگرارزشی مسرتعمرهازیر امپراطروریبیشرترازارزش
استعمارگرخودبود،جایگزینخواهدشد.
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ج -رقابت استعماری
پساز51بارتکرارمراحلباال،باتوجهبهاینکهدرنهایتدوامپراطوریحذفشدهوتمامیکشورها
بهیکدیگرهمگراشدند،شروطتوقفالگوریتمبرقراراست.کشورنهاییبرهوجرودآمردهدرحقیقرت
همانکشورشمارهچهارباارزش+3است.
بنابرایننتیجهیاجرایاینالگوریتمبرایمدلارا هشدهمحدودهایباارزش+3است.

شکل  -3-4نتیجهی اجرای فرآیند مدل شده روی محدودهی فرضی

 -11-2-4نتایج برنامهی کامپیوتری و مقایسه با مقدار واقعی
برایبررسیکارآمدیاینالگوریتمدرحلمسألهبهینهسازیمحدودهنهایی،ی برنامرهکرامپیوتری
درمحیطنرمافزارMATLABبرایاینمسألهنوشتهشد.برنامهیفوققادربهمحاسبهیمحدودهی
بهینهیی مدلبلوکیدوبعدیاست.
ورودیاینبرنامهبهصورتی ماتریسm×nاستکهدرایههایماتریس،ارزشاقتصادیبلوکهای
مدلبلوکیاقتصادیاست.سپسباتوجهبهفرآیندشرحدادهشدهدراینفصلوبادرنظررگررفتن
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فرویاتزیربرایمسأله،مدلبلوکیاقتصادیتوسطبرنامهکامپیوتریاجراومحدودهنهاییمحاسبه
شد.
جمعیتاولیه

:

21

استعمارگران

:

4

احتمالجذب

:

1/15

احتمالانقالب

:

1/3

تعدادتکرار

:

251

برنامهکامپیوتریبهگونهایطراحیشدهتادرهرمرحلهازتکرارالگوریتم،بهترینپاسرخبرهدسرت
آمدهراذخیرهکردهوپسازپایاناجرایبرنامه،مقادیرراروییر نمروداررسرمکنردترادرانتهرا
نموداریبهوجودبیایدکهروندنزدی شدنپاسخدرهرمرحله،بهپاسخنهاییرانشاندهد.درهرر
مرحلهتکرارالگوریتم،برنامهکشورهایموجودرا(کههرباردارایمقادیرجدیدیهستندسبهصرورت
ی آرایهعددیبههمراهارزشاقتصادیآنمحدودهبهعنوانخروجیچاپمیکنرد.درانتهرا،نررم
افررزاربهتررریناسررتعمارگروارزشمحرردودهمتنرراظرآنرابررهعنرروانآخرررینخروجرریچرراپ
میکند.
مدلبلوکیاقتصادیشکل(6-4سبرایبررسیبرنامهکامپیوتریمورداستفادهقرارگرفتهاست.

-1

+1

+1

+1

-1

+1

-1

-1

+1

-1

-2

-2

-2

-1

+1

+1
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-3

-3
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-3

+1
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-4
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+1
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-4

-4

-4

-4

-5

-5

-5

-5

-5

+2

-5

-5

-5

-5

شکل -6-4مدل بلوک اقتصادی فرضی
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الف -محدوده نهایی بهینه با روش مخروط شناور
ش
ابتدامدلبلروکیاقتصرادیشرکل( 6-4سمروردبررسریقررارگرفرتومحردودهنهراییآنبرارو 
مخروطشناوربهدستآمدکهدرشکل(7-4سنشاندادهشدهاسرت.ارزشمحردودهنهراییبهینره
بدستآمدهدراینروش+5است.
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+1

-1

-2

-2

-2

-1

+1

+1

-2

+1

+1

-2

-3

-3

-3
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+2

-5

-5

-5

-5

شکل  -7-4محدوده نهایی به دست آمده با استفاده از مخروط شناور

ب -محدوده نهایی بهینه با روش برنامهریزی پویا
دراینبخ محدودهینهاییبهینهیمدلبلوکیاقتصادیشکل(6-4سباروشبرنامهریزیپویابره
دستآمدکهدرشکل(2-4سنشاندادهشدهاستوارزشآن+6است.محدودهنهاییبهدستآمده
درروشبرنامهریزیپویابرایمدلهایبلوکیاقتصادیدوبعدی،محدودهبهینهیواقعیاست.
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شکل  -9-4محدوده نهایی به دست آمده با استفاده از برنامهریزی پویا
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پ -محدوده نهایی بهینه با روش الگوریتم رقابت استعماری
برنامهیکامپیوتریالگوریتمرقابتاستعماریبرایاینمدلبلوکیباتوجهبهفرویاتعنروانشرده،
اجراشد.برایاجرایاینبرنامهابتدامدلبلوکیاقتصادیبهشکلی ماتریس5×11کهباماتریس
Aنشاندادهشده،درآمد.

