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 چکیده 
رصد دچند  یراحمل و نقل ب یها نهیکاهش هزاست.مراحل پر هزینه از  یکی یدر معادن سطح یحمل و نقل روباره و مواد خام معدن

از  ناسبنقل م ودر این راستا، طراحی و انتخاب ناوگان حمل شود. یم یاتیعمل یها نهیهم در هز یقابل توجه ییباعث صرفه جو

لیه وجود ی و تخمسئله طراحی ناوگان حمل و نقل برای حالتی که تعداد زیادی نقاط بارگیر.وردار استاهمیت بسزایی برخ

ن وهزینه بهترین سازی با صرف حداقل زماشبیه کند.سازی ضرورت پیدا میشبیه . در نتیجه استفادهاستدارد، بسیار پیچیده 

 بیه سازی جمع آوری اطالعات می باشد.یکی از مراحل اساسی یک فرآیند ش نماید.جواب را حاصل می

 

  ،یساز هیشب ،شاول، کامیون های کلیدی: واژه

  مقدمه -1
و  دابنیدست  یر جهانهمزمان خود در بازا یها ییکند که به توانا یرا وادار م یدیتول یکسب و کار، شرکت ها یکنون طیشرا 

 ت،یظرف شیزادف افخود را با ه یدیتول یها ستمیس یداخل یندهکرده و سازما نهیخود را به یکار یبه طور مستمر پارامترها

 .سطح است کیمحصوالت حداقل در  تیفیکنند. ک نهیحفظ آن به وبه طور همزمان  دیتول یها نهیکاهش هز

 یزیبرنامه ر جهیدر نت نیشده است. بنابرا ینیب شیپ دیو به موقع تول تیفیک ت،یبه کم یابیدست د،یتول ستمیهر س یاصل هدف

و  یکل یاثربخش شیبه افزا یابیبه منظور دست دیتول یها نهیبا هدف کاهش هز یبه طور دائم دیتول ستمیس یو بهره بردار

و ساختار  دیتول ستمیس یدگیچیپ شیاهداف منجر به افزا نیاست. ا یفلز یمعدن دموا یسطح الزم از رقابت در بازار جهان

 نینو یاست که از روش ها ریامکان پذ یاهداف در صورت نیشود. تحقق ا یم دیتول ندیو فرآ یزیبرنامه ر یآن برا یتیریمد

( و دیبار جد حمل و نقل د،یمواد جد ،یر)فناو دیدانش جد یدائم یساز ادهیبر پ یکه مبتن میو حمل و نقل استفاده کن دیتول

 ندیفرآ یست. در تمام مراحل آماده ساز( ایساز هی، نرم افزار شبCAD) یاطالعات نینو یها یاستفاده از فناور ژهیبه و

                                                         

 دانشگاه تربیت مدرس ، دانشجوی کارشناسی ارشد معدن گرایش استخراج -1

 دانشگاه تربیت مدرس، استادیار گروه معدن -2

 ربیت مدرس گاه تدانش، دانشیار گروه معدن -3

 ، دانشگاه کاتولیک شمالی  گروه معدناستادیار-4
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مراحل  نیب وندینشان دهنده پ رایاست حمل و نقل است، ز جیآنچه را د،یتول ایساخت  ندی.صرف نظر از هر گونه فرآدیتول

 .]1[است ییمواد خام به محصول نها یو آماده ساز یساز رهیاز ساخت، مونتاژ، ذخ یخاص

 عدن بهمت. بخش اس کشور آن ینیرزمیز ریو ذخا یهای اقتصاد هر کشور، منابع معدن هیپا نیتر یو اساس نیاز مهم تر یکی

 نیدر ا ذاریسرمایه گ دارد و توسعه گرید عیصنا هیاول مواد نیدر تأم یاقتصاد، نقش اساس ییربنایهای زه از حفر یکیعنوان 

 ع درن و منابکشور شود. نقش معاد صادیاقت گریاز بخش های د ارییمناسب در بس افزوده موجب کسب ارزش می تواندبخش 

