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  چکیده 

مناسب و موثر ي  استفاده. ندسته ونقلی در سراسر دنیا هاي حمل ترین زیرساخت یکی از مهم ها فرودگاه
هاي حال حاضر جهـان بـوده و در    ترین اهداف مدیریت فرودگاه ها از مهم از فضاهاي بخش هوایی فرودگاه

فرودگاه اهمیت فراوانی داشته و ) محل توقف هواپیماها در اپرون(هاي  راستاي تحقق این امر ظرفیت گیت
ه پیچیـدگی و تعـدد پروازهـا در      بـا  . باشـد  ریزي توقف هواپیماها در آن بسیار حیاتی می برنامه توجـه ـب

یم تا با ارائه یک سیستم پشتیبانی تصمیم مبتنی هست در این تحقیق به دنبال آن ،المللی هاي بین فرودگاه
راي   .ها تخصیص دهیم پروازهاي وارده را به بهترین نحو ممکن به گیت ،بر مدل ریاضی اهداف مورد نظر ـب

هـا اهمیـت    به موضوعاتی که به صورت عددي براي فرودگاه و ایرالین این تحقیق متمرکز بر هزینه بوده و
ین ) ي موردي مطالعه(به عنوان نمونه . پردازد دارند، می المللـی   کاربرد فرآیند تخصیص گیت در فرودگاه ـب

در اتخاذ تصمیمات تخصیص گیـت بـه پروازهـاي     1گیري مهرآباد براي ایجاد یک سیستم پشتیبان تصمیم
ریـزي عـدد صـحیح     هاي مدل برنامـه  به منظور بررسی توانایی. نماییم رودگاه را تشریح میمسافري این ف

ب مطالعـه     ي مـوردي پیـاده شـده و نتـایج حاصـله       مختلط ارائه شده، مدل توسـعه داده شـده در قاـل
  .باشد ها و اعتبار مدل پیشنهادي می ي توانایی دهنده نشان

  

المللـی، تخصـیص گیـت بـه پروازهـا، سیسـتم پشـتیبان         ه بینهاي فرودگاه، فرودگا عملیات :کلید واژه
  گیري تصمیم

  

                                                
1 - Decision Support System (DSS) 
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 مقدمه -1

یـک چـالش   ) اي ورودي، خروجـی، ارتبـاطی و واسـطه   (ي تخصیص گیت بـه انـواع پروازهـا     مسئله
رقابـت سـخت بـین    . هاي بزرگ سراسر دنیاسـت  هاي روزانه در فرودگاه گیري مهم در عملیات تصمیم
هاي کیفیـت ایـن تصـمیمات در     مسافران براي رفاه بیشتر، باعث شده تا مقیاسها و انتظارات  ایرالین

همـین دلیـل اسـت     به. هاي مهم کارآیی مدیریت فرودگاه مطرح شوند یک فرودگاه، به عنوان شاخص
هـا بـه طـور     هاي تحقیق در عملیـاتی جهـت حـل آن    سازي ریاضی این مسئله و کاربرد روش که مدل
  .اند قیق در عملیاتی مورد مطالعه قرار گرفتهاي در مقاالت تح گسترده

  به دو دسته DSSلی، این مطالعات را بر اساس استفاده یا عدم استفاده از جهت بررسی مطالعات قب
 هـا  ي اول مطالعات صورت گرفتـه روي موضـوع تخصـیص گیـت در فرودگـاه      دسته. نماییم تقسیم می

   .هستند DSSبدون استفاده از 
است که در آن به طور کلی یک کـار   1بندي خرید کار یت نوعی از مسائل زماني تخصیص گ مسئله

هـا و اهـداف    بـا محـدودیت  ) گیـت خـالی یـا بیکـار    (یک ماشین موجـود   ي وسیلهه ب ،یک بار) پرواز(
سازي است که براي بدسـت آوردن پاسـخ    ي بهینه شود، لذا این مسئله یک مسئله گوناگون، انجام می

جزئیـات  . سـازي مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار داد      هاي ریاضی بهینه را توسط مدل توان آن بهینه، می
 :[1]گردد  ي تخصیص گیت با تغییر موارد زیر دگرگون می مسئله
ü و ي پرواز بودن هواپیماها اندازه هواپیماها، زمان آماده(ها  محدودیت(...  
ü  ها و وي اپیماها در تاکسیروي مسافرین، زمان انتظار هو هاي پیاده شامل مسافت(اهداف مدل(...  
ü هاي زمانی متعدد باشد بازه تقسیم شده به ي زمانی منفرد یا بازه(هاي زمانی  بندي افق دسته(  
ü سازي و مند، ابداعی، شبیه هاي قاعده سازي، تکنیک بهینه(هاي حل  روش(...  
ü  ریزي یا توزیع زمان واقعی برنامه(هدف نهایی(  

. شـوند  هاي زمانی متفاوتی انجام می ، در بازه2گیت چند مجهولی ي تخصیص پروازها در یک مسئله
مند براي حل چنین  سازي و اکتشافات قاعده سازي، شبیه هایی همچون بهینه در تحقیقات قبلی، روش
به همراه بـاقی همکـارانش در سـال      Dondorfبه عنوان نمونه، کار آقاي. اند مسائلی به کار برده شده

. تـوان ذکـر کـرد    اي سیستماتیک از مسئله تخصـیص گیـت اسـت را مـی     الصهکه بیان خ [2] 2007
بنـدي جهـت فعالیـت     ي جـداول زمـان   ، تهیـه [3] 2004در سـال  کی، یانگ و یـو   تحقیق همچنین
هـا، پوشـش    هاي هواپیمایی را به همراه تخصیص گیت در نظر گرفته شـده بـراي برخـی از آن    شرکت

  .دهد می
ین زمینه فعالیت دارند، جهت بدسـت آوردن هـدفی کـه کـار کـردن      به طور کلی محققینی که در ا