(3-4س

[

]

سپساینماتریسبهعنواندادهیورودیبهبرنامهدادهشدوپسازاجرایبرنامهخروجیهامرورد
بررسیقرارگرفت.خروجی هایبرنامره،شرامل:جمعیرتاولیره،ارزشهررکشرورازجمعیرتاولیره،
امپراطوریهایهرمرحلهاجرایالگوریتم،استعمارگرانوکلونیهایآنهاوبهتریناستعمارگروارزش
آندرهرمرحله،درپیوست1بهتفصیلآوردهشدهاست.
ماتریسزیرنشاندهنردهیپاسرخبهینرهیحاصرلاز251مرتبرهاجررایالگروریتمتوسرطبرنامره
کامپیوتریاست.ارزشمحدودهیمتناظرنیزکهتوسطنرمافزارمحاسبهشدهدرادامهآمدهاست.
(4-4س

[

]

شکل(1-4سنیزبیانگربهترینپاسخبدستآمدهدرهرمرحلهاجرایالگوریتمتوسطنرمافزاراسرت.
هماناورکهدرنمودارمشخصاست،برنامهپسازحدود41اجراموفرقبرهیرافتنمحردودهنهرایی
بهینهشدهاست.محدودهینهاییبهینهبهدستآمدهتوسطاینروشنیزدرشکل(11-4سنمرای 
دادهشدهاست.
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برنامهینوشتهشدهبرپایهیالگوریتمرقابتاستعماریدرحلمسألهیبهینهسازیمحردودهنهرایی
موفقعملکردوتوانستمحدودهیبهینهایراپیداکندکهکامالبرمحدودهیبهینهینهاییواقعی
منابقاست.

شکل  -9-4نمودار نزدیک شدن بهترین پاسخ در هر اجرا به پاسخ نهایی
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شکل  -11-4محدوده نهایی به دست آمده با استفاده از ICA
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 -5-4برنامهریزی تولید معادن روباز با استفاده از ICA
برایمحاسبهکردنبرنامهریزیتولیددرمعادنروبازباالگوریتمرقابتاستعماری،ابتدابایردمعیراری
برایاینامرتعریفشدهوسپسبرمبنایمعیارتعریفشدهاینمسألهپاسخدادهشود.

 -1-5-4بررسی معیارها و انتخاب معیار مناسب
پسازبررسیروشهایمختلفبرنامهریزیتولید،ایننتیجهحاصلشدکهبرایبرنامرهریرزیبلنرد
مدت،ازسهمعیارمیتواناستفادهکرد(میرزایی1321،س:
 -1جداکردنباارزشترینفازبهعنوانفازاولوادامهاینروندتافازبندیکاملمحدوده.
 -2جداکردنکمارزشترینفازبهعنوانفازآخروادامهاینروندتافازبندیکاملمحدوده.
 -3جداکردنهمزمانفازهابرمبنای.NPV
ازسهمعیارگفتهشده،معیارسوممعیاراصلیبودهودرصورتاستفادهمناسب،پاسخبهینهراخواهد
یافت.ولیبههنگاماستفادهازالگوریتمهایابتکاری،بهخاطرماهیتبررسیلحظهایاینروشها،در
عملنیازبهروشهایتصحیحونرمالسازیبرایرسیدنبهپاسخخواهدبودکهاینامررازکرارایی
اینروشهاکاستهوعمالًبرتریاینروشهارانسبتبهدیگرروشهاراازبینخواهدبرد(میرزایری،
1321س.
دراینتحقیقازروشیکهبرمبنایروشگرشونطراحریشرده،اسرتفادهشردهاسرت.البترهروش
گرشونبرمبنایمدلبلوکیعیاریکارمیکندکهدراینجابرایراحتیمقایسهیروشها،اینروش
بهاستفادهازارزشاقتصادیبلوکهاتعمیمدادهشدهاست.هردفایرنروشحرداکثرسرازیارزش
خالصفعلیاستکهانجامآنمستلزماستخراجبلوکهایباارزشبیشتردرسالهایاولیهاست.لذا
دراینجاازمعیاراولیعنیجداکردنباارزشترینفازبهعنوانفازاولوادامهاینروندترافازبنردی
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کاملمحدوده،استفادهشدهاست.برایانجاماینکارابتداباتوجهبهماالببخ قبرل،محردودهی
نهاییبهینهمحاسبهشدهوسپسعملیاتبرنامهریزیتولیدرویاینمحدودهانجاممیشود.درابتدا
باتوجهبهمحدودیتهایاسرتخراجشراملشریبمجرازدیروارهوظرفیرتاسرتخراجسراالنه،تعرداد
مشخصیبلوککهدارایبیشترینارزشهستندانتخابواستخراجمیشوند.اینعملمجردداًبررای
بلوکهایباقیماندهیمحدودهانجاممیشودوآنقدرادامهپیدامیکندتاهیچبلوکیدرمحدودهباقی
نماند.همچنینبایدبهایننکتهتوجهشودکهتعدادبلوکهایانتخرابشردهدرهررفرازبرههمرراه
بلوکهاییکهدرمخروطاستخراجیآنهاقرارمیگیردمالکمحاسبهیظرفیتاستخراجساالنهاست.

