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Abstract:
The multi-objective optimization issue is the main objective of creating optimal 
set of objectives known as Pareto optimal front in order to provide the ultimate 
decision-maker. 
The last determination of a point of Pareto front in order to actualize the framework 
by the decision maker, generally just done dependent on the objectives introduced 
in the mathematical model. In addition to these objectives, it is better to consider 
other criteria to select the final answer. One of the most important criteria, the 
manufacturing firm response to changes in the parameters of the problem. In this 
paper, a mathematical model for the design of production cells by taking two non-
contiguous objectives between cellular components, presentation and analysis. 
Cooperation between workers in a cell can have a large impact at the time of 
completion. So one of the important points in the cell production system, control all 
system components during the manufacturing process. This means that the number 
of workers, machinery and parts devoted to the cells must be at a manageable 
level. To analyze and evaluate the stability of the solution produced a solid analysis 
techniques using Monte Carlo simulation has been used. This method increases the 
quality of the final stages to be chosen by the decision maker.
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چکیده:

هدف اصلی این تحقیق، بهینه سازی مجموعه جواب های بهینه حاصل از اهداف با نام جبهه بهینه 
پارتویی به منظور ارائه به تصمیم گیرنده نهایی است. انتخاب نهایی یک نقطه از جبهه پارتو جهت پیاده 
سازی در سیستم موردنظر توسط تصمیم گیرنده، معموالً فقط بر اساس اهداف ارائه شده در مدل ریاضی 
مسئله صورت می پذیرد. یکی از معیارهای مهم در این تحقیق، میزان استواری پاسخ های تولیدی در 
مقابل تغییرات پارامترهای مسئله است. در این مقاله، یک مدل ریاضی جهت طراحی سلولهای تولیدی با 
در نظر گرفتن دو هدف ناهمجواری و میزان جابجایی بین سلولی قطعات، ارائه و تجزیه وتحلیل میگردد. 
ایجاد همکاری بین کارگران موجود در یک سلول می تواند تأثیر زیادی در زمان اتمام عملیات داشته باشد؛ 
بنابراین یکی از نکات مهم در استفاده از سیستم تولید سلولی، کنترل تمامی اجزای سیستم در طی فرآیند 
تولید است. به این معنا که تعداد کارگران، ماشین آالت و قطعات اختصاص داده شده به یک سلول باید در 
یک سطح قابل کنترلی باشند. برای تجزیه وتحلیل و بررسی استواری راه-حل های تولیدشده از تکنیک 
آنالیز استواری به کمک شبیه سازی مونت کارلو استفاده شده است. این روش موجب افزایش کیفیت راه حل  
نهایی انتخابی توسط تصمیم گیرنده می شود. در پایان نتایج حاصل از حل و تجزیه وتحلیل مسئله، در 

قالب مطالعه موردی در شرکت امرسان ارائه می گردد.

واژه های کلیدی: جبهه پارتو، استواری پاسخ ها، تولید سلولی، شبیه سازی مونت کارلو.
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 مقدمه -1
 اوربه و اخیراً دگردیپیشنهاد  1970ی ها در اوایل دههسازی با عدم قطعی  دادهل بهینهئرویکرد استوار برای حل مما

های اسمی بهینه برای ارزش یکرد تمایل به پذیرش یک جواب زیررواین تح   اس  هقرار گرفت موردمطالعهای گمترده
 هایمحقق بنام دو  ]7[ دگردمی تضمین، کندها تغییر میداده کهیوقتها برای تضمین اینکه جواب موجه و بهینه داده

 :دندنموسازی استوار ذکر ( دو دلیل را برای استفاده از بهینه2012) 1رینالدومورابیتو داگال  خوزه ال  و

 ؛اس  تر سان  به رویکرد احتمالی از لحاظ حل مدل سازی استوار نمببهینه .1

های جربهت های تاریخی واز داده های دارای عدم قطعی  نیاز نیم  ودانش واضحی از توزیع احتمالی داده .2
  ]16[ی دارای عدم قطعی  استفاده کردموارد برای استنتاج بازه رخیتوان در بگیرنده میتصمی 

نظر  در اجزای موجود همتند  ترینمه سیمت  تولید سلولی، کارگران جزو  خصو بهدی و های تولیدر ساختار سیمت 
های سیمت  کاهش هزینه نیزموجب کاهش چشمگیر در زمان تولید محصوالم و  ساختاریافتهنظام مدیریتی  گرفتن
اسا  تخصص  بر  المماشینن با رواب  بین کارگران مانند همکاری، ارتباط کارگرا کنندهتعییننظام باید  نیا  گرددمی

 زیادی در زمان اتمام عملیام داشته باشد  تأثیرتواند همکاری بین کارگران موجود در یک سلول می جادیا و    باشند 

 هرکدامکه  اس  (سلول) م الینگروه از ماش ینبه چند یدیتول یالممجموعه تمه یکتفک، یمت  تولید گروهیاسا  س
-و انعطاف یدتول ییکارا یشبا هدف افزا یدیتول یکردرو یک یسلول دیتول  نمایندیم یده قطعه را تولخانواد یک ها ناز 

 یدتول یمت س یسازیادهپمزایای  از  تشابه قطعام اس  کارگیریبه یقصنع  از ار یازبه ن ییجه  پاسخگو یمت س یریپذ
در  یکاهش موجود قطعام، یسازبه کاهش زمان  ماده توانیم ها ن ازجملهاشاره شده که  یاریم بمدر مقاال یسلول
تمام  باوجود  ]45[و]54[و]5[ اشاره کرد یدتول یزیرمواد و بهبود برنامه ییو زمان جابجا ینهساخ ، کاهش هز یانجر
 یرو یکار عدم توازن بار یک یجادباعث ا هاسلولبه  یدیتول  المماشین یصتخص یمت ،س ینااز حاصل  یایمزا

 یدیتول یرهایمم از استفاده 3نو همکارا و  دنمودیاز 2و همکاران جنمن  ]16[گرددیم یدیتول یمت در س  المماشین
ک  نمب   پذیریانعطافنیز  CMS بیمعا یبرخ نمودند مشکل ارائه  ینرفع ا یبرا مؤثریحل راه عنوانبهرا  یگزینجا

و  ها نتوجه به اختصا   با  المماشینوری کاهش بهره  ]54[ و]4[اس  به تغییرام سریع در ترکیب محصول و تقاضا
در هنگام  هاسلولبرداری خیلی ک  از و یا بهره ازحدبیش برداریبهره  ]26[ به خانواده مشخصی از قطعام اس  هاسلول

ضی دو در این تحقیق مدل ریا ].50[ باشندایرادام اصلی این سیمت  می ازجملهعدم قطعی  در تقاضای هر محصول 

                                                 
1- Douglas Jose´ Alem, Reinaldo Morabito 
2- Jensen et al 
3- Adenso-D iaz etal 
4-  
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و در  هاسلول الم به ایجاد سیمت  تولیدی مناسب با تمرکز بر روی تخصیص مناسب کارگران و ماشین منظوربههدفه 
 به توجهیقابلتواند حماسی  سازی میهای ممائل بهینهحلراه شود ارائه می هاسلولنهای  تخصیص قطعام به 

نزدیک به  توجهیقابل اوربهیا  ب موجب ارائه یک جواب غیرموجهو در نتیجه اغل ممهلههای نامشخص بودن پارامتر
ریاضی توجه جامعه علمی  ریزیپایداری یا استواری در برنامه بنابراین مفهوم ].6 [ دهد حال  بهینه و یا هر دو را نشان