روي مسافرین را به عنوان یک مؤلفه وارد تابع هـدف   پذیر باشد، مسافت پیاده روي آن به آسانی امکان

                                                
1-Job Shop Scheduling  
2-Multiple Slot 
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، 1998در سـال   [4]اي توسط حقانی و چن  توان به مقاله ي این مقاالت می به عنوان نمونه. نمایند می
اي بـا   ، مقالـه 2001در سال  Yan, Huo  [5]ه فاصله و زمان انتظار مسافرین توسطهایی راجع ب مقاله

هاي تخصیص داده  ي تعداد گیت ي دیگري درباره و مقاله [6] 2002و همکارانش در سال  Yanتالش 
در سـال   bو  aکـه در دو قسـمت    [7,8]و همکـارانش   Dingروي مسافر توسـط   شده و مسافت پیاده

  .اشاره نمود انجام شده، 2004
ي تخصـیص   ي کارشناسـی ارشـد خـود مسـئله     نامه در پایان [9]آبادي  محمد حسن 1381در سال 

هاي فرودگاه را مورد بررسی قرار داد و مدلی ارائه کـرد کـه در آن دو پـارامتر کـاهش      پروازها به گیت
عدم قطعیت مـورد   ها را در شرایط هاي فرودگاه به پروازها و افزایش کارآیی گیت زمان تخصیص گیت

  . داد توجه قرار می
ي کارشناسی  نامه به عنوان پایان [10]توسط فرزاد امیر جاوید  1388در تحقیق دیگري که در سال 

هـاي   ي تخصـیص پروازهـا بـه گیـت     ي مهندسی صنایع صورت گرفته اسـت نیـز، مسـئله    ارشد رشته
در . حل آن درنظر گرفته شده است فرودگاه مورد بررسی قرار گرفته است، ولی رهیافت دیگري جهت

هـا بـه صـورت     این تحقیق با استفاده از نظر خبره، زمان رسیدن پرواز به فرودگاه و آزاد شـدن گیـت  
اند، مدلی کـه تـابع هـدف     ها غیرفازي گشته پس از آنکه آن زمان. اند هاي فازي مثلثی بیان شده زمان

  .اند حل نموده 2ریزي خطی فازي از تکنیک برنامه بیان شده است را، با استفاده 1آن به فرم چندهدفه
ــ ــاتید و   4و  Konstantinos Kontoyiannakisتوســط  2009در ســال  یتحقیق نفــر دیگــر از اس

، کـه در آن منظـور از تـأخیر، کـاهش     [11]دانشجویان دانشگاه میشیگان آمریکـا انجـام شـده اسـت     
تأثیر این تأخیرات بـر مسـافرین تمرکـز     باشد و روي ظرفیت باند به دالیلی همچون شرایط جوي می

دانشجوي دانشـگاه تگـزاس جهـت پیشـگیري از      Chendong Li [12] 2007در سال همچنین  .دارد
انـد، مـدلی ریاضـی بـا      تداخل حرکتی دو هواپیماي مجـاور کـه بـه یـک گیـت تخصـیص داده شـده       

ي زمـان تخصـیص    حاسـبه ها امکان م هاي منطقی طراحی نموده است که در آن به ایرالین محدودیت
  .شود گیت حاضرشان داده می

با هدف جلـوگیري از اخـتالل پروازهـا و     Fan Wang [13]و  Liang Xu ،Zhou Xu 2010در سال 
منظـور از اخـتالل   . ها تحقیقی صورت دادند یافتن رویکردي مناسب جهت تخصیص گیت در فرودگاه
ش فرض انجـام بـه موقـع پروازهـا، اختاللـی      پروازها این است که ممکن است در حالت عادي و با پی

ها متفاوت بودن زمـان   ایجاد نشود، اما دو مورد ممکن است باعث چنین اختاللی شوند که یکی از آن
اي پروازها و دیگري درنظر نگرفتن زمان کـافی بـراي تعـویض هواپیمـا در یـک گیـت        واقعی و برنامه

  .باشد می
  DSSاز تعاریف گونـاگونی   گیري  هاي پشتیبان تصمیم تممطالعات صورت گرفته روي سیسبا مرور  

  :یافت می شود که می توان به موارد زیر اشاره داشت

                                                
1 - MODM 
2 - FLP (Fuzzy Linear Programming) 
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• DSS حـل در مـورد    گیري و یـافتن راه  سیستمی تعاملی بر مبناي کامپیوتر است که براي تصمیم
کمـک   گیرنـده  مسائلی که الگوي مشخصی ندارند یا ساختارشان کامالً مشخص نیست، به تصمیم

 .1نماید می
• DSS ي آن تجزیه و تحلیل اطالعـات و   سازي است که به وسیله هایی بر مبناي مدل شامل پروسه

  .2گیرد، تا به مدیر در اتخاذ تصمیماتش یاري رساند ها صورت می قضاوت در مورد آن
• DSS         سیستمی قابل تعمیم و توانا جهـت پشـتیبانی تجزیـه و تحلیـل مسـائل فاقـد عمومیـت و

  . [14]3هاي آتی دارد ریزي سازي تصمیمات است که رو به سوي برنامه مدل
  . [14]4هاي آتی دارد ریزي سازي تصمیمات است که رو به سوي برنامه مدل •

 .مورد استفاده در این پژوهش خواهیم پرداخت DSSدر بخش بعدي به بیان جنبه هاي طراحی 
  

2- DSS تخصیص پرواز به گیت 

ــروز شــده در زمینــهمقــاالت عل ،ومدي  دســته . باشــند در فرودگــاه مــی DSSي اســتفاده از  مــی ب
برخـی از آنهـا   . اند ها ارائه شده هاي آن ها و عملیات گوناگونی براي طراحی فرودگاه DSSهاي  سیستم

