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چكيده
در این مقاله مدل ریاضی جدیدی به منظور حل مسئله تشکیل سلولی با وجود
مسیرهای تولیدی جایگزین در حالی که امکان تولید روی بیش از یک مسیرتولیدی
وجود دارد ،ارائه شده است .تابع هدف مدل پیشنهادی کاهش جابجاییهای بین
سلولی با در نظر گرفتن محدودیتها و فاکتورهای تولیدی کاربردی میباشد .به
منظور افزایش انعطافپذیری حاصل از مسیرهای جایگزین ،مدل ارائه شده تقاضای
قطعات را روی مسیرهای مختلف توزیع میکند .به عالوه ،توازن بار کاری
ماشینآالت به صورت یک محدودیت خطی در مدل لحاظ شده است .با توجه به
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پیشنهادی روی  01مسئله نمونه با استفاده از دو الگوریتم موجود در ادبیات مورد
بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .نتایج محاسباتی کارایی الگوریتم ترکیبی
پیشنهادی در یافتن جواب و همچنین برتری رویکرد پیشنهادی نسبت به رویکرهای
پیشین که تنها یک مسیر را از میان مسیرهای تولیدی انتخاب میکنند را نشان
میدهد.
واژگان کليدی :سیستم تولید سلولی ،تشکیل سلولی ،مسیرهای تولیدی جایگزین،
الگوریتم ژنتیک ،برنامهریزی خطی

مقدمه
سیستم تولید سلولی کاربردی از فلسفه تکنولوژی گروهی در زمینه ساخت و
تولید است .اساس این سیستم تفکیک مجموعه تسهیالت تولیدی به چندین گروه از
ماشین آالت (سلول) میباشد ،که هر کدام از آنها یک خانواده قطعه را تولید
میکند .تولید سلولی یک رویکرد تولیدی با هدف افزایش کارایی تولید و
انعطافپذیری سیستم جهت پاسخ گویی به نیاز صنعت از طریق به کارگیری تشابه
قطعات است .از ویژگیهای یک سلول تولیدی ایده آل این است که تمامی قطعات
هر خانواده قطعه در یک سلول انجام شده و سلولها کامال مستقل از یکدیگر (بدون
جابجایی بین سلولی) باشند و همچنین خانواده قطعه (قطعات) اختصاص یافته به یک
سلول از تمامی ماشینآالت آن سلول تولیدی استفاده کنند.
مزایای حاصل از پیاده سازی سیستم تولید سلولی در مقاالت بسیاری اشاره شده
که از جمله آنها میتوان به کاهش زمان آماده سازی قطعات ،کاهش موجودی در
جریان ساخت ،کاهش هزینه و زمان جابجایی مواد و بهبود برنامهریزی تولید اشاره
کرد [ .]01،01با وجود تمام مزایای حاصل این سیستم ،تخصیص ماشینآالت
تولیدی به سلولها باعث ایجاد یک عدم توازن بار کاری روی ماشینآالت در
سیستم تولیدی میشود [ .]1جنسن و همکاران و همچنین آدنسودیاز و همکاران
استفاده از مسیرهای تولیدی جایگزین را به عنوان راه حل مؤثری برای رفع این
مشکل ارائه دادند [.]0،1
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تشکیل خانواده قطعات بر اساس تشابهات در طراحی یا مشخصات ساخت یکسان ،و
گروه بندی ماشینآالتی که این قطعات را پردازش خواهد کرد تشکیل سلولی نامیده
میشود .مسئله تشکیل سلولی مهمترین و کلیدی ترین گام در طراحی سیستم تولید
سلولی به شمار میرود .در طول سه دهه اخیر تحقیقات بسیار زیادی روی این مسئله
انجام شده و روشها و رویکردهای بسیاری برای حل این مسئله ارائه شده است.
مروری جامع در زمینه مسئله تشکیل سلولی را میتوان در مقاالت []01،01 ،00
یافت.