مفهومی تح  عنوان  این تحقیق در شود عنوان می سازی استوارتح  عنوان بهینه را به این سم  کشانده و معموالً
های مورد نیاز برای پردازش قطعام در  ناهمجواری یک مفهوم اس  که با انواع ماشینشد خواهد بررسیناهمجواری 
هاى اراحى سلول منظوربهو  در یک سلول شدهتعیینهاى این مشابه مفهوم ناهمگونى عملیام دارد که سروکاریک سلول 

  نمایداز یک سلول به ناهمجواری  ن سلول کمک میمراجعه به هر قمم   اختصاصى اس  

به  ها اگر تمام انواع ماشیناس  دهندهتشکیلهای سازی مجموع ناهمجواری تمام سلولکمینهتحقیق  مدل هدف اصلی 
که برای هر سلول تنها یک دستگاه  گرددهنگامی حداقل می و شودناهمجواری حداکثر می یک سلول اختصا  داده شود،

تعداد باالی حرک   و  یدبین سلولی از حداقل بودن ناهمجواری به دس  می حداکثر حرک  ولیباشد  شدهدادهتصا  اخ
هدف  عنوانبهنیز در این مدل  هاسلولبه حداقل رساندن حرک  بین  روایناز  توان در نظر نگرف  بین سلولی را نمی

راحی سلولی با دو هدف به حداقل رساندن حرک  بین سلولی و در این مقاله رویکرد ا شود دوم در نظر گرفته می
تعادل  ای بین این دو تابع هدف خواهد بود،اس  رابطه دو ارفه شدهبررسی، باشندناهمجواری که دو هدف متضاد می

 ،ه حاضرمقال شود بررسى می ،یک تابع هدف منفرد که مجموع دو تابع هدف اس  وسیلهبهبین این دو تابع هدف متناقض 
برای  تولیدشدههای بهینه پارتویی دهد و پایداری جوابقرار می موردمطالعهرا  چندهدفهریزی مفهوم پایداری در برنامه

در تحقیق های بهینه پارتویی اس  ارائه مجموعه پاسخ ،هدف ممائل گونهاینمدل تولید سلولی را ارزیابی خواهد کرد در 
ها در بر اسا  جابجایی قطعام بین ماشین هاسلولو پیکربندی  هاسلولها در ماشین رو به بررسی ممهله جانماییپیش

اما ایده اصلی و جدید این مدل پیشنهادی همکاری میان نیروی ؛ شودپذیر پرداخته میهای تولید انعطافمحی  سلول
و ]18[اس  شدهگرفته( کمک 2018) رجیانی( و ف2016از کار کاترینکا ) ؛ کهباشدمی ها نانمانی با توجه به عالقه مشترک 

اتفاق خواهد  درپیپی صورمبهزیرا تغییرام در اول زمان  ؛اس  غیرقطعی سیمت  تولید به دلیل ماهی  تصادفی و ]28[
ا مقابله ب منظوربه  به همین دلیل در حال تکامل باشد شدمبهتواند در اول زمان یم انیمشتر یتقاضا ن،یعالوه بر اافتاد  
  المماشینبه  تخصصهکارگران چند  صیعملکرد تخص یارهایمع یسازنهیو به یدیتول مت یس  یدر وضع یراتییتغ نیچن

خودکار  صورمبهسیمت   ،ماهر داشته باشد سیمت  نیاز به کارگرهر زمان که و یا  ایپو صورمبهتواند یم مت یدر س
های به همین دلیل روششود،  بینیپیشتواند ینم یمتمیس نیشغل در چن لیزمان شروع و تکم در واقع،تخصیص دهد 

ریزی پویا استفاده شود به همین دلیل هایی مناسب نیم  و باید از برنامهریزی ایمتا یا استاتیک برای چنین سیمت برنامه
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انند خمتگی نیروی کار و در این تحقیق از یک سیمت  تولید سلولی پویا استفاده خواهد شد تا بتوانی  در برابر تغییرام م
 بهترین تصمی  را بگیری   المماشینخرابی 

 پژوهش همبانی نظری و پیشین -2
ای اس  که از مفهوم تکنولوژی گروهی به وجود  مده و رویکردی اس  که ، استراتژی تولید نو ورانه(CM)تولید سلولی 

 پذیرهای تولید انعطافابتی مدرن امروز مانند سیمت های تولید رقپذیری و کارایی در محی تواند در بهبود انعطافمی

(FMS) بهنگامت  تولید مو سیJIT) ) مدل کی (1978چو ) و کوسیاک  استفاده شود P-Median   برای اراحی سیمت
 سازی مجموع فواصل بین هر زوج محصول / ماشین اس  ، کمینهموردنظرتولید سلولی توسعه دادند که در  ن هدف 

 الم پیشنهاد بندی خانواده قطعام و ماشینگروه ممهلهیک مدل تخصیص برای  (1990)11و همکاران سرینیوزن
های تخصیص در نظر گرفتند و الگوریتمی برای تشکیل سلول ممهلهیک  عنوانبهرا  CMSاراحی  ممهله ها نکردند 

 خانواده قطعاتی که بر اسا  الم اشیندر این سیمت ، م  ]46[تولیدی پس از تشکیل خانواده قطعام پیشنهاد دادند
 اس :شامل مراحل زیر  اورکلیبه (CMS)ی شوند اراحی یک سیمت  تولید سلولمی بندیتوانند تولید کنند،گروهمی

های به سلول ها نتناظر با  الم مبندی قطعام با فر یند مشابه به خانواده قطعام و ماشینگروهسلول )تشکیل یا  رایش  -1
 ؛ الم(ینماش

های ود و جانمایی سلولشنامیده می سلولیدرونکه جانمایی   الم درون هر سلولجانمایی ماشین) یگروهجانمایی  -2
 ؛شود(که جانمایی بین سلولی نامیده می درون یک کارگاه

 ؛ریزی خانواده قطعام(ریزی گروهی )برنامهبرنامه-3

  ]52[مانی و مادی(ها، منابع انتخصیص منابع )تخصیص ابزار -4

 تولیدی هایو نرخ باالی تولید سیمت  وریبهره کارگاهی، تولید هایسیمت  پذیریانعطاف از ترکیبی (CM) که  نجا از
در  ]27[نمایدمی استفاده انبوه تولید مشابه اقتصادی مزایای  وردن دس  به برای کوچک ایدسته تولیدام از اس ، سری

 الم، و در یک سلول تولیدی توس  ماشین شدهگرفتهیک خانواده در نظر  عنوانبهام مشابه سیمت  تولید سلولی، قطع
بندی سلولی ماشین موردنظر را در ( پیکر2013) یبانرجشاردا و  ]37[شوندهممان تولید میکارگران و تجهیزام غیر

ام، تعمیرام و تقاضای محصول ارزیابی ریزی  تی با فرض عدم قطعی  در زمان پردازش، خرابی تجهیزهای برنامهدوره
بندی پایدار  ید، هزینه کلی را ک  کرده و به یک پیکرریزی به دس  میبندی که در پایان دوره برنامهارح پیکر نمودند 
کمال و    الم اس ماشینشود که هدف  ن به حداقل رساندن زمان تولید و میانگین کار در جریان و تعداد منجر می
 اند های پویا ارائه دادههای پایدار در تولید بخشهای ماشینیک مدل ریاضی جامع برای اراحی سلول( 2015)پاردپ 
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تولید  ممهله،  المماشینتخصیص  ممهلهبرای دستگاه متصل با  هاسلولاراحی پیکربندی  ممهلهشامل  شدهارائهمدل 
ریزی یکپارچه عدد صحی  سازی پایدار برای برنامهبهینه ، یک رویکرد(2015وهمکاران )ساخی  اس پویا و ممیریابی 