 -2-5-4مدل ارائه شده برای برنامهریزی تولید
درابتدابرایمدلکردناینمسألهوحلآنتوسطالگوریتمرقابتاستعماریالزماستمفهومیبره
نام"بلوککاندیدا"توویحدادهشود.همچنینتابعهدفدراینمسرألهجرداکرردنتعردادمعینری
بلوک،ماابقبامحدودیتهایازپی طراحیشدهمسأله،میباشدکهدارایارزشبیشینهباشند.
بلوک کاندیدا
بلوککاندیدابلوکیاستکهماابقبافرویاتومحدودیتهایمسرألهبرنامرهریرزیتولیرد،قابلیرت
استخراجدرفازموردنظررادارد.بهعنوانمثالاگررمحردودیتمسرأله،اسرتخراج4بلروکدرهرر
دورهیزمانیمدنظرباشد،بلوککاندیدابلوکیاستکهحداکثردارای4بلوکدرمخروطاستخراجی
خودباشد.
بهعنوانمثالدرمدلبلوکیشکل(11-4س،درمحدودهینهاییبهینهمشخصشدهدربخ قبرل،
باتوجهبهمحدودیتاستخراج4بلوکدرهربازهزمانی،بهجزبلوکشرماره،11تمرامیبلروکهرا،
بلوککاندیداهستند.هماناورکهمالحظهمیشوددرمخروطاستخراجیتمامیبلوکهرایواقرعدر
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محدودهحداکثر4بلوکجایداردبهجزبلوک11کهدرمخروطاستخراجیخود1بلوکداردکره
محدودیترانقضمیکند.

شکل  -11-4مدل بلوکی به همراه محدودهی بهینه نهایی مشخص شده

 -5-5-4مدل کردن تابع هدف برای الگوریتم
الف -ایجاد جمعیت اولیه
همانندمدلارا هشدهبرایمحدودهنهایی،دراینجانیزبرایتعریفکشرورهاازیر آرایرهاسرتفاده
میشود.طولاینآرایهبهتعدادستونهایدارایبلوککاندیدادرهرفازبستگیدارد.یعنیبرایهر
ستوندرمدلبلوکی،کهدارایبلوککاندیداباشدی عدددرآرایهاختصاصدادهمیشود.هماننرد
بخ قبلدراینجانیزدرهرجایگاهآرایهی عددصحیحقرارخواهدگرفتکهدرحقیقرتگویرای
ایناستکهچندمینبلوککاندیدایآنستونبهعنوانبلوکموردنظربرایاستخراجبرگزیدهشده
است.
برایدرکبهتراگرشکل(11-4سدرنظرگرفتهشود،آرایرهیمعررفکشرورهادرالگروریتمدارای6
عضوخواهدبود.درجایگاههایاول،دوموششمچونستونمتناظردارایی بلوککاندیدااستدو
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حالتصفروی قرارخواهدگرفت،درجایگاههایسومتاپنجمآرایرهنیرزچروندوبلروککاندیردا
داریماعدادصفر،ی ودوقرارخواهدگرفت.شکل(11-4سی کشورتصادفیمجازبرایمدلبلوکی
شکل(11-4ساست.