ریـزي و عملیـات یـک فرودگـاه میسـر       به طور جامع و فراگیـر پشـتیبانی از تصـمیم را بـراي برنامـه     
یـا   Zagrafos, Madas (2007)یـا   Foster, Ashford, Ndoh (1995)ثـال بـه عنـوان م  (نماینـد   مـی 

Walker, Kwakkel (2008)( .   هـاي   دیگر  مقاالت ارائه شده در این زمینه، بـه نسـبت سیسـتمDSS 
  .اند که چند نمونه از آنها در زیر آمده دهند تري را ارائه می جزئی
ü  زمان برگشت هواپیماها) ریختگی بهم(مدیریت آشفتگی Kuster, Jannach (2006)  
ü ها و باند پرواز  حرکت هواپیماها بین مسیرهاي گیتHerrero, Berlanga, Molina (2005)  
ü گیري براي توسعه فرودگاه  پشتیبانی تصمیمVreeker, Nijkamp, Ter Welle (2002)  

ي  ینـه در زم [1]نیز تحقیقی توسط وینسنت یو، کاتا مورتی و سه همکار دیگرشـان   2009در سال 
ها انجام شده که در آن مدلی سـاده بـراي حـل در     جهت تخصیص گیت در فرودگاه DSSاستفاده از 

نتایج این تحقیق نقـش بـه سـزایی در تکمیـل     . هاي زمانی کوتاه و به طور مکرر ارائه گشته است بازه
قیـق  ترین تحقیقاتی است کـه جهـت انجـام تح    تحقیق حاضر داشته است و از این جهت یکی از مهم

  .در این تحقیق به شرح زیر است پیشنهادي DSSاي از  خالصه. حاضر مورد استفاده قرار گرفته است
 :هاي اطالعاتی سیستم محتویات داده

ü ماننـد پـل   (هـا، تسـهیالت    ها، خصوصیات مانند اندازه محل گیت: هاي اطالعاتی انواع گیت داده
  ها، ر موارد گیت، انواع هواپیماها و دیگ)ثابت، درصورت موجود بودن

                                                
1 - [Keen & Scott Morton 1978] 
2 - [Little 1970] 
3 - [Moore & Chang 1980] 
4 - [Moore & Chang 1980] 



 

٥ 
 

ü هاي بال تا بال و دیگر موارد هواپیماها، ها، طول انواع، ظرفیت: هاي اطالعاتی انواع هواپیما داده  
ü ها، محل استقرار تسهیالت و ارتباطات ایرالین: هاي اطالعاتی ایرالین داده 
ü هـا،   هـاي هواپیماهـا دربـاره گیـت     ترجیحـات و محـدودیت  : هاي اطالعاتی قوانین عملیاتی داده

هـا بـه پروازهـا، پارامترهـاي سیسـتم ماننـد ارزش        مجموعه قوانین موجود براي تخصیص گیت
 .ضرایب توابع هدف در تخصیص گیت

 :هاي اطالعاتی کاري محتویات داده
ü اي از اطالعات پرواز و گیت پرونده(هاي ثبت روزانه  فرم( 
ü اي دي و پروازهاي اجارهبن اي جدول زمان وضعیت تمامی پروازهاي برنامه: اطالعات پرواز  
ü هاي ثبت روزانه هاي فرم موقعیت گیت و تخصیص آن از تاریخ اطالعات داده: اطالعات گیت 
ü ازها بر اساس اطالعات پرواز موجودها به پرو پرونده تخصیص گیت: تخصیص گیت 

 :هاي سیستم محتویات مقیاس
ü مقیاس کنترل مسئولین عملیات پرواز  
ü  ولید وتهیه گزارشاتتخصیص گیتت) تدابیر(موتور 
ü تأمین و نگهداري سیستم 

  :این مقاله DSSهاي مدل ریاضی مورد استفاده در  ویژگی
هاي گوناگون به صورت چنـد هـدفی    در تحقیق حاضر مدلی با در نظر گرفتن متغیرها و محدودیت

بـراي یـک   این مدل . هاي مختلف مطرح گشته است ن هزینهسازي از طریق حداقل نمود جهت بهینه
. و یکی از نتایج بدست آمده، مشخص شدن اعتبار آن اسـت حل شده  lingoافزار  روز طرح توسط نرم

نیز شرایط فرودگاه مهرآباد بـه صـورت کامـل بررسـی شـده و تخصـیص        1ي موردي به عنوان مطالعه
 هایـت در ن .گـردد  هاي فرودگاه، با هدف کمینه کردن هزینه، ارائه می ها بر اساس پروازها و اپرون گیت

هـایی را بـراي    هاي ریاضـی مناسـب و الگـوریتم    گیري و مدل روند ایجاد یک سیستم پشتیبان تصمیم
 .نماییم المللی مطرح می هاي بین استفاده در اتخاذ تصمیمات تخصیص گیت بهینه در فرودگاه

  
 مدل پیشنهادي -3

  رضیاتف -3-1

 :در نظر گرفته شده است ر ي مدل فرضیات زی ي مطرح شده  جهت ارائه با توجه به مسئله
ترتیب تخصیص . ها، جدول تخصیص است هاي زمینی در تخصیص گیت کننده اساس کار کنترل -1

گونه اولویتی بـین پروازهـا درنظـر گرفتـه      گیت در این جدول بر اساس زمان ورود پروازهاست و هیچ
داده و براي هیچ ایرالینـی   ترین گیت را به اولین پرواز اختصاص در حقیقت فرودگاه مناسب. شود نمی

                                                
1 - Case Study 
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ي معطل  تنها دلیل تقدم یک پرواز، باالتر بودن تعداد مسافر و باالتر بودن هزینه. شود تمایز قائل نمی
  .ماندن آن نسبت به پرواز دیگر است