 ر رشد وو مهم د مثبت عامل کیاز معادن کشور،  حیبهره برداری صح دیاست. بدون ترد ریهر کشوری انکارناپذ اقتصادی رشد

 زا کیه هر دارد ک اکتشاف، حفاری تا استخراج وجود لیقب از یهای مختلف ندیشود. در معادن فرا یتوسعه اقتصادی محسوب م

های  نهیزهدر  ینقش قابل توجه ییجابه جا ستمیاجزای صنعت معدن، س یتمام نیب در .شده اند لیتشک یجزای متفاوتا

 .]2[معادن دارا است یاتیعمل

ه ه در مرحلای عمده نهیاز هز یکیبه عنوان  یاتیهای عمل نهیبر است. هز هیسرما اریمعدنکاری در معادن روباز بس اتیعمل

ص واد اختصاماربری بو  رییبارگ ستمیس اتیبه عمل یاتیهای عمل نهیاز هز ی. بخش قابل توجهندیآ یوجود مبه  دیتوسعه و تول

 بیتتر نیا بدتری است از ناوگان تراب نهیمعدنکاری روباز، استفاده به ندیدر فرآ مدهاز مشکالت ع یکی لیدل نیدارد. به هم

 ستمیس نیتر جیرا 1930ی  هشاول از ده -ونیکام ستمهایی. سدیآ بدست زاتیممکن از تجه نهیو حداقل هز ییحداکثر کارآ

 .]3[دارند تیارجحهای باربری  ستمیس گریحمل ونقل مواد در معادن روباز بشمار آمده و نسبت به د

 شبیه سازی در معادن -2
از  .باشدیزمان م ولدهنده عملکرد آن در طکه نشان است، ستمیس کی ای ند،یفرا ات،یعمل کی یبیتقر دیتقلسازی شبیه

 هنکیا ای، سترس نباشدددر  یواقع ستمیکرد. ممکن است س ریرا نتوان درگ یواقع ستمیکه س شودیاستفاده م یزمان یسازهیشب

 ]4[دده باشهنوز ساخته نش یشده باشد ول یطراح ستمیممکن است س نیخطرناک باشد. همچن یواقع ستمیشدن با س ریدرگ

 یاریدر بس ابزار مهم کیبه  یسازهیدوم شب یرا گسترش داده اند.از جنگ جهان یسازهیشب یهامدل ییکارا وترهایظهور کامپ

ال)چه ادن به سودجواب  یو برا ییاجرا یپارامترها نیتخم یبرا یسازهیشده است.مدل شب لیتبد یستمیس یها تیاز فعال

وزه الوه، امرع.به ردیگ یمورد استفاده قرار م دیجد یها مستیکار با س یبرا گرانآموزش کار یبرا نیاگر...( و همچن شودیم

 .]5[شودیم پروؤه به کار گرفته رانیمختلف از مهندسان طراح گرفته تا اپراتورها و مد دتوسط افرا یسازهیشب

 ینیو جهان ب 2هتوسعه دهند ینیمرتبط دارد: جهان ب ینیدو جهان ب یا انهیاست. هر ابزار را 1میپارادا ایفلسفه  کی ینیجهان ب

است که توسط سازندگان ابزار نرم  یمربوط به فلسفه ا ینیجهان ب نیکرد. اول کیبا دقت تفک دیرا با ینیدو جهان ب نی. ا3کاربر

دوم مربوط به نحوه استفاده از  ینیطراحان و مهندسان نرم افزار( اتخاذ شده است. جهان ب ،)در مورد ما یساز هیافزار شب

را به عنوان کد نوشته شده  یساز هیشب یکه مدل ها یلگرانیاست )در مورد ما، تحل ییابزار توسط کاربران نها به عنوان ستمیس

منطبق  ییکاربر نها ینیممکن است با جهان ب یستمیس ینیجهان ب کیکنند(.  یم جادیا یساز هیشب یاز زبان ها یدر برخ