شکل  -12-4کشور تصادفی مدل شده برای مدل بلوکی شکل 11-4

دراینمرحلهباتوجهبهآرایهیمعرفکشورهایتولیدشده،هرکشوردرمدلبلوکیعبارتاستاز
مجموعبلوکهاییکهدرمخروطاستخراجیبلوکهایکاندیدایآنکشورقرارمیگیرد.
ب -تابع هزینه
برایانجامرقابتاستعمارینیازبهتابعیاستکهبرمبنایآنکشورهابایکدیگربهرقابتاستعماری
بپردازند.دراینمسألهاینتابعارزشمجموعبلوکهاییاستکهدرمخروطاستخراجیبلروکهرای
تشکیلدهندهیکشوروجوددارد.هماناورکهپیشترگفتهشد،هرچهاینمقداربیشترباشد،کشرور
موردنظرقدرتمندتراست.هدفنهاییالگوریتمیافتنقدرتمندترینکشورممکندرهرفازاستخراج
است.
پ -بهینهسازی با کمک الگوریتم
مراحلدیگراجرایالگوریتمدقیقامشابهحلمسألهیمحدودهیبهینهینهاییاسرتکرهدربخر 
قبلبهتفصیلموردبح قرارگرفت.
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ت -اعمال محدودیتهای مسأله بر روی کشورهای تولید شده
دومحدودیتعمدهایکهاینمسألهباآنروبرواست،محدودیتشیبومحدودیتظرفیتاستخراج
است.درموردمحدودیتشیببایدگفتکهاسرتخراجمخرروطاسرتخراجیهرربلروک،درحقیقرت
پاسخیبرایاینمحدودیتاست.بهاینصورتاینمحدودیتدرشکلنوعمدلتأمینشدهاست.
امابرایپاسخبهمحدودیتظرفیتاستخراجدوراهکاروجوددارد.
راهکاراولآناستکهپسازتولیدهرکشورتعدادبلوکهایآنشمردهشدهودرصرورتتجراوزاز
محدودیت،آنکشورحذفشود.امااینراهکارایراداتعمدهایدارد.ایراداولایناستکهدرصورت
اجرایاینراهکاراحتمالایجادپاسخهایبهینهیمحلیباحرذفتعردادیازکشرورهاوکرمشردن
جمعیتکشورهایرقابتکنندهدرالگوریتمافزای مییابد.همچنینممکناستدرطیایناجرای
اینراهکار،باحذفکشورهاینزدی بهنقاهیبهینهواقعی،عمالمسیربهینرهسرازیمخترلشرده
پاسخحاصلهازبهینهیواقعیفاصلهداشتهباشد.
اماراهکاردومایناستکهبااعمالمفراهیمیهمچرونجریمرهوپراداشدرالگروریتم،کشرورهابره
حرکتبهسمتاروایمحدودیتتشویقشوند.بهاینصورتکهاگرتعردادبلروکهرایکشروریاز
محدودیتموردنظرمسألهبیشتربود،قدرتکشوردرعددیبین1و1وربشودتاکوچکترگردد،
اگرتعدادبلوکهاکمترازتعدادموردنظربود،قدرتکشورتغییرینمیکندواگرتعداداینبلوکهرا
دقیقاًبرابرباتعدادموردنظربود،قدرتکشوردرعددیبین1و2وربگرددترابزرگتررشرود.در
نهایتاینمقداربهدستآمده،بهعنوانقدرتمحاسبهشدهیکشورهادراجررایالگروریتمدرنظرر
گرفتهمیشود.
اینکارباع میشودتاشانسحرکتالگوریتمبهسمتنقاهیبهینهایکهمحدودیترااروامیکند
افزای یابد.انتخابورایبعددیبرایپاداشوجریمهبهدیدمهندسیکاربرازمسألهبسرتگیدارد
وبستهبهابعادمسألهمتغیراست.ممکناستباتغییراینورایبپاسخبهدستآمدهمتفاوتشود.
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ث -پایان اجرای الگوریتم
پسازهرباراجرایکاملالگوریتموبهدستآمدنپاسخبهینه،بلوکهایمتناظراستعمارگرنهاییاز
مدلبلوکیحذفمیشودوالگوریتمازابتدابرایبلوکهایباقیماندهاجرامیشود.ایرنفرآینردترا
زمانیکههیچبلوکیدرمحدودهیبهینهینهاییموجودنباشدادامهمییابرد.ترتیرباسرتعمارگران
برترنهاییبهدستآمدهدرواقعهمانبرنامهریزیتولیدبهینهایاستکههدفطرحاینمسألهبود.
درموردمدلبلوکیشکل(11-4سکهدراینبخ بهعنوانمثالمارحشد،پرسازهربراراجررای
الگویتموپیداکردناستعمارگربرترنهایی،ایناستعمارگربهعنوانمحردودهیانتخرابشردهبررای
استخراجدرآنفاز،درجدول(4-4سثبتشدهاست.
جدول  -4-4استعمارگر برتر به دست آمده در هر فاز
فازاجرایالگوریتم

ارزشمحدودهیبهدستآمده

آرایهینظیراستعمارگربرتر

1

صفر

1

1

1

2

+1

1

1

2

3

+2

1

1

1





1

1

1

1

1

1

1

1

1


بااینفرضکهنرخبهره31درصدباشد،مقردارNPVبررایایرنبرنامرهریرزیتولیردنیرزدرادامره
محاسبهشدهاست.
(5-4س
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 -4-5-4پارامترهای کنترل کننده
پارامترهاییکهعملکرداینالگوریتمرادرایندومسألهکنترلمیکنندعبارتنداز:
 -1اندازهیجمعیتاولیه
 -2تعداداستعمارگرها
 -3احتمالجذب
 -4احتمالانقالب
 -5نرخپاداشوجریمه