مروری بر ادبیات مسئله تشکیل سلولی نشان میدهد که در اکثر روشهای ارائه
شده برای این مسئله فرض میشود که قطعات تنها دارای یک برنامه تولیدی هستند
[ .]2این در حالی است که به جهت افزایش سطح انعطافپذیری در محیطهای
تولیدی و همچنین امکان استفاده از ماشینآالت مدرن و چندکاره که قادر به انجام
عملیاتهای مختلف تولیدی روی قطعات هستند ،قابلیت تولید محصوالت در
مسیرهای تولیدی مختلف وجود دارد [ .]8از نظر تئوریک وجود مسیرهای جایگزین
تولیدی ،امکان انتخاب از میان مسیرها را فراهم میآورد و منجر به افزایش ناحیه
شدنی در فضای حل مدل ریاضی متناظر میشود .بنابراین در فضای شدنی بزرگتر
امکان یافتن جواب بهتر نیز افزایش مییابد [.]01
اخیراً تحقیقاتی در زمینه مسئله تشکیل سلولی با فرض وجود مسیرهای جایگزین
انجام شده که از آن جمله میتوان به مقاالت [ ]1،،،0،،22اشاره کرد .در این
تحقیقات بدین نکته اشاره شده که با استفاده از انعطافپذیری حاصل از به
کارگیری مسیرهای تولید جایگزین مزایایی شامل بهرهبرداری بهتر از ماشینآالت،
توازن بار کاری بهتر و کاهش در جابجاییهای بین سلولی بدست آمده است.
با این وجود در تمامی این تحقیقات سعی شده که تنها یک مسیر تولیدی از میان
مسیرهای موجود برای هر قطعه با هدف کمینهسازی جابجاییهای بین سلولی
انتخاب شود .این امر باعث میشود که تنها بخشی از انعطافپذیری حاصل از
مسیرهای تولید جایگزین به کار گرفته شود .در این تحقیق نشان داده خواهد شد که
امکان تولید روی چند مسیر تولیدی بطور هم زمان میتواند باعث افزایش سطح
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انعطافپذیری ،توازن بهتر بار کاری ماشینآالت و دستیابی به جوابهای بهتر شود.
بنابر این هدف از تحقیق حاضر ارائه مدلی جهت فرمول بندی مسئله تشکیل سلولی با
در نظر گرفتن مسیرهای تولیدی جایگزین در حالتی که امکان تولید روی بیش از
یک مسیر تولیدی وجود دارد ،میباشد .به عالوه بسیاری از فاکتورهای مهم تولیدی
از جمله توالی عملیات ،حجم تولید ،زمان عملیات ،توازن بار کاری ماشینآالت،
ظرفیت ماشینآالت و محدودیت اندازه سلول در مدل لحاظ شده است .با توجه به
پیچیدگی محاسباتی باالی مدل پیشنهادی از یک الگوریتم ترکیبی متشکل از
الگوریتم ژنتیک ( )GAو برنامهریزی خطی ( )LPبرای حل آن استفاده شده است.
سایر قسمتهای تحقیق بدین صورت سازماندهی شده اند :در فصل دوم کلیات و
تعریف مسئله پیشنهادی ارائه شده است .در فصل سوم مدل ریاضی غیرخطی
پیشنهادی با تابع هدف کمینهسازی جابجاییهای بین سلولی فرمولبندی شده است .با
توجه به پیچیدگی مدل پیشنهادی ،الگوریتم ترکیبی جدیدی جهت حل مدل در
فصل چهارم توسعه داده شده است .مدل پیشنهادی و الگوریتم حل آن با استفاده از
یک مثال عددی در فصل پنجم تشریح شده است .در فصل ششم نتایج حاصل از
الگوریتم پیشنهادی با دو الگوریتم موجود در ادبیات و با استفاده از  01مسئله مورد
مقایسه و ارزیابی قرار گرفته است .جمعبندی تحقیقات انجام شده در فصل هفتم
ارائه گردیده است.

