ریزیپروژهیساختباتداخلعبوربرایحملتجهیزات


وریدربرنامه

محوربرایبهبودبهره
مدلسازیعامل

*1

3

2

ساناز یونسی  ،دکتر مهدی حسینیان  ،دکتر صالح رازینی
1

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی عمران ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان
2

استادیار گروه مهندسی عمران ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان
3

استادیار گروه مهندسی برق ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان
پست الکترونیک sayoun9618@gmail.com :

مدلسازی
بهرهوری یکی اش مهم ترین عوامل اثرگرار روی عملکرد پروژههای ساخ میباشدکه تأثیر شیادی بر
شمان و ه ینهی این پروژه ها دارد .شناسایی ،طبقه بندی و بهکارگیری اقدامات الشم در جه بهتبتود
فاکتورهای مؤثر بر بهرهوری عامل ،منجر به صرفه جوییهای شیادی اش حیث منابع استفاده شتده در
پروژه و بهبود عملکرد پروژه اش لحاظ اهدا مختلف شمانی ،ه ینهای وکیفی متیشتود .رفت وآمتد
تجهی ات ساخ و تداخل عبور حاصل اش آن در کارگاه ساخ بر بهرهوری کار اثر میگرارد؛ بنابرایتن
کشف رو هایی مانند رو یادگیری تقویتی که بتواند منجر به بهبود بتهترهوری شتود ،رترورت
مییابد .هد این مطالعه بررسی ارائهی مدلی با استفاده اش تئوری یادگیری تقویتی برای متدیتریت
عملکرد عامل در پروژههای ساخ اس .
کلمات کلیدی  :بهرهوری ،عامل هوشمند ،تداخل عبور ،کارگاه ساخ  ،یادگیری تقویتی

با بهبود بهرهوری در یک پروژهی ساخ میتوان عملکرد آن پروژه را اش جه اهدا مختلف شمتانتی،
ه ینهای و کیفی بهبود بخشید [ .]1در سالهای اخیر بهدلیل پیچیدگی محاسباتتی و شمتانبتر بتودن
رو های سنتی تمایل به استفاده اش راهکارهای هو مصنوعی در محققان دیده میشود .در این متیتان
الگوریتمهای یادگیری تقویتی کارآیی چشمگیری در حل این میائل دارند.گامهای اصلی در استتفتاده اش
الگوریتم یادگیری تقویتی ،طراحی حاالت و تابع پادا مناسب اس که در محیطهای نتاشتنتاختتته اش
حیاسی خاصی برخوردار اس  .شاید یک دلیل این باشد که کیفی نتایج در یادگیری تقویتی وابیتتته
به تابع پادا محیط اس [ . ]2در این تحقیق مدلی مبتنی بر یادگیری تقویتی جه بهبتود بتهترهوری
عامل در پروژهی ساخ به عنوان یک محیط ناشناخته با کد نوییی در نرم اف ار  MATLABپبشتنتهتاد
شده اس  .معموالً عامل دائماً سه عمل  - 1درك شرایط پویای محیط؛  - 2فعالی  ،جه تاثیترگتراری
بر محیط و  - ٣استنتاج به منظور تعبیر یافتهها ،حل میائل ،حصول منتجات و مشخص کردن فعالی ها
را تکرار میکند .در کنار این ،عامل باید در فرآیند انتخاب کنش ،استنتاج کند[.]٣

بتا

ارائهی یک مدل بر مبنای تئوری یادگیری تقویتی برای بهبود بهرهوری عامل در پروژههای ساخت
تداخل فضای کاری ممکن اس  .با این فرض که مدل ،عاملی را توصیف میکند که میتواند طی آمتوش
بدون نظارت (تجربهکردن) و تعامل با یک محیط ناشناخته یاد بگیرد .عامل میتواند فعالتیت کتنتد در
حالیکه هیچ دانشی اش محیط ندارد و همچنین نمیداند که چه ترتیبی اش فعالی ها او را به سمت هتد
هدای میکند .در مدل پیشنهادی کامیون به عنوان عاملی مدل شده که قصد دارد اش بیتن میتیترهتای
مختلف بین مبدا و مقصد با توجه به پادا و یا تنبیه دریاف شده اش محیط ،برای جابجایی تتجتهتیت ات
ساخ مییری را انتخاب کند که بهترین نتیجه را در بهرهوری در پی داشته باشد .در شکل ( )2فعالی
های موجود در محیط و ارتباط آنها با یکدیگر نمایش داده شده اس  .شکل شامل  6اییتگاه و  8میتیتر
اس  .بین هر دو اییتگاه یک سفر انجام می شود و به هر سفر یک فاکتور بیشینه سرع و یک فاکتتتور
ترافیک اختصاص داده می شود .کد نوشته شده در نرم اف ار MATLABشامل نکات شیر اس .