ریزی برنامه ممهلهاامینان و  غیرقابل  المماشین( با DCMS( و مدل حل یک سیمت  پویای تولید سلولی )MILPمختل  )
یص اپراتور، سلولی، قابلی  اامینان ماشین، تخص گیری، اراحی بیندر این مدل شکل ارائه دادند زمانه  اوربهتولید 

فرمول پیوسته ( 2015احمد )مارال و   ]32[ریزی تولیدی گنجانده شده اس ممیریابی فر یند جایگزین و مفاهی  برنامه
 هاسلول و  المماشینتولید کارگاهی با راهروهای افقی و عمودی، برای از بین بردن تداخل بین  ممهلهجدیدی برای 
ریزی ریاضی پیشنهاد دادند که برای اراحی یک سیمت  ، یک روش برنامه(2015) وهمکارانبالن   ]34[توسعه دادند

که  یافتهتوسعهیک مدل ریاضی تحقیق  در این ]12[اس  شدهاراحیدر محیطی با تقاضای غیرقطعی  الیهالیهسلولی 
( یک مدل 2018ان )سوباها و همکار .دهد، به اشتراک گذاشته و تخصیص میمقادیرسازی را با هدف کمینه هاسلول
جه  مقابله با عدم قطعی  تقاضا در سیمت  تولید سلولی ارائه دادند که نتایج نشان داد رویکرد  استوار راریزی برنامه
( یک سیمت  تولید سلولی را مبتنی بر همکاری 2018سازی استوار باعث بهبود تابع هدف شد  لیان و همکاران )بهینه

وانگ .وری بیشتر خ  تولید خواهد شدکردند و نتیجه گرفتند همکاری کارگران باعث بهره یسازمدل چندمنظورهکارگران 
محور ارائه داد که هدف وی -یک مدل ریاضی برای سیمت  تولید سلولی پایدار با رویکرد سناریو (2018همکاران )و 

  ]28[بود هاهزینهحداقل کردن 

 الیز استواریآن -2-1

 همکارانو پس از کار مالوی و  معرفی شد 1973در پژوهش عملیاتی توس  سویمتر در سال سازی استوار مفهوم بهینه
 بنتال و نمیروسکی در سال ]35[پایداری ارائه شد بهینه( به سازی )نزدیک، مدل )تقریبًا موجه( و بهینه1995در سال 

سازی پایدار ( مدل بهینه2003ی  در سال )و برتمیمس و س سازی پایدار با پارامترهای نامشخص( یک رویکرد بهینه1998)
مفهوم پایداری یا استواری در   ]8[و  ]10[ را ارائه دادند ها ن tractableرا با حفظ ساختارهای خطی و ساختن 

-سازی استوار عنوان میریزی ریاضی توجه جامعه علمی را به این سم  کشانده و معمواًل تح  عنوان بهینهبرنامه

و یا مدل به سمتی ایمن اس  که این عدم قطعی   ممهلهسوق دادن عدم قطعی  در  درواقعایداری شود اصطالح پ
های مبه  مدل و     ظاهر شود به این صورم که های نامشخص، پارامترداده ازجملهتواند در اشکال مختلف )اامینان( می
  ]19[شودجواب بهینه مشخص می عنوانبهبر تغییرام در برا ها نترین های مختلف بهینه پارتویی پایدارحلاز بین راه

و در نتیجه اغلب  ممهلههای به نامشخص بودن پارامتر توجهیقابلتواند حماسی  سازی میهای ممائل بهینهحلراه
 وکویلس و ی ]6[نزدیک به حال  بهینه و یا هر دو را نشان دهد توجهیقابل اوربهموجب ارائه یک جواب غیرموجه، یا 

 2006در سال  اند  دب و کوپتاوری اختصا  دادهدر کتاب خود یک بخش را به بیان مفهوم پایداری و بهره (2004)
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ر د همکاران لیمیو و  ]15[معرفی نمودند یفرا ابتکارهای را با استفاده از الگوریت  چندهدفهسازی مفهوم پایداری در بهینه
 وانگ و زیونتس ]29[ریزی ریاضی تمرکز کردندخاب پروژه با استفاده از برنامه( بر روی پایداری در انت2007-2008سال )

 ی در مقاله]53[( پرداختندAIMبه روش تعاملی ) گردوغبارپایداری برای سط   وتحلیلتجزیهبه ارائه  2006در سال 
مدعی وی   ]42[س پایداری را در چارچوب کلی پژوهش عملیاتی مطرح کرده ا یچندوجهموضوع  2010در سال  روی

 چندهدفهسازی های مدل وجود داشته باشد مفهوم پایداری در بهینهاس  که دغدغه پایداری باید در مورد انتخاب پارامتر
 سرانجام، الهدلما  ]17[تعاملی مطرح شد چندهدفهسازی در خصو  بهینه 2008در سال  و همکاران نیز توس  فیگور

مقابله با عدم قطعی   منظوربه( را چندهدفهو پذیرش تصادفی  وتحلیلتجزیه) (SMAA) روش 1998در سال  و همکاران
پایداری در  وتحلیلتجزیه عنوانبهتواند می (SMAA) ]31[های گممته معرفی نمودنددر ممائل چند معیاره با جایگزین

که به  کندپایدار را توصیف می حلراهیک  )1995 (مالوی و همکاران  نظر گرفته شودگیری چند معیاره در روش تصمی 
برای این   ]35[پردازدها میهای بهینه پارتویی پایدار با داشتن منبع عدم قطعی  و تعریف دقیقی از وزنحلگیری راهاندازه

و  کارلومون سازی با استفاده از ترکیب شبیه چندهدفهتواند در ممائل گممته و پیوسته کار یک روش یکپارچه که می
 اس   شدهاراحیسازی استفاده شود، نهبهی

 یدروه، تولگ یبندسلول، زمان یلتشک یبرا یدروش ادغام جد یک یشنهادپ در تحقیق خود، (2020همکاران )عالمیانی و 
  ئه نمودندرا ارا (CMS) یاپو یسلول یدتول یمت س یکدر  یزیر( مشکالم برنامهPM) یشگیرانهپ یو نگهدار یرو تعم

به مواد  نددس  ز ،رسدیکه به حداقل م ینماش یهاو گروه یبخش یهاخانواده یلسلول با هدف تشک یلشکت ممهله یرز
همراه با  یادیز یریگاندازه یتمیچند   ممهله یک یدتول یزیر  جنبه برنامهباشدمی ییجابجا یهاهزینهسلول و  ینب

 یلان تکمقطعام و زم یبمربوط به ترت یمامبه تصم گروه یبندکه مشکل زمان یاس ، در حال یقرارداد یرز یمامتصم
 یرکامل غ PMه ک یو زمان یمت در دستر  بودن س یینتع یو نگهدار یرممهله تعم یراز ز دفپردازد  هیم ها نمربواه 
و  سالمت (،2020مویانی و همکاران )  ]3[اس  یکاهش تعداد اقدامام اصالح یبرا ،شود یسازادهیپ یدبا یاچرخه

 یخوببه یدتول یاهیمت مرتب  اس   س یکار کل یمت س یبه اراح شدمبه یدتول یهایمت در س یانمان یاپراتورها نییما
    و  یچه عاد ،بینییشپقابل  یهای موقع یریرپذییتغتا با  به اپراتورها اعطا کنند یکاف یهاینهکمک هز یدبا شدهاراحی
 یشغل یمکاز ر شگیرییپ ینهو زم یعصنا یاز دو نقطه نظر مهندس یزمان یهانهیزهکمکمقاله مفهوم  ین  در ایایندکنار ب
 یمبتن یسازهیشب مدل یکهمراه با  ؛ واس  یدجد یزمان یهاینهشاخص کمک هز یامر به دنبال معرف یناس   ا شدهارائه