 ]6[شود یم یشامل اول ینباشد، اما دوم ایباشد 

 یستمیس دگاهید نیگسسته است.در ا دادیرو یسازهیمدرن، شب یوتریکامپ یسازهیشب یبخش اعظم ابزارها یستمیس دگاهید

تابع ثابت  کیحالت در طول زمان به صورت  نیا ریحالت مشخص است.خط س کی یدارا یدر هر نقطه زمان یسازهی، مدل شب

تا  یسازهیحالت شب گر،ی.به عبارت دشودیگسسته نشان داده م یدادهایتابع توسط رو نیا یها یوستگیاست.که ناپ ای تکه–

از  ستیل کیساعت و  کیمدل توسط  یابی.ارزماندیم یباق رییرخ نداده باشد بدون تغ یسازهیشب دادیرو کیکه  یزمان
                                                         
1 paradigm 
2 developer worldview 
3 user worldview 
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 تواندیآن م یکه اجرا( یوتریروش )کد کامپ کیبه عنوان  دادی.هر روردیگیمرتب شده اند انجام م یکه به طور زمان دادهایرو

با قرار  یسازهیشب ی.اجراشودیکند به کار گرفته م یرا زمان بند گرید یدادهایدهد و احتماال رو رییحالت را تغ یرهاییمتغ

 ستیکه در اول ل یدادی)رودادیرو نیالوقع تر بیحلقه که قر کیآغاز شده و بصورت  دادهایرو ستیدر ل هیاول دادیرو کیدادن 

 .]5[شودیمتوقف م د،یرس انیبه پا دادیرو کی ایشد و  یخال دادهایرو ستیکه ل یو زمان ابدی یادامه م کندیجرا ماست( را ا

مورد  یوهایربر اساس سنا جینتا ینیب شیها و پ ستمیس قیسازی برای مدلسازی دق هیهای شب کیسالهای متمادی، تکن یط

 دادیرو یساز هیشب.]7[داخته شده انابزارها شن نیاز محبوب تر یکیه عنوان سازی ب هیاند. روش های شب افتهینظر کاربر تکامل 

 یسازهیباست. ش افتهیقدرتمند تکامل  یریگ میابزار تصم کیو ارزان به عنوان  عیسر یمحاسبات تیگسسته پس از ظهور ظرف

 دادیرو یسازهیشب یها. مدلسازدیم ریپذهستند، امکان یو تصادف ایرا که گسسته، پو ییهاستمیگسسته، مطالعه س دادیرو

 یسازهیشب یهامدل کند. یم فایشده ا لیتحل ستمیدر س یهستند. تکامل زمان نقش مهم ایپو یسازهیشب یهاگسسته، مدل

 ]8[کنند جادیا لیو تحل هیقابل تجز جیاز نتا یعیتا توز شوندیبار اجرا م نیچند یتصادف

 ریاخ قاالتماست. بر پروژه محبوب شده یمبتن یریگ میو تصم یساز نهیبه یخراج برادر است یا ندهیبه طور فزا یساز هیشب

به  ینیرزمیز اتیملع یبرا نیبزرگتر در معدن روباز و همچن یپروژه ها یبرا یکاربرد یتوان برنامه ها یدهد که م ینشان م

محافظه  ه رفتارر و کار دارد که منجر بها س تیاز عدم قطع یاریبر است که با بس هیصنعت سرما کیصنعت معدن .کار برد

 ،یسازهیبش کیز تکنافاده حال، با است نیشود. با ا یاثبات شده م یبه خوب یبزرگتر در استانداردها راتییتغ جادیکارانه بدون ا

 یابیزمنظور ار هشوند ب یعرفم ایواقعاً ساخته  نکهیرا قبل از ا یمعدن یهاستمیس ررفتا توانندیمعدن م یزیرمهندسان برنامه

 .]9[مطالعه کنند نهیارقام هز هیتوج ایبه بهبود، حذف مشکالت  یابیدست ،یطراح یهانیگزیجا