مدت زمان اشغال یک گیت توسط یک پرواز، به نوع هواپیما، نوع گیت، تعداد مسـافران، میـزان    -2
. هاي مورد نیاز هواپیما و  میزان آن براي هر پـرواز از قبـل  مشـخص اسـت     ع سرویسبار مسافران، نو

داخـل مـدت    1هاي اشغال شده پس از ترك پرواز بالفاصله قابل استفاده بوده و زمـان احتیـاطی   گیت
  .زمان اشغال دیده شده است

بـا توجـه بـه    شـود  مـی   توانند از هر گیت استفاده کنند درنظر گرفتـه   نوع هواپیماهایی که می -3
ي  اي در مورد غیرقابل اسـتفاده شـدن یـک گیـت بـر اثـر اسـتفاده        درنظر گرفتن این موضوع، نگرانی

هـا، مسـیر حرکـت     همچنـین در برخـی فرودگـاه   . پیکر از گیـت مجـاور وجـود نـدارد     هواپیمایی پهن
ص داده شـده بـه   اي است که نوع هواپیماي تخصـی  ها به گونه هواپیماها از باند فرودگاه به سمت گیت

تواند حرکت در آنها را تحت تأثیر قرار دهد، اما با توجـه بـه مشـخص بـودن هواپیماهـاي       ها، می گیت
کشـی   هـا خـط   ها و این موضوع که مسیرهاي عبـور بـر اسـاس همـین ویژگـی      استفاده کننده از گیت

  .اند، این مورد اتفاق نخواهد افتاد شده
ها بر اساس میزان مطلوبیت براي ایرالین  دسته و اپرون 4ها به ي هواپیما ها بر اساس اندازه گیت -4

ي خدمات هواپیمایی مشـخص   هاي ارائه دهنده که با توجه به محل استقرار تجهیزات شرکت(و پرواز 
ارجـح دارد کـه   ) ي گیـت  دسته(هر سرویس دهنده یک اپرون . اند دسته تقسیم شده 5، به )شوند می

هـاي آن اپـرون، بـا     ه پرواز تخصیص خواهد داد، در صورت پربـودن گیـت  ها را ب مدل یکی از آن گیت
  .هایی محاسبه خواهد شد هاي بعدي، هزینه تخصیص پرواز به دسته

شـود   ها خالی بوده و با ورود اولین پرواز گیت اول پر می ریزي تمامی گیت در زمان شروع برنامه -5
همچنین جهـت  . ن از گیت خارج خواهد شدو پس از گذشت زمان سرویس درنظر گرفته شده براي آ

ساعته درنظـر گرفتـه شـده و دقیقـاً همـین مقـدار        1زمانی ) هاي قاب(هاي  اعمال زمان در مدل، بازه
سـاعته درنظـر گرفتـه     1ساعت نیز یک قاب زمانی  1هاي کمتر از  خواهند بود، به این معنی که زمان

  .شوند می
  

  2ها نمایه -3-2

  :شده است هاي زیر درنظر گرفته  نمایهبراي مدل تحقیق حاضر 
  :ها شاخص
g  :گیت g = 1, … ,47  
j  :پرواز j = 1, … ,151 

s  :ي خدمات هوایی شرکت ارائه دهنده s = 1, … ,3  
                                                

1 - Buffer Time 

2 - Notations 
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t  :1قاب زمانی t = 1, … ,24   
  :پارامترها

Q j
م می jهایی که پرواز  مجموعه گیت:   Q. ندتواند در آنها توقف ک اُ j

= {g}  

cA

jg
م به گیت  jي تخصیص پرواز  هزینه:  م به ازاي هر قاب زمانی  gاُ  اُ

cD

j
م در تاکسی jي معطلی پرواز  هزینه:    وي  اُ

N I

j
م به فرودگاه وارد می jقاب زمانی که پرواز :     .شود اُ
 S j

م jتعداد قاب زمانی مورد نیاز براي سرویس پرواز :    .اُ
  :گیري متغیرهاي تصمیم

xt

jg
م به گیت  jاگر پرواز :   م تخصیص یابد برابر gاُ   .است 0و درغیراینصورت برابر  1اُ

N A

j
م به گیت تخصیص jقاب زمانی که پرواز :     .شود داده می اُ

N D

j
م از فرودگاه خارج می jقاب زمانی که پرواز :     .شود اُ

  
  ریاضی دلم -3-3

ریـزي عـدد    در این قسمت مدل ریاضی تخصیص گیت به پروازها در فرودگاه که یـک مـدل برنامـه   
ي تخصـیص   هاي مدل مسئله تابع هدف و محدودیت. باشد، توسعه داده شده است صحیح مختلط می

  :هاي فرودگاه عبارت است از پروازها به گیت

                                                
1 - Time Frame 
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(9)                                                             integer    ;        0,,     

(8)                                                                         j                          

(7)                                                                        j                           

(6)                                                                                                 }1,0{     

(5)                                                                        j     )(     

(4)                                                                       j                  

(3)                                                             g                1      

 (2)                                                       J , ... , 1 j                   1      
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در جزء اول  .باشد که شامل دو جزء زیر است تابع هدف می) 1(ي  در مدل توسعه داده شده، معادله

ي  با توجه بـه فاصـله  (هایی هستیم که بر اثر تخصیص گیت به یک پرواز  به دنبال کمینه کردن هزینه
. انـد  ایجـاد شـده  ) ي خدمات به آن پـرواز  محل قرارگیري تجهیزات شرکت خدماتی ارائه دهنده آن از

یـک گیـت    gاي بسته به اینکه آیا گیـت   یابد، هزینه تخصیص می jبه یک پرواز  gزمانی که یک گیت 
گیـرد و   ي مربوطه هست یا نـه، بـه آن تعلـق مـی     واقع در اپرون مناسب براي شرکت سرویس دهنده