 یاراح ینددر اول فراو  شدههارائ ازمانس یکدر  یزمان یهاینهکمک هز یابیارز یتواند برایشاخص م ینبر عامل، ا
  ]36[گردداستفاده 
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 مدل ریاضی تحقیق -3

 :باشندیم، پارامترها و متغیرهای تصمی  تحقیق به شرح ذیل هاسیاند

 ها:اندیس

m :؛  المماشینm=1,2,…,m 

: c هاسلول ،c=1,2,…,c 

p : :قطعامp= 1,2,…p 

w : :کارگرانw= 1,2,…,w 

 پارامترها:

 pmVتخصیص یابد   mبه ماشین  pر قطعه برابر یک اس ، اگ

 wmWتخصیص یابد   mبه ماشین  wبرابر یک اس ، اگر کارگر 

 ’LWwwباشد  ’wبه همکاری با کارگر  مندعالقه wبرابر یک اس ، اگر کارگر 

 :ی تصمیممتغیرها

 xmcصفر  صورم نیااگر ماشین به سلول تخصیص یابد، مقدار یک و در غیر 

 Spcصفر   صورم نیاول تخصیص یابد، مقدار یک و در غیر اگر قطعه به سل

 ywcصفر  صورم نیاو در غیر  1اگر قطعه به سلول تخصیص یابد، مقدار 

( 2کند محدودی  )را کمینه می هاسلولها بین و تابع هدف دوم میزان جابجایی هاسلولناهمجواری  اول تابع هدف
را محاسبه  هاسلول( تخصیص قطعام به 3کند محدودی  )ل را بیان میهر ماشین به یک سلو فردمنحصربهتخصیص 

را  هاسلول( تخصیص کارگران به 5و محدودی  ) هاسلولکارگران به  فردمنحصربه( تخصیص 4کند محدودی  )می
پردازد  در ( نیز به تخصیص کارگرانی که مایل به همکاری با یکدیگر همتند، می9( تا )6های )دهد محدودی می انجام

و  هاسلولبه  ها ن الم مورد استفاده حقیق  اگر دو کارگر مایل باشند با ه  همکاری کنند، با توجه به تخصیص ماشین
از ارف مدل انجام خواهد  ها نگیری در مورد همکاری و یا عدم همکاری ، تصمی هاسلولهمچنین تخصیص کارگران به 

 شد 



83

Jo
ur

na
ls

.ih
uo

.a
c.

ir
 

                        یک مدل ریاضی  چند هدفه تولید سلولی پویا با در نظر گرفتن مهارت متفاوت کارگران/ رضا احتشام راثی

 
 

 

 استواری وتحلیلتجزیهو مدل ریاضی حل  -4
استفاده از چند سناریوی  یاجبههای مختلف ارزیابی کنی ، بهتر اس  استواری و ناتوانی هر تصمی  را در قالممممب  ینده

ز راهکاری استفاده کنمی  کمه قادر به ا ]19 [اس   ن توافق شده دربارهدلیمل محدودی  ظرفی  انمانی  معمدود کمه بمه

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑍𝑍1  )الف(1 =  ∑ (∑ 𝑆𝑆𝑝𝑝𝑝𝑝  ∑ 𝑥𝑥𝑚𝑚𝑝𝑝 (1 −  𝑉𝑉𝑚𝑚𝑝𝑝)
𝑚𝑚𝑝𝑝

)
𝑝𝑝

 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀  )ب(1 𝑍𝑍2 = ∑ (∑ 𝑆𝑆𝑝𝑝𝑝𝑝 − 1
𝑝𝑝

)
𝑝𝑝

 

  𝑠𝑠. 𝑡𝑡 

(2) ∀ 𝑚𝑚 ∑ 𝑥𝑥𝑚𝑚𝑝𝑝
𝑝𝑝

= 1 

(3) ∀ 𝑝𝑝 , 𝑐𝑐 ∑ 𝑥𝑥𝑚𝑚𝑝𝑝 𝑉𝑉𝑚𝑚𝑝𝑝 ≤ 𝑀𝑀 𝑆𝑆𝑝𝑝𝑝𝑝 
𝑚𝑚

 

(4) ∀ 𝑤𝑤 ∑ 𝑦𝑦𝑤𝑤𝑝𝑝
𝑝𝑝

= 1 

(5) ∀ 𝑚𝑚 , 𝑐𝑐 𝑥𝑥𝑚𝑚𝑝𝑝 ≤ ∑ 𝑦𝑦𝑤𝑤𝑝𝑝 𝑊𝑊𝑤𝑤𝑚𝑚 
𝑤𝑤

 

(6) ∀𝑤𝑤 ≠ 𝑤𝑤′, 𝑐𝑐 𝑦𝑦𝑤𝑤𝑝𝑝 + 𝑦𝑦𝑤𝑤′𝑝𝑝 − 1 ≤  (∑ 𝑦𝑦𝑟𝑟𝑝𝑝 𝐿𝐿𝑊𝑊𝑟𝑟𝑤𝑤  
𝑟𝑟

) + 𝑀𝑀 𝑙𝑙𝑊𝑊𝑤𝑤𝑤𝑤′ 

(7) ∀𝑤𝑤 ≠ 𝑤𝑤′, 𝑐𝑐 𝑦𝑦𝑤𝑤𝑝𝑝 + 𝑦𝑦𝑤𝑤′𝑝𝑝 − 1 ≤  (∑ 𝑦𝑦𝑟𝑟𝑝𝑝 𝐿𝐿𝑊𝑊𝑟𝑟𝑤𝑤  
𝑟𝑟

) + 𝑀𝑀 𝑙𝑙𝑊𝑊𝑤𝑤𝑤𝑤′ 

(8) ∀𝑤𝑤 ≠ 𝑤𝑤′, 𝑐𝑐 𝑙𝑙𝑊𝑊𝑤𝑤𝑤𝑤′ + 𝑦𝑦𝑤𝑤𝑝𝑝 + 𝑦𝑦𝑤𝑤′𝑝𝑝 − 2 ≤  (∑ 𝑦𝑦𝑟𝑟𝑝𝑝 𝐿𝐿𝑊𝑊𝑟𝑟𝑤𝑤  
𝑟𝑟

) 

(9) ∀𝑤𝑤 ≠ 𝑤𝑤′, 𝑐𝑐 𝑙𝑙𝑊𝑊𝑤𝑤𝑤𝑤′ + 𝑦𝑦𝑤𝑤𝑝𝑝 + 𝑦𝑦𝑤𝑤′𝑝𝑝 − 2 ≤  (∑ 𝑦𝑦𝑟𝑟𝑝𝑝 𝐿𝐿𝑊𝑊𝑟𝑟𝑤𝑤  
𝑟𝑟

) 

(10)  𝑥𝑥𝑚𝑚𝑝𝑝 , 𝑆𝑆𝑝𝑝𝑝𝑝  ∈  {0,1} 
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من متفاده در ای مورد اس مار م مد  راهک ماه( باش برای  نالیز در این تحقیق  تولید تعداد بیشتری از سناریوها )در زمانی کوت
مورد استفاده  حلراه نیترارج  عنوانبه( 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃حل بهینه پارتویی )یک راه چندهدفهریزی ستفاده از روش برنامهابتدا با ا
ارزیابی پایداری مجموعه ،  شدهارائههدف از روش  گیری  در نظر می( ∗𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃یک  ) عنوانبهحل را گیرد این راهقرار می