 ]10[های شبیه سازی توزیع کامیونخالصه ای از مدل -1جدول
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 ابزارهای شبیه سازی ناوگان حمل و نقل در معادن روباز -3
 کی شود. یسیورون یوتریبه کد کامپ یسیبرنامه نو یاز زبان ها یبا استفاده از برخ تیدر نها دیبا یساز هیمدل شب کی

، زو  Basic Visual همه منظوره، مانند  یسیزبان برنامه نو کیخاص باشد.  ای یممکن است هدف عموم یساز هیشبزبان 

 دیبایسازهد. مدلد یارائه نم یساز هیشب سیسرو چی( و هدادهایرو ستیل ای یازس هی)مانند ساعت شب یساز هیشب المان چیه

هر » یذارکدگ ییاناو تو ییهازبان نیچن تیحال، در موارد نادر، عموم نید. با اکن یسیا را از ابتدا کدنوجریان هو المان ها  نیا

را  یخاص یسازهیشب ینیببا هدف خاص، جهان یسازهیزبان شب کیدر واقع سودمند است. در مقابل،  «میخواهیمکه  یزیچ

ست، ارائه ارها ساخته شده که در ساختا مربوطه را همانطور یسازهیو خدمات شب المان ها ن،یو بنابرا کند،یم یسازادهیپ

ت مون یرداربد نمونه مانن ،یساز هیمرتبط با شب یها یژگیو گرید انواعزبان با هدف خاص خوب از  کی ن،ی. عالوه بر اکندیم

فکر مناسب  یسازهیزبان شب کیساز به انتخاب که مدل شودیم هیتوص داًیاک.کند یم یبانیراحت، پشت یریکارلو و گزارش گ

 ]6[کند

و  یعنوان عمومبه توانیرا م یسازهیشب یهازبان.در حال حاضر در بازار موجود است یساز هیشب یاز زبان ها یانواع گسترده ا

،  Arena/SIMAN  ،PROMODEL  ،GPSS، مانند عمومی یساز هیشب یزبان ها ن،یبنابرا د.کر یبندطبقهاختصاصی 

SLAM و ،MODSIM، به  یسازهیشب یهازبان ریسا استفاده شود. یستمیهر س باًیکارآمد تقر یدل سازم یتوانند برا یم

تر  یاند. هر چه زبان تخصصشده ی( تخصصرهیو غ دیخاص )به عنوان مثال، مخابرات، تول یسازحوزه مدل کی یبرا یروش

 .]6[است از آن در خارج از آن سخت تر آن آسان تر است و استفاده یعیباشد، استفاده از آن در حوزه کاربرد طب

 در اینجا کهود.ش یاستفاده م یصنعت یها در پروژه ها ستمیس یمدل ساز یگسسته برا یساز هیشب یاز مدل ها یانواع مختلف

 .]11[به برخی از آنها اشاره شده است

یی است که هاستمیفاده در ساست یاست که برا یسازهیشب ستمیس کیمدل  نیاست. ا AutoMod یمدل مورد بررس نیاول

 یساز هیشب یتوان از آن برا یم شده است. یمتحده  طراح االتی، اApplied Materialsتوسط  و مواد جابه جای می شوند

 هیشب د.ستفاده کراات ها ها و روب لیجرثق ،بارگیری و تخلیهحمل و نقل، نوار نقاله ها،  یو مدارها ونیحمل و نقل کام یمدارها

را  یترلکن یرهایمتغ AutoMod را دارد. یتصادف یها یبا ورود دهیچیحرکت پ یساز هیشب تیقابل AutoMod با یساز

مل و نقل ح یرهامدا یساز هیشب یدسته بند لیو تحل هیتجز یدهد که برا یارائه م کیزمان انتظار و تراف ،یصف بند یبرا

وان به ت یرا م یکیمدل گراف یها یسترده است. خروجقدرتمند و گ AutoModدر  یساز هیمهم هستند. تجسم شب اریبس