هاي اول، دوم، سـوم   دسته(هاي ترجیحی  به کدام دسته از دسته گیت jبا توجه به پرواز  gه گیت اینک
. تعلق دارد، در تعیین میزان ایـن هزینـه مـؤثر اسـت    ) ها اشاره خواهد شد به آن ادامهو چهارم که در 

بایسـت بـه    شوند، مـی  به پروازهاي مختلف تعیین می  ها که با تخصیص گیت تمامی این مقادیر هزینه
براي تخصیص به  gاگر گیت  .مشخص گردند) مسئولین عملیاتی فرودگاه(گیرندگان  ي تصمیم وسیله
هایی که به سبب این تخصیص بـه وجـود    ، هدف اول میزان هزینه)انتخاب شود(مناسب باشد  jپرواز 
مچون هـدایت  هایی ه هر تخصیصی ممکن است باعث تحمیل هزینه. نماید گیري می آیند را اندازه می

هـاي واقعـی    اینهـا هزینـه  . کش و غیره بـه ایـرالین شـود    و برخی اوقات کشیدن هواپیما توسط یدك
هـاي   بنـابراین هرگـاه هزینـه   . به حداقل هسـتند  هاها و فرودگاه خواهان رساندن آن هستند که ایرالین

 jبه یک پـرواز   gکش در تخصیص یک گیت قابل انتخاب  ي یدك کشیدن یا هدایت هواپیما به وسیله
cAي  در ضـریب هزینـه  ) با مقیـاس مناسـب  (ها را  توان این هزینه گردند، می وارد می

jg
کـه بـه ایـن      
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cAرا براي) مقادیر(ها  توان این ارزش می .تخصیص مربوط است وارد نمود

jg
البتـه بـا   (درنظـر گرفـت     

  ):باشند سته گیت این اعداد قابل تغییر میبررسی بیشتر اهمیت تخصیص هر د

cA

jg
  ي اول باشد، در درجه jبراي پرواز  gاگر گیت  0 = 

cA

jg
  ي دوم باشد، در درجه jبراي پرواز  gاگر گیت  1 = 

cA

jg
  ي سوم باشد، در درجه jبراي پرواز  gاگر گیت  3 = 

cA

jg
  .ي چهارم باشد در درجه jبراي پرواز  gاگر گیت  4 = 

cA

jg
  .ي پنجم باشد در درجه jبراي پرواز  gاگر گیت  6 = 

ي زمانی که هواپیما بـراي انتظـار در    ي ایجاد شده به واسطه در جزء دوم، هدف کمینه کردن هزینه
بعـد از   .باشـد  کنـد، مـی   به سـمت گیـت اتـالف مـی     1از حرکتوي پس از نشست و قبل از آغ تاکسی

به آن تخصیص یافته است، خالی نباشـد یـا مسـیر بـین      jکه پرواز  gنشستن، اگر در آن لحظه گیت 
شـود کـه در    به هر دلیـل مسـدود باشـد، از هواپیمـا خواسـته مـی       gمحل نشستن روي باند تا گیت 

وم هزینه تنها براي هواپیماهایی در نظر گرفته خواهد شد بنابراین در هدف د. وي منتظر بماند تاکسی
چنـین اتفاقـاتی در   . وي قبل از شروع حرکت به سمت گیت منتظر بماننـد  بایست روي تاکسی که می
این اتفاق باعـث نگرانـی مسـافرین    . پیوندد هاي شلوغ به وقوع می هاي پیک روز در اکثر فرودگاه زمان

   .شود هواپیما می 2پرواز و خدمه
cDي چنین اتفاقی را با  توان هزینه می

j
گیري نمود، که برابر با میزان هزینـه بـراي هـر قـاب      اندازه 

تواند به عواملی همچون ابعاد هواپیما، تعداد  این ضریب می. باشد وي می در تاکسی jزمانی انتظار پرواز 
cDمقـادیر مناسـب بـراي    . سته باشدواب jمسافر و میانگین میزان بار مسافرین پرواز 

j
بایسـت بـه    مـی  

  .گیرندگان مربوطه تعیین گردند ي مدیریت فرودگاه یا تصمیم وسیله
هـا و   ناشی از پرواز براي مسافرین، فرودگاه، ایـرالین  3این هزینه براي پروازهاي خروجی تنها تأخیر
اي از  و با توجه به خاموش بودن موتور هواپیما، هزینـه  به طور کلی براي تمامی عوامل فرودگاهی است

ي سوخت،  بایست هزینه شود و می آن بابت در بر ندارد، اما براي پروازهاي ورودي این هزینه بیشتر می
معموالً زمـان انتظارهـایی   . نگرانی مسافرین و فشار روي آنها و خدمه و سایر موارد را نیز در نظر گرفت

تـوان زمـان قابـل     باشـند و مـی   دقیقه می 5آیند کمتر از  رآباد براي پروازها پیش میکه در فرودگاه مه
  .دقیقه در نظر گرفت 5قبول را براي این انتظار 

                                                
1 - taxiing 
2-  crew 
3 - Delay 
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 jکند که ایـن زمـان انتظـار بـراي پـرواز       ایجاب می jبه یک پرواز  gبنابراین اگر تخصیص یک گیت 
cDي  دقیقه باشد، آنگاه هزینه 5بیش از 

j
اي کـه   با مقادیر زیر براي هر قاب زمانی و بـر اسـاس دسـته    

 .گردد به آن تعلق دارد، وارد تابع هدف می jهواپیماي پرواز 

cD

j
  .باشد Aي  در دسته jاگر     پرواز      3= 

cD

j
  .باشد Bي  در دسته jاگر     پرواز      6= 

cD

j
  .باشد Cي  در دسته jاگر     پرواز      9= 

cD

j
  .باشد Dي  در دسته jاگر     پرواز    12= 
 .یابد هر پرواز تنها به یک گیت تخصیص میکند که  تضمین می) 2(ي  معادله
تواند سرویس  مییک گیت در یک قاب زمانی تنها به یک پرواز کند که  تضمین می) 3(ي  معادله