رو بهها روکه با عدم قطعی  در مقدار پارامتر ، در حالی اسمم  𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃  ممممهله در یک  مدهدسمم به( 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃پارتویی )
که درصمممد اختالف از هر پارامتر را نشمممان  شمممدهبیان αهای مدل با یک مقدار کوچک هممممتی  حدود تغییر در پارامتر

𝑤𝑤𝑝𝑝جع نام دارد با نمادشود و فاصله  ن از مقدار اصلی که وزن مرمی گیرنده تعیینتوس  تصمی  αدهد مقدار می
نشان  ∗

صله pشود )داده می س (  این فا س  پارامترشاخص تابع هدف ا مایگی ها تو صدی از وزن  αهای هم که در واقع در
متند، تعریف می مایگی  عنوانبهشود اولیه ه س  هم 𝑤𝑤𝑝𝑝های )که متناظر با وزن %10مثال یک متو

صله∗ س ، در فا  ( ا
[𝑤𝑤 × (1 − 0.1), 𝑤𝑤 × (1 + گیرنده این فواصل ، تصمی  αبررسی بهتر مقدار  منظوربهتواند قرار بگیرد می [(0.1

کند هر چقدر اسمم ( تقمممی  می 10تا  5بین  یامجموعه G معموالً) Gوزنی را با اسممتفاده از تعدادی نقطه تح  عنوان 
شبکه  شد، دق  در ارزیابی پایداری و همچنین زمان مح Gتعداد نقاط  شتر با سبام افزایش میبی شروع از وزن ا یابد  با 

𝑤𝑤𝑝𝑝مرجع 
 Gکل فر یند بعد از ، نقطه در شممبکه وجود داشممته باشممد Gیابد  اگر میوزن هممممایگی گمممترش  جیتدربه ∗

 شود محاسبه می ذیل صورمبهفاصله وزنی ، رسی امین نقطه شبکه می Gبه  کهیهنگام یابدمرحله پایان می

[𝑊𝑊𝑝𝑝
∗ × (1 − 𝑔𝑔/𝐺𝐺 × 𝑎𝑎), 𝑊𝑊𝑝𝑝

∗ × (1 + 𝑔𝑔/𝐺𝐺 × 𝑎𝑎)] 

𝑤𝑤𝑝𝑝که در  ن
س  و  p، وزن مرجع برای تابع هدف   ∗ س  که  a ا صدی از وزن مرجع ا مایگی به معنای در پارامتر هم

های حل نموده و جواب GAMS افزارنرمرا توسمم   𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃کند ابتدا مدل مرز هممممایگی ااراف وزن را مشممخص می
 ترسی  شده اس :( 1شکل )در  تولیدشدهکنی ، جبهه پارتویی تخراج میپارتویی مربواه را اس

 
 GAMS افزارنرمتوس   تولیدشدهنقاط پارتویی  -1 شکل
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 ارزیابی پایداری -4-1
هایی از فواصل متناظر با استفاده از یک توزیع تولید وزن منظوربه کارلومون سازی ( یک شبیهgبرای هر نقطه شبکه )

ها در برابر وزن اس ، تولیدشدهها شود پس از  ن یک بردار یکنواخ  با توزیع نرمال شده وزنمال مییکنواخ  اع
در فاصله تعیین شده قرار نگیرد، کل مجموعه را رد کرده و وزن  ها ناز  هرکدامه اس  اگر گردید  زمونهای خود مرز

گیری( تصمی  یرهایمتغازی )یعنی مقادیر تابع هدف و مقدار س نتایج حاصل از بهینه(1990کومار،شود )تکرار می تولیدشده
ای از به مجموعهو کنی  را تمام می کارلومون تکرار  Nادامه خواهی  داد  کارلومون شود و ما به تکرار بعدی ذخیره می

N های بهینه پارتویی تح  عنوانحلراه𝑠𝑠𝑔𝑔 ی مجموعه ی   پس از  ن به تعداد چند بار اعضابایدس  می𝑠𝑠𝑔𝑔   را که جواب
𝑤𝑤𝑝𝑝بهینه پارتویی وزن مرجع مربوط به

شود این ها محاسبه میاز جواب هرکدامشود به عبارتی فرکانس اس ، تولید می  ∗
که ما به سم  نقاط  اورهمانکوچکی در وزن  ن اس   43تر با توجه به انحرافحل ارج ای از پایداری راهفرکانس نشانه

 اورهمانابد بنابراین ما انتظار داری  یمی گیری تصادفی گمترشدر واقع فاصله وزنی نمونه، کنی شبکه حرک  میبعدی 
گیری درجه پایداری با توجه اندازه منظوربهکمتر شود  ∗𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃فرکانس، کنی تر حرک  میهای عریضبه سم  فاصله که

شود: فرکانس زیر معرفی می صورمبهاس  که  (𝑅𝑅𝑅𝑅)ص پایداری کنی  که شاخبه این کاهش، شاخصی را معرفی می
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃∗ برای نقاط  کارلومون سازی از شبیه  مدهدس بههای حلرا در میان راهg کنی  رس  نمودار از شبکه محاسبه می

و فاصله  𝑠𝑠𝑔𝑔های حلراه در مجموعه ∗𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃بوده و فرکانس  λ𝑔𝑔، که مختصام هر نقطه  دهی فرکانس را نشان می
𝑤𝑤𝑝𝑝بردارینمونه

 توانی می پایدارى نمودار شود ازیک تابع نزولی بوده و نمودار استواری نامیده می قرار دارد این تابع قطعاً  ∗
 اریق از پایدارى کنی  شاخص محاسبه خا  𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 پایدارى گیرىاندازه معیار برای یک عنوانبه را پایدارى شاخص
 براى که ىاوربه ید مى دس  به پایدارى ناحیه کل بر تقمی  λ𝑔𝑔 نقاط توس  شده تولید پایدارى منحنى زیر مماح 
 فرمول محاسبه شاخص پایداری به شرح زیر اس : بماند باقى صد در صد برابر فرکانس هابازه تمامى

𝑅𝑅𝑅𝑅 =  
1
2 +  ∑ 𝜆𝜆𝑔𝑔 +  𝜆𝜆𝐺𝐺

2
𝐺𝐺
𝑔𝑔=1

𝐺𝐺  

کمتر مماوی  x (xدر ارتباط با عرض فاصله نمونه  ∗𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃تواند از انتگرال تابعی که بیانگر فرکانس یداری میشاخص پا 
a  ( تقمی  بر حداکثر پایداری باشد )اس𝑎𝑎 × که بیانگر فرکانس  fq(x)( به دس   ید به عبارم دیگر، تابع 100%

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃∗  یک تابعx  تا   0، حدود انتگرال  اسa ارائه شاخص پایداری  منظوربهباشد و می𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃∗ زیر بیان  صورمبه
 شود:می

𝑅𝑅𝑅𝑅 =  
∫ 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥𝑎𝑎

0
𝑎𝑎  
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 یریگمیتصماطالعات پایداری و پشتیبانی  -4-2
 چندهدفهسازی ، بهینه گردیداشاره  که قبالً اورهمانگیرنده ضروری اس  ااالعام پایداری جبهه پارتویی برای تصمی 