 .]11[است شرویدر صنعت پ ییو واقع گرا شنیمیو از نظر ان دنشان دا یصورت سه بعد

 SIMUL8 Corporationاست که توسط  یکیگراف یساز هیبسته شب کیمدل  نیاست. ا SIMUL8مدل دوم مورد مطالعه 

ر صف بر درا  فیاوظ یکه به سادگ یمعن نیگسسته است، به ا دادیرو یساز هیه شببست کینرم افزار  نیاست. ا افتهیتوسعه 

 یها ستمیس یساز هیتوان در شب یرا م SIMUL8کند.  یرا آغاز م دیجد فیوظا تیکند، که سپس فعال یاساس زمان اجرا م

 .]11[تک مدار موثرتر است یها یساز هیحمل و نقل چندگانه استفاده کرد، اما در شب

 لهیوس کیه بمنتشر شد و  1961در ابتدا در سال  (GPSS) کلیهدف  یسازهیشب ستمیاست. زبان س GPSS/Hمدل  نیسوم

 1977در سال  GPSS/H کار کرد. یسینوبه دانش کاربر در برنامه ازیآن را بدون ن توانیم رایشد، ز لیمحبوب تبد یسازهیشب

ه ب GPSS/H .فروشد یرا توسعه داده و م GPSS/Hکه هنوز هم  منتشر شد Wolverine Software Corporationتوسط 

که  ید، به طوردار یتصادف تیماه GPSS/H .از مدل ها استفاده شود یعیوس فیتواند با ط یم یریو انعطاف پذ یسادگ لیدل

از جمله  ستمیس نیچند یتوان برا یرا م GPPS/H اجرا کند. یآمار یها عیاعمال توز یتواند سبک مونت کارلو را برا یم

 .]11[اعمال کرد دیخط تول ایداده  انیحمل و نقل، جر یمدارها
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 Lannerگسسته است که توسط  دادیرو یسازهیمجموعه شب کیمدل  نیاست. ا WITNESSمدل مورد مطالعه  نیچهارم

 یوتریپکام نیمحیط پویای انیمیش کیحمل و نقل در  ستمیس یساز هیشب دیقادر به تول Witnessاست.  افتهیتوسعه 

 .]11[است

 Rockwell Automationاست که توسط  یساز هیشب یبسته نرم افزار کیمدل  نیاست. ا Arena ،بررسی مدل مورد نیآخر

در  تواندیه مگسسته است ک دادیرو یسازهیبسته شب کی SIMANاست.  افتهیتوسعه  SIMAN یسیبر اساس زبان برنامه نو

 ینعت استفاده مصدر  Arenaدر ارتباط با  شتریب SIMANاستفاده شود. امروزه  نامه ریزیبر ای ندیفرآ یبندحالت زمان

 .]11[شود

 روش های بهبود کارایی ناوگان حمل و نقل در معادن روباز -4
ر کرد مؤثو عمل جیبه موقع منجر به بهبود نتا ماتیبر اساس تصم قیدق ینیب شیبا پ ناوگان تیریمد ستمهاییس

. کنند یکار م ریپذ ثابت و انغطاف صیبر اساس دو حالت مختلف، تخص معموالً ناوگان تیریمد ستمهایی. سندشو یم زاتیتجه

در  .کند یر مبا آن شاول کا فتیش انیو تا پا شود یداده م صیتخص یشاول خاص کیبه  ونیثابت، هر کام صیدر روش تخص

ای ه اهش زمانکشده به منظور  فیتعر سازی نهیبه های اریبر اساس مع ونیهر کام ر،یپذ انعطاف صیکه در روش تخص یحال

در  نویکام بالدرنگ لیابتکاری برای گس ارهاییمعکند . یحرکت م یمختلف رهاییمعدن در مس دیتول شیشده و افزا تلف

و  یله اان تک مرحوجود دارد که به عنو ونیاعزام کام یبرا یاصل کردیدو رو ].7[شده است خالصه 2معادن روباز در جدول 