 .دهد
 .ي زمان تخصیص است زمان خروج برابر زمان سرویس به عالوهکند که  تضمین می) 4(ي  معادله
گیري  زمان تخصیص وابسته به قاب زمانی و مقدار متغیر تصمیمدهد که  نشان می) 5(ي  معادله

 .باشد می
xtدهد که متغیر  نشان می) 6(ي  معادله

jg
 .باشد می متغیر باینريیک  

 .زمان تخصیص بزرگتر یا مساوي زمان ورود استکند که  تضمین می) 7(ي  معادله
 .زمان خروج بزرگتر یا مساوي زمان تخصیص استکند که  تضمین می) 8(ي  معادله
 .دهد را نشان می نوع متغیرها) 9(ي  معادله

  
 ي موردي مطالعه -4

ي  کیلـومتري جنـوب غربـی میـدان آزادي و در جنـوب جـاده       5/1المللـی مهرآبـاد در    فرودگاه بین
 9ي  بنـدي شـهرداري تهـران در منطقـه     این فرودگاه بر اساس منطقه. مخصوص کرج قرار گرفته است

از آنجا که مهرآبـاد  . تهران در مجاورت آن قرار دارند 18و  17، 10، 5، 2شهرداري قرار دارد و مناطق 
البتـه از چنـد   . باشـد  المللی را دارا می هاي بین هاي فرودگاه اکثر ویژگی ترین فرودگاه ایران است، شلوغ

خمینـی و انتقـال بیشـتر پروازهـاي خـارجی بـه ایـن         المللـی امـام   اندازي فرودگاه بین سال پیش با راه
در این قسمت . باشند المللی فرودگاه مهرآباد، پروازهاي مربوط به حجاج می فرودگاه، تنها پروازهاي بین

اتخاذ تصمیمات تخصـیص گیـت در فرودگـاه مهرآبـاد بیـان       ي ترین خصوصیات نحوه اي از مهم صهخال
 .گردد می

تصمیمات تخصیص گیت بـه  . دهد ایرالین سرویس می 14به حدود در حال حاضر فرودگاه مهرآباد 
بـه صـورت    فرودگـاه مهرآبـاد مرتبـاً   . گردد تمامی پروازها در این فرودگاه توسط خود فرودگاه اتخاذ می
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) پرواز در روز متغیر است 330تا  270این میانگین بین (اي  اي و غیربرنامه پرواز برنامه 300میانگین با 
 6در حـال حاضـر   . در روزهاي کار عادي سروکار دارد، که تغییرات تعداد آنها بستگی به روز هفته دارد

 1ي خـدمات هنـدلینگ   ارائـه دهنـده   هـاي  ي زیر در مهرآباد وجود دارند که با توجـه بـه شـرکت    پایانه
 :بندي نمود هاي زیر تقسیم توان آنها را به دسته پروازها، می

قرار دارند، در حال حاضر به شرکت  3و  2هاي شماره  که در شمال اپرون 2و  1هاي شماره  پایانه -
ایرتـور و آتـا را نیـز    هاي ایـران   هندلینگ ایران ایر تعلق دارند که عالوه بر ایران ایر، امور هوایی شرکت

  .گیرد ها صورت می ها از طریق این پایانه دهد و کلیه امور خدمات پرواز این شرکت انجام می
  .دارنداختصاص به امور حجاج  5و  3هاي شماره  پایانه -
ي فرودگـاه   ها بر عهده که اختصاص به ایرالین خاصی ندارند و مدیریت آن 6و  4هاي شماره  پایانه -
کانتر موجـود   8از . هاي مختلف اختصاص داده شده است کانترهایی به شرکت ها در این پایانه .باشد می

هـا سـرویس    کانتر متعلق به شرکت سامان هسـتند کـه بـه تعـداد زیـادي از ایـرالین       5در این پایانه، 
 هاي کیش ایر، تابـان و زاگـرس اسـت کـه خودشـان امـور       کانتر دیگر نیز در اختیار شرکت 3. دهد می

  . 2دهند هوایی خویش را به عنوان هندلینگ انجام می
ي مجزا  دسته 3کنند به لحاظ خدمات پروازي به  هایی که با فرودگاه مهرآباد کار می ایرالینبنابراین 
  .هاي ارجح خود دارند ها ترتیب متفاوتی براي گیت هر یک از این دسته ایرالین ، کهشوند تقسیم می
و اینکـه ایـن    2و  1هـاي   ایر در اطـراف پایانـه   ستقرار تجهیزات اصلی ایراني اول با توجه به ا دسته

هـا تـرجیح    را به سایر اپرون 3و  2ي  هاي شماره ها به این دسته اختصاص داده شده است، اپرون پایانه
ي سـوم   دسـته  4ي  هـا و اپـرون شـماره    ، دسـته دوم تـرجیح ایـن ایـرالین    1ي  اپرون شماره. دهند می
   .شود اپرون صها نیز به عنوان آخرین درجه در نظر گرفته می. باشند می

هاي فرودگاه مهرآباد با توجه بـه اسـتقرار تجهیـزات اصـلی شـرکت سـامان در        ي دوم ایرالین دسته
هـاي   ها جهت تخصیص به هواپیماهـاي خـود را گیـت    بخش شرقی اپرون شرقی فرودگاه، بهترین گیت

پس از این اپرون با توجـه بـه اسـتقرار برخـی تجهیـزات اصـلی       . دانند می 1ي  موجود در اپرون شماره
 4و  3و  2ي   ، اپـرون شـماره  )البته به صورت موقت( 2و  1هاي  کنار پایانه 3ي کرو سامان در زیر پایانه

ي مطلوبیت براي پروازهاي  هاي دوم و سوم قرار دارند و اپرون صها نیز به عنوان آخرین درجه در دسته
  .ها مطرح است ایرالین مربوط به این