مثال  عنوانبههای کاندیدا حلگیرنده به بررسی راهگیری تصمی سازی و پشتیبانی تصمی بهینه :کیبی دو جنبه مه  داردتر
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃کند پایداری پردازد و انتخاب خود را بر اسا  ترجی  بیشتر انتخاب میمی ها𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃  ااالعام اضافی را در اختیار
دهد هنگامی که پایداری مورد غفل  قرار خوبی را از خود نشان میدهد و عملکرد گیرنده قرار میتصمی 
 𝑅𝑅𝑅𝑅گیری حماسیتی نمب  به تغییرام کوچک در فرضیام اولیه پیدا کند گیرنده ممکن اس  برای تصمی تصمی ،گیرد

ای تغییر کوچکی به از ها نهای مختلف روی مقدار پایداری  ∗𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃گیری پایداری اس  که برای مقایمه شاخص اندازه
 حائز نکته این شود بیانبیشتر می ∗𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃، پایداری متناظر با  بیشتر باشد 𝑅𝑅𝑅𝑅شود هرچه ها استفاده میدر وزن پارامتر

 با ما که باشد این بیانگر تواندمی موضوع اس  این حما  غیر هدف توابع تعداد به نمب  محاسبام که اس  اهمی 
 شود  می هدفه تک ممائل براى حلراه یک به منجر که داری  ارک هدف توابع عددی خاصی 

 نحوه اجرای الگوریتم -4-3
با شناسایی تمام ) قیدقما را به حل ، ، همراه با افزایش قدرم محاسباتی  سازیبهینه مؤثرهای جدید و امروزه الگوریت 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃شوی  )که هه پارتویی ما به دو یا سه هدف محدود میکند برای تجم  پایداری جبتر کمک میها( برای ممائل پیچیده
های باینری به چند درصد محدود تعداد متغیر همتند( گونهنیاسازی چندهدفه در واقع اکثری  قریب به اتفاق ممائل بهینه

ب صورم سازی در زمان مناسسازی بهینه، شبیه کارلومون سازی به دس   وردن نتایج از شبیه منظوربه ، شده اس 
بار  1000، برای ثانیه حل شود 7در  ، دقیقاً مرجع اس  ممهلهکه مربوط به  CMS ممهلهمثال اگر یک  عنوانبهگیرد می

گیری های تصمی ساع  زمان نیاز دارد الزم به ذکر اس  که اگر تعداد توابع هدف و متغیر 33، به  بازه مختلف 10تکرار در 
 ،تولیدشدههای 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃که تعداد زیادی از  شود زیرارابر استواری جبهه پارتو با مشکل مواجه میگیری در بافزایش یابد، نتیجه

مرجع به صفر همگرا اس  به همین دلیل استفاده از  𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃و شاخص پایداری  کارلومون سازی در اول فر یند شبیه
 به شکل زیر اس : شدهبیانیت  اس  شبه کد الگور رممکنیغ در ممائل بزرگ مشکل و گاهاً شدهارائهروش 

 اشین(م-ابعاد مسئله )قطعه تابع هدف گمز

22 3*3 

25 4*4 

42 20*8 

62 20*12 

154 25*50 
190 30*45 
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گمز در ابعاد باال نیز توانمته اس  ممهله را مورد حل قرار دهد و  افزارنرماس   مشاهدهقابلکه در جدول باال  اورهمان
 افزارنرممهله پیچیدگی ممهله باال نرفته اس  و به همین منظور در این تحقیق استفاده از  نالیز استواری در با افزایش بعد م
 باشد اما برای تعداد تکرار باال باید از الگوریتمی که در زیر گفته شده اس  استفاده شود گمز کافی می

 
 الگوریت 

 شروع .1
 را مشخص کنید  𝑎𝑎پارامتر  .2
 را مشخص کنید  هابازه ریزتعداد  .3
 کنید  یمقدارده موردنظرپارامتر وزن اهداف را در بازه  .4
                           ذخیره نمایید                                   موردنظررا حل کرده و پاسخ را در مجموعه مربواه به زیر بازه  ممهله .5
 را تکرار کنید  5های  کارلو، گامسازی مون برای شبیه شدهمشخصبه تعداد دفعام  .6
 را محاسبه کنید  𝜆𝜆𝑔𝑔متغیر  .7
 بروید  5یک واحد اضافه کرده و به گام  بازه ریزبه مقدار  .8
 ها را رس  نمایید نمودار استوای برای پاسخ  .9

 ها را محاسبه نمایید میزان استواری پاسخ .10
 

 شرکت امرسان مطالعه موردی -4-4

ر شرک  امرسان مطابق با دبه ارائه مطالعه موردی  شدهارائهعتبار سنجی و اامینان از صح  مدل ا منظوربهبخش در این 
شین تولیدی و  8دارای  یخچالدر خ  تولید  شرک این شود شرای  دنیای واقعی پرداخته می این  س کارگر ا 12ما

، میزان  سیمت  رجام شده از کارگران موجود دهای انکند با توجه به نظرسنجیمی نوع قطعه مختلف را تولید 20کارخانه 
س  عالقه شده ا شخص  شد  که قبالً اورهمانمندی کارگران به انجام کار گروهی با یکدیگر م  CMSتدا مدل اب، ذکر 
 :RAM)یمتمی با شود این مثال بر روی سهای پارتویی مربواه استخراج میو جواب شدهحل GAMS افزارنرمتوس  

4GB پردازنده  و به کمکCore 5i  3.2با قدرم پردازندگیGHz )س  مدم زمان مورد نیاز برای  شدهحل  بارکیا
ی کل الگوریت  ، اجرا داده شد  یقبل توض ثانیه اس  با توجه به ساختار الگوریت  که در بخش 7حدود  ممهلهحل دقیق 
   اس شده  وردهدر زیر  ممهلهر حل برخی از پارامترهای مورد استفاده دساع  به اول انجامید  40بیش از 
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 ماشین مربوط به مثال عددی –ماتریس قطعه  - 1جدول
𝒑𝒑𝟐𝟐𝟐𝟐 𝑝𝑝19 𝑝𝑝18 𝑝𝑝17 𝑝𝑝16 𝑝𝑝15 𝑝𝑝14 𝑝𝑝13 𝑝𝑝12 𝑝𝑝11 𝑝𝑝10 𝑝𝑝9 𝑝𝑝8 𝑝𝑝7 𝑝𝑝6 𝑝𝑝5 𝑝𝑝4 𝑝𝑝3 𝑝𝑝2 𝑝𝑝1  
0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 𝑚𝑚1 
0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 𝑚𝑚2 
1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 𝑚𝑚3 
1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 𝑚𝑚4 
1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 𝑚𝑚5 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 𝑚𝑚6 
1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 𝑚𝑚7 
0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 𝑚𝑚8 
 

 ماشین مربوط به مثال عددی – کارگرماتریس  -2جدول
𝒑𝒑𝟐𝟐𝟐𝟐 𝑝𝑝19 𝑝𝑝18 𝑝𝑝17 𝑝𝑝16 𝑝𝑝15 𝑝𝑝14 𝑝𝑝13 𝑝𝑝12 𝑝𝑝11 𝑝𝑝10 𝑝𝑝9 𝑝𝑝8 𝑝𝑝7 𝑝𝑝6 𝑝𝑝5 𝑝𝑝4 𝑝𝑝3 𝑝𝑝2 𝑝𝑝1  
1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 𝑊𝑊1 
1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 𝑊𝑊2 
0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 𝑊𝑊3 
0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 𝑊𝑊4 
0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 𝑊𝑊5 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 𝑊𝑊6 
0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 𝑊𝑊7 
0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 𝑊𝑊8 
0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 𝑊𝑊9 
0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 𝑊𝑊10 
0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 𝑊𝑊11 
0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 𝑊𝑊12 