هدف  ای تیدگونه محدو چیها بدون در نظر گرفتن ه ونیکام ،یتک مرحله ا کردیشوند. در رو یشناخته م یچند مرحله ا

الً رحله معمومبه  ونیممشکل اعزام کا ،یچند مرحله ا کردیکنند. در رو یم یرویپ «یقاعده سرانگشت» یمعموالً از برخ د،یتول

 یرخطیغ ای یخط یزیفرمول برنامه ر کی قیرا از طر شاولهر  یبرا دیرحله اول اهداف تولشود، که در م یم میدو مرحله تقس

 دهد. یمختصاص ا یشده در قبل فیاز طرح تعر یرویها با پ شاولها را به  ونیکه مرحله دوم کام یکند، در حال یم نییتع
 ریکه در ز شودیاستفاده م هاونیال به کامارس صیتخص یاست که برا یدر صنعت معدن شامل سه نوع استراتژ ونیارسال کام

( گسیل 3شاول.1کامیون به  mگسیل  (استراتژی2. شاول nه ب ونیکام 1 لی( استراتژی گس1: داده شده است حیتوض

m کامیون بهn 12[شاول[. 

کند که  یم یبایارز ستمیکند و س یدرخواست اعزام م ونیشود که اپراتور کام یاستفاده م یزمان ،یاستراتژ نیاول

 نید. اارائه ده اعزام رایمع کیسود را با توجه به  نیشتریب ای نهیهز نیتواند اعزام شود تا کمتر یم شاول کدام یبرا ونیکام

 .]12[ردیگ یرا در نظر نم ونیاعزام کام یاعزام در درخواست بعد میتصم ریتأث یاستراتژ

 

 ]7[ر معادن روبازعیارهای ابتکاری برای استراتژی گسیل کامیون دم-2جدول

 نحوه گسیل                هدف اصلی                                                                    معیار                               
ان زم مدت که شاولی به کامیون گسیل هاشاول و هاکامیون از استفاده حداکثرکردن شاول انتظار زمان کردنحداقل

ر انتظا که شاولی یا به بوده انتظار در طوالنی

 .شود بیکار نزدیک آینده در رودمی

 کمترین دارای که شاولی به کامیون گسیل تولید کل تناژ حداکثرکردن کامیون چرخه زمان کردنحداقل

 .باشدمی چرخه زمان
 زمان کاهش با شاول از استفاده حداکثرکردن کامیون انتظار زمان کردنحداقل

 کامیون انتظار
 کمترین دارای که شاولی به کامیون گسیل

 .باشد انتظار زمان
 کمترین دارای که شاولی به کامیون گسیل شاول عملیاتی انتظار زمان کردنحداقل شاول اشباع درجه کردنحداقل

 .است اشباع درجه
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ر معدنداستراتژی های گسیل کامیون -1شکل  

 

 نتیجه گیری -5
ستفاده مورد ا یسطحدر معادن  وسیعی، به طور  یبهره ور یها یژگیو و یریانعطاف پذ لیبه دل شاولو  ونیکام یاه ستمیس

 انزیرنامه رب یبرا و هم رانیمد یها هم برا نهیهز نیگران است. کاهش اندک در ا اریصنعت بس کی معدنکاری .رندیگ یقرار م

 نییت، تعاول قابل توجه اسش -ونیکام حمل و نقل اتیهای مرتبط با عمل هنیکه هز ییاز آنجا معدن قابل توجه خواهد بود.

رای باری قدرتمند گسسته ابز دادیرو سازیهیشب است.منابع امری ضروری  صیو تخص زاتیناوگان تجه نهیبه تعداد نمودن

 و شنهادییپ راتییدر برابر تغ یفعل ستمیعملکرد س دییهای کلشاخص لیو تحل هیو تجر دهیچیپ هایستمیمطالعه س

                                                                                                                                                                     است.                                             .                          یگسترش وهاییسنار
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