 4ي  باشـد، امـا اپـرون شـماره     ها در بخش غربی فرودگاه مستقر مـی  ي سوم ایرالین تجهیزات دسته
هـاي مسـافري دور بـوده و     باشد، از پایانـه  ترین اپرون به این منطقه می که نزدیک) توسعه اپرون غربی(

بنـابراین  . شـود  هـا وارد مـی   ه ایـن ایـرالین  جایی مسافران و بارهاي هواي نیز ب هاي جابه بنابراین هزینه
ها وجود ندارد، اما از آنجـا کـه    ها تفاوت چندانی میان اپرون توان گفت که براي این دسته از ایرالین می

                                                
1 - Handling 
2 - Self Handling 
3 - Crew Terminal 
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را بـه عنـوان    4و  1ي  هـاي شـماره   بنـدي بـراي تمـامی پروازهـا صـورت پیـرد، اپـرون        باید این دسته
به طور خاص براي ایـن دسـته اپـرون صـها در     . گیریم ر نظر میها براي این دسته د ترین اپرون مناسب
 3ي سوم بـراي ایـن    را به عنوان دسته 3و  2ي  هاي شماره هاي موجود در اپرون ي بعدي و گیت درجه

  .ایرالین در نظر خواهیم گرفت
 :روند تخصیص گیت حال حاضر فرودگاه مهرآباد

نفر مارشـالر از   25باد به صورت دستی بوسیله در حال حاضر برنامه تخصیص گیت در فرودگاه مهرآ
ایـن امـر   . گـردد  کنند، انجام مـی  روز کار می شیفت شبانه 5که در ) ایمنی زمینی(بخش عملیات پرواز 

شوند نداشته و مارشـالرها   بندي پروازي که از قبل تهیه می هاي جداول زمان ارتباط مستقیمی با برنامه
هـاي   داننـد، اقـدام بـه تخصـیص گیـت      هاي ارجح هر ایرالین مـی  یتبا توجه به مواردي که در مورد گ

 50از نزدیـک بـه   ) 5ي  اپـرون شـماره  (فرودگاه مهرآباد با در نظر گرفتن اپرون صها  .نمایند ورودي می
جهـت خـدمت رسـانی بـه انـواع هواپیماهـا       ) انـد  گیت در محاسبات آمده 47که در این تحقیق (گیت 

هـا در نظـر    بـراي ایـرالین   5و  4، 3، 2، 1ي  هـاي درجـه   ها به عنوان گیت این گیت. نماید استفاده می
 .شوند گرفته می

به طور کلی زمانی که جهت آماده کردن هواپیما، پیاده و سوار نمودن مسافر، تمیز کـردن هواپیمـا،   
واز انجامد به عنوان زمان اشغال گیت توسط یک پـر  سرویس زمینی به هواپیما و سایر امور به طول می

طبق اظهار نظر مسئولین فرودگاه مهرآباد، ایـن زمـان بـراي    . شود ورودي یا خروجی در نظر گرفته می
حدود یک سـاعت و   A-320ي  رده دقیقه، براي هواپیماهاي هم 45حدود  F-100 ي رده هواپیماهاي هم

. کشـد  ول مـی ساعت نیز طـ  2باشند، بیش از  می B-747براي هواپیماهاي پروازهاي حجاج که معموالً 
  .برابر نیز افزایش یابد 5/1تواند تا  این زمان براي پروازهاي خروجی می

تفاده از سـ ریزي عدد صحیح مختلط بـا ا  به منظور بررسی کارایی مدل ریاضی ارائه شده، مدل برنامه
اول جد ،با توجه به ابعاد مسئله. حل شده است LINGO 9افزار  تکنیک شاخه و تهدید با استفاده از نرم

هـا، اطالعـات محـل     هاي مدل، نتایج جزیی آن، عکس هوایی فرودگـاه بـه همـراه پایانـه     مربوط به داده
در انـد   گنجیده هاي هندلینگ و سایر اطالعات مفیدي که در مجال مقاله نمی استقرار تجهیزات شرکت

  .ده کننددر آدرس زیر بارگذاري شده است تا خوانندگان بتوانند از ان استفا RARقالب فایل 
https://docs.google.com/open?id=0BzjIjZo2US29ZDliMzcwY2ItODcwOS00ODI2LTk
4NWItNDlkMTg0NmJlNDll 

  
 و تحقیقات آتی نتایج -5

، توسعه DSSي  هاي فرودگاه و تهیه در این تحقیق یک مدل جدید جهت تخصیص پروازها به گیت
ي ایجاد شده از تخصیص گیت بـود کـه    ن هزینهترین هدف در تابع هدف این مدل، میزا مهم. داده شد

از آنجـایی کـه   . شـدند  ي هواپیماهـا تعیـین مـی    هاي هندلینگ و انـدازه  بر اثر فواصل تجهیزات شرکت
هاي هندلینگ در نزدیکی یک یا دو اپرون قرار داشـته، تخصـیص پروازهـاي     تجهیزات هریک از شرکت

https://docs.google.com/open?id=0BzjIjZo2US29ZDliMzcwY2ItODcwOS00ODI2LTk
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شده، همچنـین ایـن هزینـه     ي سرویس می هزینهها موجب افزایش چشمگیر  آن شرکت به سایر اپرون
سـازي، کمینـه نمـودن     دیگر هدف مهـم جهـت بهینـه    .باشد براي هواپیماهاي بزرگتر بسیار بیشتر می

. وي قبل از تخصـیص گیـت و پـس از نشسـت بـوده اسـت       میزان توقف و انتظار هواپیماها روي تاکسی
. گردیـد  ي تـأخیر مـی   نیز موجب تحمیل هزینه )وي انتظار هواپیما در تاکسی(تأخیر بیش از حد مجاز 