تعریف مسئله
مروری بر ادبیات مسئله تشکیل سلولی با فرض وجود مسیرهای جایگزین نشان
میدهد که در تمامی تحقیقات سعی شده که تنها یک مسیر تولیدی از میان
مسیرهای موجود برای هر قطعه با هدف کمینهسازی جابجاییهای بین سلولی
انتخاب شود [ .]8زمانی که تنها یک مسیر تولیدی از بین مسیرهای موجود انتخاب
میشود ،مابقی مسیرهای تولیدی کنار گذاشته شده و دیگر در تشکیل سلولی و سایر
مراحل طراحی سیستم تولید سلولی مورد استفاده قرار نمیگیرد .این امر باعث
میشود که تنها بخشی از انعطافپذیری حاصل از مسیرهای تولید جایگزین به کار
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گرفته شود.
با گذشت زمان ،اهداف ،مفروضات و عوامل تولیدی لحاظ شده در تحقیقات در
مورد سیستم تولید سلولی به واقعیت نزدیکتر میشوند .وو و سالوندی درباره لزوم
لحاظ کردن عوامل مختلف تولیدی مانند ظرفیت ماشینآالت ،توازن بار کاری
ماشینآالت ،توالی عملیات و  ...در مراحل طراحی سیستم تولید سلولی تآکید
کردهاند [ .]20در نظر گرفتن عوامل تولیدی باعث واقعیتر شدن مسئله و در عین
حال افزایش پیچیدگی مسئله میشود .توازن بار کاری ماشینآالت از جمله مهمترین
عوامل و اهداف در طراحی مسئله تشکیل سلولی است .نادیده گرفتن توازن بار
کاری روی ماشینها منجر به تأخیرهای طوالنی در پردازش قطعات روی
ماشینآالت با بارکاری سنگین میشود .مروری بر ادبیات این مسئله نشان میدهد که
در اکثر تحقیقات انجام شده ،به مسئله ایجاد توازن بار کاری ماشینآالت توجه نشده
است [.]8،01
سورش و اسلومپ رویه ای را به منظور کمینهسازی جابجایی مواد و عدم تعادل
بار کاری ماشینآالت ارائه دادند ،ولی در رویکرد ارائه شده توسط آنها بحث
مسیرهای تولید جایگزین لحاظ نشده است [ .]01نایر و نارندران و وون و لی
الگوریتمهایی را برای حل مسئله تشکیل سلولی با در نظر گرفتن توالی عملیات
قطعات روی ماشینها و حجم تولید قطعات پیشنهاد دادند [ .]01،21اما در
الگوریتمهای ارائه شده توسط آنها فرض شده که برای هر قطعه تنها یک مسیر
تولیدی وجود دارد .یین و یاسودا الگوریتم ابتکاری را به منظور لحاظ کردن توالی
عملیات و مسیرهای جایگزین ارائه دادند ،با این وجود آنها زمان پردازش قطعات و
بار کاری ماشینآالت را نادیده گرفتند [.]21
ژائو و وو الگوریتم ژنتیکی را برای کمینهسازی عدم توازن بار کاری
ماشینآالت و جابجاییهای بین سلولی توسعه دادند .همچنین بعضی از فاکتورهای
مهم تولیدی نظیر توالی عملیات ،مسیرهای جایگزین و حجم تولید در مدل
پیشنهادی آنها لحاظ شده است [ .]21کیم و همکاران در سال  2111از یک
الگوریتم ابتکاری دو مرحله ای برای حل مسئله تشکیل سلولی چند هدفی با هدف
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کمینهسازی مجموع جابجاییهای درون سلولی و بیشینه عدم توازن بار کاری
استفاده کردند .در این تحقیقات نیز تنها یک مسیر تولیدی انتخاب میشود .کیم و
همکاران پیشنهاد دادند که با انتخاب چند مسیر تولیدی و امکان تولید همزمان روی
چند مسیر تولیدی ممکن است جوابهایی با بار کاری متوازن تر بدست آورد [.]8
صفایی و همکاران در سال  2118مدلی را به منظور طراحی سیستم تولید سلولی در