 -3-5-4نتایج برنامه کامپیوتری و مقایسه با روشهای دیگر
برایبررسیکارآمدیاینالگوریتمدرحرلمسرألهبهینرهسرازیبرنامرهریرزیتولیرد،یر برنامرهی
کامپیوتریدرمحیطنرمافزارMATLABنوشتهشرد.ورودیایرنبرنامرهشراملدومراتریسm×n
است.ماتریساولمانندبخ قبلماتریسیاستکهدرایههایآن،ارزشاقتصادیبلوکهرایمردل
بلوکیاقتصادیاستوماتریسدومماتریسیاستکهدرآندرایههایمتناظربابلوکهاییکهدرون
محدودهیبهینهینهاییقراردارند،برابر1وباقیدرایههابرابرصفرهستند.درحقیقتماتریسدوم
باتوجهبهخروجیبرنامهینوشتهشدهبرایبخ قبلبدستمیآید.کاربرداینماتریسصرفاًبرای
ایناستکهتنهابلوکهاییکهدرمحدودهیبهینهینهاییقراردارند،دربرنامهریرزیتولیردلحراظ
شوند.
ابتدا دوماتریسشرحدادهشدهبهعنوانورودیبهبرنامهدادهمریشرود.برنامرهبرادرنظررگررفتن
محدودیتهایمسألهوفرآیندشرحدادهشدهدراینبخ ،قدرتمندترینکشورراپیدامیکنرد.ایرن
کشوردرحقیقتهمانمحدودهیمُجازیاستکهباتوجهبهمحدودیتهایمسرألهدارایبیشرترین
ارزشاقتصادیاست.سپساینمحدودهاستخراج(ازمدلبلوکیاقتصادیحذفسمیشرودوبرنامره
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دوبارهبامدلبلوکیاقتصادیجدیداجرامیشود.اینعملآنقدرادامهمییابدتاهیچبلوکاستخراج
نشدهایدرمحدودهینهاییبهینهباقینماند.قدرتمندترینکشوربهدستآمدهدرهرمرحله،همان
محدودهایاستکهدرآنفازبایداستخراجشودوترتیباینمحدودهها،برنامهریزیتولیدموردنظر
مسألهاست.درپایانبرنامهباتوجهبهفرویاتمسألهNPVرامحاسبهکرردهوبرههمرراهفازبنردی
استخراجبلوکهابهعنوانخروجیدراختیارمیگذارد.
مدلبلوکیاقتصادیشکل(12-4سبرایبررسیبرنامهیکامپیوتریمورداستفادهقرارگرفترهاسرت.
فرویاتزیرنیزبهعنوانفرویاتمسألهدرنظرگرفتهشدهاست.
جمعیتاولیه

:

11

استعمارگران

:

3

احتمالجذب

:

1/15

احتمالانقالب

:

1/3

تعدادتکرار

:

51

محدودیتاستخراجساالنه :

4

شیبمجازدیواره

:

45°

نرخبهره

:

%21

الف -برنامهریزی تولید با روش گرشون
ابتدابرنامهریزیتولیدبرایمحدودهیبهینهنهراییمردلبلروکیاقتصرادیشرکل(12-4سبراروش
گرشونوبادرنظرگرفتنمحدودیتاستخراجساالنه4بلروکوشریبمجرازدیروارۀ45درجرهبره
صورتدستیمحاسبهشد.برایاینکارازارزشاقتصادیبلوکهابهجایعیاراستفادهشد.روشکار
بهاینصورتاستکهبادرنظرگرفتنمحدودیتهایاستخراج4،بلروککرهمجموعراًدارایارزش
اقتصادیبیشتریهستنددرفازاولقرارگرفتهوازمدلبلوکیحذفمیشوند.سپساینعمرلبرار
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دیگربرایبلوکهایباقیماندهانجاممیشود.اینکارتازمانیکههیچبلروکیدرمحردودهیبهینرهی
نهاییباقینماندادامهپیدامیکند.ترتیبفازهایاستخراجشده،برنامهریزیتولیدموردنظررمسرأله
است.
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شکل  -15-4محدودهی نهایی مدل بلوکی اقتصادی فرضی

نتیجهیبرنامهریزیتولیدباروشگرشوندرشکل(13-4سنشاندادهشدهاست.دراینشکلاعداد
بلوکهایمدلبلوکینشانگرفازاستخراجبلوکاست.همچنیندرادامهارزشفازهایاستخراجیبه
تفصیلارا هشدهاست.