شکل  - 2نمایش ارتباط فعالی ها با یکدیگر و با محیط

با در نظر گرفتن محدودی هایی اش مقادیر حداقل و حداکثر دو فاکتور سرع و ترافیک ،فرمول سرع
( )Sijبرای هر سفر که تابعی ( )fاش بیشینه سرع ( )Msو ترافیک ( )Tاس  ،استخراج می شود .با فترض
اینکه میاف طی شده ( )Dijدر همه ی سفر ها مشابه اس  ،شمان هر سفر ( )tijطبق فرمول محاسبه می
شود .درگام آخر نرم اف ار با جمع شمان سفرهای موجود در هر مییر شمان کل ( )ttرا برای هر مییر نشان
می دهد .طبق الگوریتم یادگیری تقویتی اش بین  8مییر موجود مییری که بیشترین پادا را دریتافت
می کند ،به عنوان مییر بهینه (مییر با کمترین شمان سپری شده) انتخاب می گردد .به منظتور تتایتیتد
مدل ارائه شده ،در قالب یک مثال دستی مطابق با فرمول های ارائه شده تمام مییر های موجود بررستی
شده که نتایج حاصل اش هر دو رو با هم مطابق دارد.

شکل های  -1الف و  -1ب نمایی اش روند کار را در الگوریتم یادگیری تقویتی نشان میدهند.

نتیجه گیری

شکل  -1الف  -نمایش الگوریتم یادگیری تقویتی

شکل  -1ب  -نمایش الگوریتم یادگیری تقویتی

بهمنظور اف ایش بهرهوری عامل تحقیقاتی انجام گرفته اس  .بهطور مثال ،تریتبتر و هتمتکتاران در
پژوهشی در سال  ،2222یک مدل جامع تک خطی برای رانندهی هوشمند جه بهبود بتهترهوری بتا
استفاده اش شبیهساشی ری ساختاری رفتار راننده به منظور کنترل شتاب و سرعت ارائته کتردنتد [.]4
مدلساشی مبتنی بر عامل یکی اش رو های موثر در تصمیمگیری هوشمند است کته متیتتوانتد در
پروژههای ساخ کاربرد شیادی داشته باشد .در این راستا واتکین و همکاران نگاهی بر مدلساشی مبتنی
بر عامل در پروژههای ساخ به منظور برنامهری ی کارآمد ،تخصیص فضا برای عوامل ،تعامل عاملها بتا
یکدیگر و با محیط انداختند [ .]1رف وآمد ترافیکی کارگاه اش میائلی اس که روی بهرهوری اثترگترار
اس  .این موروع در تحقیق کیم وکیم در سال  2212بحث شده اس  .آنها به شبیهساشی ستیتیتتتم
مبتنی بر عاملهای چندگانه برای عملیات ساخ با رف وآمد ترافیکی شیاد در کارگاه پرداختند .هتد
ارشیابی ترافیک ناشی اش حمل تجهی ات ساخ در محل کارگاه و تاثتیتر آن بتر بتهترهوری و شمتان
برنامهری ی بود [ .]6اش مرور تحقیقات گرشته مطالعهای روی تصمیمگیری هوشمند در شرایط تداختل
فضایی مشاهده نشد .این تحقیق قیمتی اش این کمبود را در علم بیان میکند.

نتایج حاصل اش حل دستی و حل نرم اف اری هر دو حاکی اش آن اس که مییر  1 2 4 6با کمتریتن
شمان سپری شده ( )tt=0.39hنیب به سایر مییرها به عنوان مییر بهینه انتخاب شود .تطابق نتتتایتج
صح مدل را نشان می دهد .با اف ایش پاشامتر هایی مثل ه ینه ،سوخ ،تغییر پارامترها مثل متتتغتیتر
بودن میاف در هر سفر و در نظر گرفتن رویکرد های خارجی مثل اثر شرایط جوی یا خیتگی رانتنتده
مدل پیشنهادی قابلی توسعه در کارهای آتی را خواهد داش  .در نهای انتظار میرود نتایج این مطالعته
بر سطح کاری مهندسان کمک کرده تا تاثیر رف و آمد ترافیکی را در برنامهری ی ساخ ارشیابی کنند.
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