حالت چند دورهای و پویا با وجود مسیرهای تولید جایگزین ارائه دادند و برای حل
آن از یک روش شبیهسازی آنیلینگ استفاده کردند [ .]00بجستانی و همکاران در
سال  2111مسئله تشکیل سلولی با مسیرهای جایگزین را در حالت داینامیک در نظر
گرفتند و یک مدل چند هدفه را ارائه دادند .توابع هدف مدل ارائه شده کمینهسازی
همزمان تغییرات بار کاری درون سلولها و مجموع هزینههای مختلف شامل هزینه
ماشینآالت ،هزینه جابجایی مواد در بین سلولها و هزینه جابجایی ماشینآالت
میباشد .با توجه به  NP_Completeبودن مسئله ارائه شده ،مؤلفین یک الگوریتم
جستجوی پراکنده چند هدفه را برای حل مسئله توسعه دادند [.]1
در این تحقیق به منظور ارائه مدلی جامع در مسئله تشکیل سلولی ،فاکتورهای
تولیدی محدودیت ظرفیت ماشینآالت ،توالی عملیات ،مسیرهای تولیدی جایگزین،
توازن بار کاری ماشینآالت ،حجم تقاضای قطعات و وجود حد باال برای تعداد
ماشینهای درون یک سلول در نظر گرفته شده اند .به عالوه ،در این تحقیق به منظور
افزایش انعطاف پذیری در سلولهای تولیدی و دستیابی به جوابهای بهتر ،امکان
تولید روی چند مسیر تولیدی بطور همزمان فراهم شده است.

مدل ریاضی پيشنهادی
در این بخش ،مدل ریاضی جهت تشکیل سلولهای تولیدی و تعیین مقدار تولید
هر قطعه در هر مسیر تولیدی توسعه داده شده است .تابع هدف مدل پیشنهادی
کمینهسازی جابجاییهای بین سلولی با توجه به برآورده ساختن محدودیت های
تقاضای قطعات ،ظرفیت سلول و ظرفیت ماشینآالت میباشد .مدل پیشنهادی قادر
است به منظور بهرهگیری بهتر از انعطافپذیری حاصل از مسیرهای تولید جایگزین،
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حجم تولید یک قطعه را روی مسیرهای مختلف توزیع کند.
به عالوه در مدل ریاضی ارائه شده ،ایجاد توازن بار کاری روی ماشینآالت به
صورت یک محدودیت خطی در مدل اعمال شده است .در این محدودیت از
فاکتور ] q  (0,1برای تعیین میزان باالنس بار کاری ماشینآالت استفاده شده است.
این ویژگی این قابلیت را به طراح سیستم میدهد تا سطح توازن بار کاری روی
ماشینآالت را تعیین کند .هدف از ایجاد توازن بار کاری روی ماشینها تخصیص
قطعات در مسیرهای تولیدی آنها است به نحوی که میزان بار کاری روی
ماشینآالت و زمان استفاده از آنها به طور یکنواخت باشد .مدل ریاضی پیشنهادی
برای مسئله تشکیل سلولی با ویژگیها و مشخصات تعریف شده بر اساس متغیرها و
پارامترهای زیر بدین صورت فرمولبندی میشود:
پارامترهای ورودی
تعداد ماشینآالت
M
تعداد قطعات
N
تعداد سلولهای تولیدی
C
حجم تقاضای قطعه ) i  1,2,..., N ( i
Vi
تعداد مسیرهای تولیدی موجود برای قطعه ) i  1,2,..., N ( i
Qi
حداکثر تعداد ماشینآالت مجاز درون هر سلول
U
تعداد ماشینهایی که در مسیر  jام قطعه  iقرار دارند
Kij
( ), j  1,2,..., Qi i  1,2,..., N
زمان پردازش قطعه  iروی ماشین kام
Tik
( ), k  1,2,..., M i  1,2,..., N
ظرفیت ماشین  kام ( ) k  1,2,..., M
Ek
) uij(kاندیس مربوط به kامین ماشین موجود در مسیر  jام قطعه i
( ), i  1,2,..., N , k  1,2,..., M j  1,2,..., Qi
فاکتور تعیین کننده توازن بار کاری بین ماشینآالت