ي تحقیقاتی جهت فرودگاه مهرآبـاد مـورد ارزیـابی قـرار گرفتـه و       مدل توسعه داده شده در قالب پروژه
 DSSي  اي از طراحی اولیه عالوه بر این خالصه .باشند ي اعتبار مدل فوق می دهنده نتایج حاصله نشان

به منظور نزدیکتر شدن مدل . ورت جزئی و کامل بیان گردیدندمطرح گردیده و اجزاء مختلف آن به ص
ارائه شده به شرایط واقعی موجود در فرودگاه ها نویسندگان پیشنهاد می کنند کـه در تحقیقـات آتـی    
زمان ورود هواپیما ها، زمان سرویس و سایر داده هاي مسئله از جمله هزینه به صورت غیـر قطعـی در   

هاي حل مسئله را می توان توسـعه داده و از سـایر تکنیـک هـا همچـون       ضمنا روش. نظر گرفته شود
  .الگوریتم هاي فرا ابتکاري و ابتکاري استفاده شود

  



 

١٤ 
 

 مراجع -6

[1]   F.Yu., V., and G.Murty, K., and Wan, Y., and Dann, J., and Lee., R. (2009) 
Developing a DSS for allocating gates to flights at an international airport, Taiwan. 

[2]   Dondorf , U., Drexl, A., Nikulin, Y., and Pesch, E. (2007) Flight gate 
scheduling: State-of-the-art and recent developments, Omega – International Journal 
of Management Sciences, 35(3), 326-334. 

[3]   Qi, X., Yang, J., Yu, G. (2004) Scheduling problems in the airline industry. In: 
Leung J.Y.-T., editor, Handbook of Scheduling – Algorithms, Models and Performance 
Analysis, 50.1-50.15. 

[4]   Haghani, A., and Chen, M. (1998) Optimizing gate assignments at airport 
terminals, Transportation Research – Part A, 32, 437-454. 

[5]   Yan, S., and Huo, C. (2001) Optimization of multiple objective gate 
assignments, Transportation Research – Part A, 35, 413-432. 

[6]   Yan, S., Shieh, C.-Y., and Chen, M. (2002) A simulation framework for 
evaluating airport gate assignments, Transportation Research – Part A, 36, 885-898. 

[7]   Ding, H., Lim, A., Rodrigues, B., and Zhu, Y. (2004a) New heuristic for the 
over-constrained airport gate assignment problem, Journal of the Operational 
Research Society, 55, 760-768. 

[8]   Ding, H., Lim, A., Rodrigues, B., and Zhu, Y. (2004b) The over-constrained 
airport gate assignment problem, Computers and Operations Research, 32, 1867-
1880. 

هاي فرودگاه در شرایط  گیت ي تخصیص هواپیماها به حل و تجزیه و تحلیل مسئله) 1381. (حسن آبادي، م]   9[
 .ي فوق لیسانس، دانشگاه علم و صنعت ایران ي درجه عدم قطعیت، رساله

هاي فرودگـاه در شـرایط عـدم قطعیـت بـا       سازي تخصیص هواپیماها به گیت مدل) 1388. (امیر جاوید، ف]   10[
  .آزاد اسالمی واحد تهران جنوب ي فوق لیسانس، دانشگاه ي درجه هاي فرا ابتکاري، رساله استفاده از الگوریتم

[11]   Kontoyiannakis, K., and Serrano, E., and Tse, K., and Lapp, M., and Cohn, A. 
(2009) A simulation framework to evaluate airport gate allocation policies under 
extreme delay conditions, University of Michigan, U.S.A. 

[12]   Li, C. (2007) Airport gate assignment. New model and implementation, Texas 
Tech University, U.S.A. 

[13]   Xu, L., and Xu, Z., and Wang, F. (2010) A robust approach for the airport gate 
assignment, Poytechnic University, Hong Kong. 

[14]   National Center for Education Statistics (NCES) of the U.S. Department of 
Education, Project officer: Ghedam Bairu, Forum guide to decision support systems, A 
resource for Educators. 

انتشـارات  ي  بندي، موسسـه  توالی عملیات و زمان) 1387(چاپ سوم . ، و فاطمی قمی، م.قاسمی طاري، ف]   15[
  علمی دانشگاه صنعتی شریف

شـرکت  : ریـزي و طراحـی فرودگـاه، ترجمـه و تـألیف، تهـران       برنامه) 1379. (، و معصومی، غ.صفارزاده، م]   16[
  .هاي کشور فرودگاه

 
  
  
 



 

١٥ 
 

Designing a DSS for Optimization of Allocating Gates to 
Flights at an International Airport (Case study: Mehrabad 

Airport) 
 

Kaveh Kohansal Nodehi, MSc in Transportation Engineering and Planning, 
Gozarrah Consulting Engineers, 15116 Tehran1 

Mahmoud Saffarzadeh, Professor, Technical Department, Tarbiat Modarres 
University, tehran2 

Hasan Javanshir, Assistant Professor, Industrial Department, Islamic Azad 
University- south tehran3 

  
Abstract 

Airports are one of the most important transport infrastructures all over the world. 
Sensational and adequate utilization of the airside areas in airports is the first 
principle objective for airport management. Achieving such a target needs 
attention to many factors, such as apron capacity and gate assignment, so 
scheduling aircraft’s suspension at gates is vital there. According to the 
elaboration and multiplicity of flights at international airports, we try to find the 
best allocation of gates for flights, performing a Decision Support System (DSS), 
based on a mathematical model. Research’s main purpose has direct focus on 
cost, and proceeds to subjects having numeral gravity value for airports and 
airlines. As an example, we describe the application of this process at Tehran 
Mehrabad International Airport to develop a DSS for making gate allocation 
decisions for their passenger flights. The developed mixed-integer linear model 
was implemented as a case study for examining it’s abilities, and the result shows 
the ability and reliability of the proffered model. 

  