-

1

1

2

2

1

2

3

1

3

-

-

5

5

2

3

4

3

4

-

-

-

-

5

6

4

5

4

-

-

-

-

-

-

6

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

شکل  -14-4برنامهریزی تولید با روش گرشون برای مدل بلوکی فرضی

فازهایاستخراجیی تاش بهترتیبدارایارزشهایاقتصادی،+4صرفر،صرفر+1،+1،وصرفر
هستندNPV.حاصلبانرخبهره31درصداینبرنامهریزیتولیدنیزدرادامهمحاسبهشدهاست.
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(6-4س
ب -برنامهریزی تولید با روش ICA
برنامهیکامپیوتریالگوریتمرقابتاستعماریبرایاینمدلبلوکیاقتصرادیبراتوجرهبرهفروریات
عنوانشده،اجراشد.برایاجرایایر نبرنامرهابتردامردلبلروکیاقتصرادیبرهشرکلمراتریسAو
محدودهیبهینهینهاییبهدستآمدهازبخ قبلبهصورتماتریس،Bبهعنوانورودیبهبرنامه
دادهشد.برنامهبهگونهایطراحیشدهاستکهابتداتمامبلوکهرایکاندیردارادرنظررمریگیررد،
سپسباتوجهبهاینبلوکهایکاندیداوتعدادکرلکشرورهرایممکرن،جمعیرتاولیرهایراتولیرد
میکند.دراینمرحله،برنامهقدرتکشورهایتولیدشده،کهمعادلارزشاقتصادیبلوکهاینظیرر
اعضایآرایهیمعرفکشورهابههمراهارزشبلوکهرایواقرعدرمخرروطاسرتخراجیآنهرااسرترا
محاسبهمیکند.
درمرحلهبعدبرنامهتعدادبلوکهایموجوددرمحدودهیاستخراجیهرکشورراشمارشمیکند.در
صورتیکهتعداداینبلوکهابیشتراز4عددباشد،قدرتکشروردرعردد1/5ورربمریشرودودر
صورتیکهتعدابلوکهابرابر4باشد،قردرتدرعردد1/5ورربمریشرود.کشرورهراییکرهتعرداد
بلوکهایآنهاکمترازچهارباشدتغییرقدرتینخواهندداشت.
سپسبرنامهاقدامبهاجرایالگوریتمرقابتاستعماریرویاینکشورهامیکندودرهرمرحلهپرس
ازاجرایفرآیندهایجذبوانقالبوتولیدکشورهایجدیردمرواردبراالرابررایمحاسربهیقردرت
کشورهاانجاممیدهد.درانتهااستعمارگربرتربهعنواناولینفازبرنامرهیتولیردنشراندادهشردهو
درایههایمتناظرآندرماتریسBبهصفرتغییردادهمیشود.
دراینمرحلهاینبرنامهباردیگرازابتدابامقادیرجدیدبرایماتریسBاجرامریشرود.ایرنکرارترا
زمانیکهتمامدرایههایماتریسBصفرشودادامهپیدامیکند.درنهایتاستعمارگربرترهراجرابه
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ترتیبچاپمیشود.اینترتیباستعمارگرانبرترهمانبرنامهریزیتولیدبرایمحدودهینهاییمورد
نظراست.

(7-4س
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]


(2-4س

[

]


درنهایتبرایاینمثالبرنامهپساز6بارتکرارالگوریتم،فازاستخراجتمامیبلوکهرایموجروددر
محدودهیبهینهنهاییرامشخصکرد.شکل(14-4سنشاندهندهیفازهایاستخراجمربوطبرههرر
بلوکاست.
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شکل  -13-4برنامهریزی تولید با روش  ICAبرای مدل بلوکی فرضی
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فازهایاستخراجیی تاش بهترتیبدارایارزشهایاقتصادی،+4صفر،+1،صرفر+1،وصرفر
هستندNPV.حاصلاینبرنامهریزیتولیدنیزدرادامهمحاسبهشدهاست.
(1-4س
الزمبهذکراستکهاجراهایمتعددبرنامهمنجربهتولیدپاسخهایمختلفیشردکرهدارایمقرادیر
NPVمتفاوتبود.
بهعلتماهیتنوعتعریفکشورهادراینروش،الگوریتمقادرنیستپاسخبهینرهرابرهدسرتآورد،
چراکهالگوریتمدرهرمرحلهازمیانکشورهابراارزشهرایمختلرفکشروریبرابیشرترینارزشرا
انتخابمیکندوتوجهیبهنتیجهایکهاینانتخابدرمراحلبعدیخواهدگذاشتندارد.همچنرین
الگوریتمدرهرهرمرحله،درصورتوجوددوکشورباارزشبرابر،یکیرابهصورتتصادفیانتخراب
میکنددرحالیکهاینانتخابدرفازهایبعدیمیتواندبسیارتاثیرگذارباشد.
بهطورکلیدرصورتاستفادهازاینروشبرایبهینهسازیبرنامهریزیتولید،پیشنهادمیشودبرنامه
بهدفعاتاجراشدهونتایجبدستآمدهبایکدیگرمقایسهشوندودرانتهاپاسخیکهبیشترینمقردار
NPVرابدستآوردبهعنوانپاسخبهینهارا هشود.