 زیر اس   (3)مندی کارگران جه  انجام همکاری با یکدیگر نیز مطابق جدولعالقه 

مندی کارگران جه  انجام کار گروهیعالقه -3جدول   
𝐖𝐖𝟏𝟏𝟐𝟐W11W10W9W8W7W6W5W4W3 W2 W1  

W1 
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9
W10
W11
W12

مندی کارگران جه  انجام حقیق  عالقه در ردد نیز ارائه گ رمتقارنیغتواند به شکل شود که ماتریس فوق میمشاهده می
، نتایج Cplex افزارنرمبه کمک  ممهلهاز حل  پس اس   ارفهکی داشته و کامالً نامتقارنهمکاری با یکدیگر ساختاری 

صل می صورمبه س  که ذکرانیشا گردد زیر حا صح  عملکرد مدل  منظوربهاجرا  بارکیاکنون تنها نتایج  ا سی  برر
 اس : (1)شکل  صورمبهکلی سیمت   ساختار شود ی میبررس
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 نیا وجود دارد، کارگران بیشتری نیز حضور دارند   الم بیشتریکه تعداد ماشین 3و  1های شود که در سلولمشاهده می
های حاصله از حل مدل و مندی کارگران جه  انجام همکاری با یکدیگر انجامتوانایی و عالقه بر اسا تخصیص 

انجام تخصیص قطعام به  جه   ورد  به دس ماشین را مطابق با روش زیر  –تخصیص قطعه  موجود یارامترهاپ
ماشین را مطابق با  –موجود، تخصیص قطعه  پارامترهایهای حاصله از حل مدل و توان با توجه به پاسخ الم، میماشین

  ورد  به دس روش زیر 

 روش تخصیص قطعه به ماشین -4-5
 ییشناسا دهد نمی تخصیص هاسلول تمامیبهه ممکن اس  به چندین سلول انتقال یابد و مدل ریاضی  ن قطعه را یک قطع

این پژوهش، پس  در ریزی ارح تولید و کنترل تولید الزم اس  به  ن برای برنامه یافتهتخصیصیک قطعه توس  خانواده 
 نجا که نحوه تخصیص  از پذیرد صورم می هاسلولبه  ، تخصیص قطعامهاسلول الم به از تخصیص مناسب ماشین

های زیر استفاده ندارد، بنابراین جه  انجام این تخصیص از الگوریتمی بر ابق گام تأثیریقطعام در مقدار تابع هدف 
امه شود که در ادمی( محاسبهGrouping efficacyمؤثر )بندی های حاصله به کمک گروهکیفی  پاسخ نیهمچن شود می

ابتدا یک قطعه -1قرار زیر اس : های الگوریت  ابتکاری برای تخصیص قطعام بهگام اما گردد نحوه محاسبه  ن بیان می
اگر مانعی برای این -2یابد برای قطعه در  ن صورم گرفته اس ، تخصیص می موردنظربه سلولی که بیشترین عملیام 

اگر بازه  مانعی برای -3کمترین میزان ناهمجواری را دارا باشد یابد که تخصیص وجود داش ، به سلولی تخصیص می
 یابد که هر دو گام باال رعای  گردد تخصیص وجود داش ، به سلولی تخصیص می

 هامحاسبه کیفیت پاسخ -4-6
یا  های تولیدی را جه  مقایمه دو پاسخ مشابه، یا مقایمه دوتوان کیفی  پاسخمی هاسلولپس از تخصیص قطعام به 

𝐺𝐺𝐺𝐺اس   شدهاراحیچند پاسخ خا ، محاسبه نمود  برای محاسبه میزان کیفی  فرمول زیر  =  (𝑚𝑚−𝑒𝑒)
(𝑚𝑚+𝑣𝑣) 

 ماشین ورودی –های موجود در ماتریس قطعه  1های برابراس  با تعداد کل m در  نکه 

e  های فعال(همان سلول)ها های موجود در داخل بلوک1برابراس  با تعداد 

v هابلوک س  با تعداد صفرهای موجود در داخلبرابرا 

 
 



90

دوفصلنامه علمی پژوهش در مهندسی نگهداشت دفاعی
ستان 1399

ش شمارۀ 3 ، بهار و تاب
 پی

 
 

 صیتخص تر اس  بیش تولیدشدهباشد، کیفی  پاسخ  ترنزدیک 1خواهد بود و هرچه این عدد به  1و  0بین  تولیدشدهعدد 
 ( اس  4 الم نیز مطابق جدول )قطعام به ماشین

صام مطابق روش مذکور برابر با میزا صی س   0.72ن کارایی تخ مهلهاز حل  پس ا ضر از  Cplexبا  م که در حال حا
سخ س ، پا مائل عدد صحی  مختل  ا ستخراج و در نهای  جبهه پارتویی تولید میقدرتمندترین ابزار حل م شود که ها ا

سخ  ش اوربهدر باال یکی از نقاط پا سپس بر ابق  شد   ستواری هر  شدهبیانبه کد کامل تحلیل  مم  روش حل، ا در ق
سبه می مهلهگردد  نقطه محا س   تعداد زیر بازه شدهحل δمقدار متفاوم  20مدنظر برای  م مهلهها برای ا در نظر  11 م

سبه  200برای هر زیر بازه برابر  کارلومون  سازیشبیهو تعداد دفعام  شدهگرفته صل از محا س   نتایج حا ر د 𝜆𝜆𝑔𝑔ا
 اس   شدهدادهجدول زیر نشان 

 

 ماشین  –قطعه  تخصیص نهایی -4جدول 
𝒑𝒑𝟐𝟐𝟐𝟐 𝑝𝑝19 𝑝𝑝18 𝑝𝑝17 𝑝𝑝16 𝑝𝑝15 𝑝𝑝14 𝑝𝑝13 𝑝𝑝12 𝑝𝑝11 𝑝𝑝10 𝑝𝑝9 𝑝𝑝8 𝑝𝑝7 𝑝𝑝6 𝑝𝑝5 𝑝𝑝4 𝑝𝑝3 𝑝𝑝2 𝑝𝑝1  

0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 𝑚𝑚1 
0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 𝑚𝑚2 
0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 𝑚𝑚3 
0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 𝑚𝑚4 
0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 𝑚𝑚5 
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 𝑚𝑚6 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 𝑚𝑚7 
1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 𝑚𝑚8 

 کارلومون  سازیشبیهدرصد تکرار جواب اولیه در هر بازه توس   -5جدول 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

41 40 40 43 53 42 60 55 60 40 44 44 52 52 44 60 43 55 56 56 

28 27 17 29 30 23 26 26 18 16 15 16 30 27 25 25 24 28 27 17 

18 22 15 22 15 25 20 15 19 14 21 16 14 24 17 18 22 17 21 19 

14 9 12 10 12 11 14 11 10 15 11 15 14 9 9 15 9 13 10 15 

6 7 11 11 11 9 12 10 11 12 9 9 7 11 7 12 6 7 7 12 

6 9 5 10 7 9 7 10 10 8 9 7 6 5 10 6 5 8 7 6 

6 9 9 8 5 6 5 9 8 8 5 7 6 7 7 7 5 7 9 5 

7 6 8 8 7 4 6 6 7 4 6 5 5 5 7 6 8 8 5 8 

3 4 3 6 3 5 3 6 3 5 6 4 4 4 4 7 7 5 7 7 

4 4 2 4 3 4 4 3 3 5 2 5 4 5 2 3 4 4 2 4 
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را به دسمم   ورده و در مورد  هر نقطهها، میزان اسممتواری گفته شممده برای محاسممبه اسممتواری پاسممخحال ابق رواب  
ها به دهی ، نمودار اسممتواری پاسممخقرار می گیرندهتصمممی پایدارترین نقطه در مقابل تغییرام ااالعام الزم را در اختیار 