 -4-4جمع بندی
دراینفصلسعیشدتاروشهاییبرایتبدیلمسا ل"محدودهنهاییبهینه"و"برنامهریزیتولید"
بهمسا لیقابلحلبرایالگوریتمICAوسپسحلآنهابااستفادهازاینالگوریتمارا هشود.درهرر
بخ مثالهاییسادهبرایبررسیکاراییالگوریتمارا هوپاسخهاتوسطالگوریتم،بهینهسازیشد.در
انتهایهربخ مثالدیگریارا هوتوسطبرنامهیکامپیوتریتهیهشده،موردبررسیقررارگرفرت.
پسازبررسیپاسخهاومقایسهیآنهابامقادیربهدستآمدهازروشهایدیگرایننتیجهبهدسرت
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آمدکهمقادیربدستآمدهازاینروش،برایبهینهسازیمحدودهنهاییتراحردزیرادیقابرلقبرول
است.اگرچهروشپیشنهادیاینتحقیقبرایبهینهسازیبرنامهریزیتولیدچنانکهبایدموفقظاهر
نشدونتوانستانتظاراترابرآوردهکند.
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 3فصل پنجم
نتیجهگیری و پیشنهادات
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 -1-3نتیجهگیری
الگوریتمهایبهینهسازیهوشمنداگرچهدارایوعفهایزیادیهستند،امامهمترینمزیتآنهادید
کلنگروسرعتنزدی شدنبهپاسخبهینهاست .الگروریتمرقابرتاسرتعمارینیرزبرهعنروانیر 
الگوریتمهوشمندازاینامرمستثنانیست.ازاینرواستفادهازاینالگوریتمدربهینهسرازیمسرا لی
همچون"محدودهنهایی"و"برنامهریزیتولید"،کهبهعلتوابستگیبهعواملاقتصادی،بسیارمتغیر
هستند،امریاجتنابناپذیراست.چراکهبرهعلرتماهیرتمنعارفوسرریعآن،درصرورتایجراد
تغییراتدرمتغیرهامیتوانبهسرعتپاسخهایبهینهیجدیدتولیدکرد.همچنینانعارافپرذیری
زیاداینالگوریتمدربرخوردبامسا لمختلفبهکاربراینامکانرامریدهردترابراکسربتجربرهو
دستکاریپارامترهایکنترل،پاسخهایبهتریتولیدکند.
بااستفادهازاینروشبرایبهینهسازی"محدودهنهایی"و"برنامهریزیتولید"،کراربرامکرانمرانور
بیشتریبررویفرویاتمسألهواعمالمحدودیتهارویآندارد.
نتایجبهدستآمدهبرایمسألهبهینهسازیمحدودهنهاییباروشICAباپاسخهایبهدستآمدهاز
روشهایمخروطشناوروبرنامهریزیپویامقایسهشد.الگوریتمدراینبخ موفقشدپاسخیبهترر
ازروشمخروطشناوربهدستآورد.همچنینپاسخالگوریتمکامالًمنابقباپاسرخبدسرتآمردهاز
روشبرنامهریزیپویابودکهدرموردمدلهایبلوکیدوبعدی،پاسخبهینهیواقعیاسرت.بنرابراین
الگوریتمرقابتاستعماریدرحلمسألهیبهینهسازیمحدودهنهایی،موفقعمرلکرردهومریتوانرد
پاسخبهینهرابدستآورد.
نتایجبهدستآمدهبرایمسألهبرنامهریزیتولیدباروش،ICAنزدی بهپاسخهایبهدستآمدهبرا
دیگرروشهااست.اماالگوریتمدراینبخ نتوانستقابلقبولظاهرشودونیازمندبررسریبیشرتر
دراینزمینهاست.
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مزیتاستفادهازICAدربرنامهریزیتولیدایناستکهبهعلتسهولتکار،میتوانالگروریتمرابره
دفعاتمتعددبرایتولیدپاسخاجراکردودرنهایتازمیانپاسخهایایجادشدهبهترینرابرگزید.
درموردهردومسألهبهینهسازی"محدودهنهایی"و"برنامهریزیتولیرد"،مریتروانالگروریتمرابره
صورتساالنه،ماهانه،روزانهویاهردورهیزمانیمدنظرباتغییردرشرایایچونشرایطاقتصرادی،
اجراوروندمعدنکاریرامتناسبباپاسخهایجدیداصالحکرد.
ماهیتICAماننددیگرروشهایبهینهسازیهوشمندبهگونهایاستکهتضمیننمریکنردپاسرخ
بهینهرادقیقاًپیداکند.ولیاگراینالگوریتمبهدرستیبهکاربردهشودوپارامترهایمؤثردرآنبه
طوردقیقانتخابشوند،پاسخهایبهدستآمدهتاحدقابلقبولیبرهپاسرخبهینرهواقعرینزدیر 
است.
بهعلتماهیتتولیدتصادفیپاسخهادرالگوریتم،ICAپاسخهرایتولیردشردهدراجراهرایمتعردد
الگوریتمبایکدیگرمتفاوتاست.امادرصورتانتخابدرستپارامترهایمؤثر،اینپاسرخهراتراحرد
قابلقبولیبهیکدیگرنزدی میشوند.

 -2-3پیشنهادات
باتوجهبهنتایجحاصلازاینتحقیقومقایسهینتایجبادیگرروشهاپیشنهاداتزیربررایافرزای 
کاراییاینالگوریتمدربهینهسازی"محدودهنهایی"و"برنامهریزیتولید"ارا همیشود.
ارا هیروشیبرایبررسیمدلهایبلوکیاقتصادیسهبعدیبا.ICA
بررسیتاثیرتغییراتدرپارامترهایکنترلمسألهبررویپاسخهایبهینهنهایی.
بررسیتاثیرعدمقاعیتدادههابررویپاسخهایبهینهنهاییدراجراهایمختلفالگوریتم.
بررسیوایجادروشیبرایحلفازیمسا لبهینهسازی"محدودهنهایی"و"برنامهریرزیتولیرد"برا
کم .ICA
11
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 پیوستشمارهی
برایتعیینمحدودهنهاییبهینهMATLABخروجیبرنامهنوشتهشدهدر
After one Round
Country Position

Country Cost

3 0 1 1 4 1 2 4 2 4

-5

2 5 5 3 5 4 4 5 3 0

1

2 3 1 4 2 1 1 1 2 3

3

0 3 1 3 2 2 4 0 5 3

-10

1 3 2 2 5 4 5 2 0 0

-7

2 4 4 5 0 5 2 5 2 1

-3

2 3 0 2 0 4 0 2 4 0

1

2 3 5 4 4 3 3 4 2 4

0

4 2 3 5 5 5 3 0 2 1

-10

1 2 0 2 1 1 5 1 5 3

-9

2 0 4 1 2 0 1 4 4 3

0

3 3 4 3 3 1 5 0 5 0

2

5 2 0 5 3 0 4 4 5 5

-12

5 4 1 4 1 4 0 2 0 5

-1

3 3 4 3 4 5 5 1 4 3

2

1 5 4 3 3 1 3 0 1 3

1

5 4 2 1 0 5 0 1 0 0

-7

5 5 0 1 5 0 2 1 4 4

-3

4 4 2 4 3 3 0 4 4 5

-8

2 3 3 3 4 3 4 3 5 3

0

Select As Imperialist

Yes

Yes

Yes

Yes
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Imp: [1x1 struct]
Col: [1x4 struct]
nCol: 4
Totalcost: 2.1000

Imp: [2x1 struct]
Col: [1x4 struct]
nCol: 4
Totalcost: 1.1000

Imp: [3x1 struct]
Col: [1x2 struct]
nCol: 2
Totalcost: 1.3000

Imp: [4x1 struct]
Col: [1x7 struct]
nCol: 7
Totalcost: 0.1714
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After 250 Round
Country Position

Country Cost

1 5 5 3 3 1 2 0 0 2

4

1 5 5 3 3 1 3 0 0 2

2

2 3 4 3 2 5 3 1 0 2

4

1 5 5 3 3 1 3 0 0 2

2

2 2 4 4 1 5 2 0 0 2

1

2 3 1 4 2 1 1 1 2 3

3

0 2 2 1 4 2 0 1 1 0

6

2 3 1 4 2 1 1 1 2 3

3

1 5 5 3 3 1 2 0 0 2

4

1 5 5 3 3 1 3 0 0 2

2

2 2 4 4 1 5 2 0 0 2

1

2 2 4 4 1 5 2 0 0 2

1

1 5 5 3 3 1 2 0 0 2

4

1 5 5 3 3 1 3 0 0 2

2

0 2 2 1 4 2 0 1 1 0

6

2 3 1 4 2 1 1 1 2 3

3

1 5 5 3 3 0 5 0 0 2

0

2 3 4 3 2 5 3 1 0 2

4

0 2 2 1 4 2 0 1 1 0

6

1 5 5 3 3 1 2 0 0 2

4

Select As Imperialist

Yes

Yes
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Imp: [1x1 struct]
Col: [1x14 struct]
nCol: 14
Totalcost: 6.5600
Imp: [2x1 struct]
Col: [1x6 struct]
nCol: 6
Totalcost: 4.4000

Iteration: 250
Best cost = 6
Best Position: [0 2 2 1 4 2 0 1 1 0]
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Abstract
Since the beginning of modern mining activities by mankind, attention to
economic parameters of mining to raise the productivity and profitability of
this economic activity was was necessary. Reduce the cost of extracting
and increase the volume of extraction within the specified time is the best
way to increase profits in this field. Because of this, planning for
production at a mine seem necessary.
While controling the geology, economic and technical factor is possible,
but to develop a method for control and optimize pit limit and production
schedule is impossible. In this study, we tried to use a new Algorithm
named Imperialist Competitive Algorithm, to optimize the pit and planning
production. Imperialist competitive algorithm is an algorithms inspired
from
Cycle of socio-political development of human society is to solve
optimization problems. The advantage of this algorithm is easy to
understand and achieve optimal response is fast.
Use this method to optimized production planning and final pit limit, which
facilitates the production of a computer program and make changes in basic
parameters will also be needed. Compared with other algorithms, this
method also has problems with variables is more convergence speed.
To optimize these two issues with the Imperialist competitive algorithm, in
this study the economic block model was used as input. The number of
entries as the initial parameters of the problem of the economic block
model selection and optimization operations on them by Imperialist
competitive algorithm is applied. Finally, the answers obtained from the
imperialist competitive algorithm to optimize the planning of production
and final pit limit answers to problems.
Keywords:
Optimization, production planning, the final pit limit, intelligent
optimization algorithms, imperialist competitive algorithm.
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