 شکل زیر اس  

نقاط با  شممدهبیانین دارد  این موضمموع مطابق محاسممبام روش مممماح  زیر نمودارها مقدار بیشممتری نمممب  به سممایر 
صمی  متند و به ت شتر ه شنهاد میپایداری بی سایر گیرندگان پی مب  به  شتری ن شود بر روی این نقاط تمرکز و تحقیق بی

 ی انجام داد توان تمامی نمودارها را در نمودار زیر مشاهده کرد و مقایمه بهترنقاط داشته باشند  در یک نمای کلی می

 
 پایداری نقاط جبهه پارتویی ی: مقایمه2شکل 

سخ صله ای تکرارهای متوالی میاز لحاظ پراکندگی پا شاهده کرد که در نقهای حا اط نزدیک به توان ابق نمودار زیر م
 در  ن ک  بوده اس ،  ممهلهصفر نمودار؛ یعنی نقاای که تعداد دفعام تکرار پاسخ دقیق 

شتر مهلهی وجود دارد  این تراک  بی سخ هرچقدرکند که بیان می م شوند، می ترنزدیکها ها به نقاط ابتدا و انتهای بازهپا
 اس   مشاهدهقابل یخوببهشود  این موضوع در نمودارهای زیر کمتر می ممهلهاحتمال وجود پاسخ دقیق 
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 : بهینه پارتو 3شکل 

 

سخ ستواری پا ماح  زیر نمودار ول زیر بیان میها نیز مطابق جدمیزان ا مب  م ماح  بشود  این مقدار بیانگر ن ه کل م
 باشد، پایداری  ن نقطه بیشتر اس   ترنزدیکاس   هرچقدر این مقدار به یک 
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 های حاصلهپایداری پاسخ: 6جدول 
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شاهده می سخ م صمی  P8شود که پا شترین پایداری بوده و به ت شنهاد میدارای بی شود که این نقطه را انتخاب گیرنده پی
 نماید 

 گیرینتیجه -5
مت  تولید سلولی بهره می سی مت  ، برندامروزه تمامی مراکز تولیدی بزرگ از  سی از مزایای  توأمان اوربههمچنین در این 

و کار مد به کمک  مؤثر اوربهاراحی سممیمممت  مبتنی بر تولید سمملولی  منظوربهشممود  تکنولوژی گروهی اسممتفاده می
ضی، معموالً سازیمدل س  به بیش از یک تاب ریا مائل چندهدفه  درواقع ع هدف نیاز ا مترده در این حوزه  اوربهم گ

ها تح  عنوان جبهه ای از پاسممخجای یک نقطه بهینه، مجموعهاما برای ممممائل چندهدفه به؛ اندشممدهاسممتفادهاراحی و 
صمی  صاً گیرد گیرنده قرار میپارتویی در اختیار ت شخ ستفاده از نتایج مدل در  م مهلهبرای ا  کدنیای واقعی باید تنها ی م

مت  انتخاب گردد نقطه از جبهه پارتو جه  پیاده سی صمی  نیا سازی در  س  ت سا گیرنده و انتخاب تو اهداف  بر ا
هداف موجود در مدل اقدام به اگیرنده تنها با توجه به حقیق  تصممممی  در پذیرد موجود در مدل ریاضمممی صمممورم می

اهداف بهتر اسمم  به معیارهای دیگری جه  انتخاب پاسممخ نهایی توجه  نیا ربعالوه  اما کند انتخاب پاسممخ نهایی می
سخ یکی شود  ستواری پا مهلههای تولیدی در مقابل تغییرام پارامترهای از معیارهای مه  میزان ا س   م این مقاله  در ا

ز پایداری به بررسممی و تشممکیل سممیمممت  تولید سمملولی، به کمک  نالی منظوربهپس از اراحی مدلی ریاضممی دوهدفه 
ندعبارممدل حاضمممر اهداف  در د گردیهای پارتویی پرداخته پاسمممخ وتحلیلتجزیه نه کردن ناهمجواری و  ا از کمی

سلولی قطعامجابجایی شین  های بین  شود ویژگی ، باعث میهاسلول الم به این اهداف عالوه بر تخصیص مناسب ما
مت  لحاظ گردد از اریق  مؤثر اوربهتکنولوژی گروهی  سی ساختار  نیهمچن مفهوم ناهمجواری در  مهلهبا توجه به  و  م

شترین میزان امکان همکاری بین کارگران وجود تخصیص می هاسلولپارامترهای ورودی، کارگران اوری به  یابند که بی
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ن تولید و متناسممب با  ن که باال بودن امکان همکاری بین کارکنان جه  انجام امور، باعث کاهش زما چرا داشممته باشممد 
کاهش 

های جبهه پارتویی از تکنیک  نالیز رباسمم  با در نظر گرفتن ارزیابی پاسممخ منظوربهنهای   در شممود های تولید میهزینه
 کارلومون  سمازیشمبیههای بین سملولی، بر اسما  ای پارامتر اهمی  میزان ناهمجواری در مقابل جابجاییتغییرام بازه

ستفاده س   هشدا شده که این تغییرام به تعداد پارامتر اهمی  ناهمجواری در بازه درواقع ا شخص دچار تغییرام  ای م
 ممهلهصورم گرفته و  کارلومون  سازیشبیههر زیر بازه به تعداد مشخص  یبرا گردد هایی مشخص تقمی  میزیر بازه
و در اختیار  شدهمحاسبهها ، میزان استواری پاسخممهله در قمم  بیان شدهبیاننهای  از اریق رواب   در گردد حل می
پرداخته  مطالعه موردی، در قمم  شدهارائهارزیابی و بررسی کارایی مدل و الگوریت   جه  گیرد قرار می گیرندهتصمی 

برای ممائل با ابعاد  الًبودن اجرای الگوریت ، استفاده از  ن عم برزمانکه با توجه به   نجا از اس   شدهارائهشده و نتایج 
ها به کمک توان به بررسی  نالیز پایداری پاسخپیشنهاد برای انجام تحقیقام  تی، می عنوانبهپذیر نیم ، لذا بزرگ امکان

سخو ارائه راه یفرا ابتکارهای الگوریت  سب بودن پا صل کردن از منا سب برای اامینان حا ها پرداخ   همچنین حل منا
 گیرنده، معیارهای دیگری ارائه گردد  تر پاسخ نهایی توس  تصمی ود برای انتخاب مناسبشپیشنهاد می
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Abstract:
The multi-objective optimization issue is the main objective of creating optimal 
set of objectives known as Pareto optimal front in order to provide the ultimate 
decision-maker. 
The last determination of a point of Pareto front in order to actualize the framework 
by the decision maker, generally just done dependent on the objectives introduced 
in the mathematical model. In addition to these objectives, it is better to consider 
other criteria to select the final answer. One of the most important criteria, the 
manufacturing firm response to changes in the parameters of the problem. In this 
paper, a mathematical model for the design of production cells by taking two non-
contiguous objectives between cellular components, presentation and analysis. 
Cooperation between workers in a cell can have a large impact at the time of 
completion. So one of the important points in the cell production system, control all 
system components during the manufacturing process. This means that the number 
of workers, machinery and parts devoted to the cells must be at a manageable 
level. To analyze and evaluate the stability of the solution produced a solid analysis 
techniques using Monte Carlo simulation has been used. This method increases the 
quality of the final stages to be chosen by the decision maker.
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