q
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متغيرهای تصميم
 ام تولید میشودj  که در مسیرi مقداری از تقاضای قطعه
Pij
), j  1,2,..., Qi i  1,2,..., N (
 تخصیص مییابد یا خیرl  ام به سلولk متغیر باینری نشان میدهد آیا ماشین
Ykl
), l  1,2,..., C k  1,2,..., M (
مدل ریاضی پيشنهادی
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()8

 k= 1,2,…M,
 l= 1,2,…,C

Ykl  0,1

رابطه ( )0مبین تابع هدف مسئله است که نشان دهنده مجموع جابجاییهای بین
سلولی قطعات است .محدودیت ( )2ایجاب میکند تقاضای قطعات به طور کامل
برآورده شود .محدودیت ( )1تضمین میکند بار کاری تحمیل شده به هر ماشین از
ظرفیت در دسترس ماشین تجاوز نکند .محدودیت ( )1توازن بار کاری روی
ماشینآالت را برقرار میکند به طوری که ] . q  (0,1محدودیت ( )1مربوط به اندازه
سلول است .این محدودیت یک حد باال برای اندازه سلول یعنی حداکثر تعداد
ماشینآالت درون یک سلول را مشخص میکند .محدودیت ( )،این اطمینان را
حاصل میکند که هر ماشین تنها به یک سلول تخصیص داده شود .محدودیتهای
( )1و ( )8نیز مربوط به تعریف متغیرهای تصمیم مسئله هستند.
تعداد متغیرها در مدل برابر  M×C + N×Qو همچنین تعداد محدودیت های
مدل پیشنهادی برابر  N +3M + Cمیباشد .با توجه به اینکه مسئله تشکیل سلولی در
سادهترین حالت و بدون در نظر گرفتن محدودیتهای پیچیده جزو مسائل NP-
 Completeاست [ ،]1لذا مدل پیشنهادی با توجه به لحاظ کردن با محدودیتها و
فاکتورهای تولیدی کاربردی قویا جزو مسائل  NP-Completeمحسوب میشود.
میباشد .از این رو ،در تحقیق حاضر رویکردی ترکیبی متشکل از الگوریتم ژنتیک
و برنامهریزی خطی برای حل مدل ارائه گردیده است.

الگوریتم ترکيبی پيشنهادی
مسئله تشکیل سلولی جزو مسائل بهینه سازی ترکیباتی است و  NP-completeبه
حساب میآید [ ،]1به این معنی که با افزایش ابعاد مسئله زمان حل مسئله به صورت
نمایی افزایش پیدا میکند .با توجه به پیچیدگی باالی محاسباتی مدل پیشنهادی از
یک الگوریتم ترکیبی برای حل آن استفاده شده است.
الگوریتم پیشنهادی ،ترکیبی از الگوریتم فرا ابتکاری ژنتیک و الگوریتم دقیق
برنامهریزی خطی است .در هر تکرار تخصیص ماشینآالت به سلولهای تولیدی
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توسط الگوریتم ژنتیک انجام شده ،سپس بر اساس سلولهای تشکیل شده ،مقدار
تولید هر قطعه روی هر مسیر توسط زیر مسئله برنامهریزی خطی محاسبه میشود.
هدف از ترکیب این دو روش بهرهگیری هم زمان از مزایای روشهای فرا ابتکاری
(زمان محاسباتی قابل قبول) و روشهای محاسباتی دقیق (تضمین بهینگی) بوده است.
مدل پیشنهادی شامل متغیرهای باینری برای تخصیص ماشینها به سلولها و همچنین
متغیرهای حقیقی به منظور تعیین مقدار تولید هر قطعه در هر مسیر است .در هر تکرار
از الگوریتم GA ،در فضای گسسته متغیرهای باینری جستجو کرده و ماشینآالت را
به سلولها تخصیص میدهد .با اختصاص ماشینها و تشکیل سلولها ،مقدار
متغیرهای باینری در مدل تعیین میشود .سپس بر اساس سلولهای تولیدی ایجاد شده
توسط  GAمیتوان نحوه تخصیص ماشینآالت و مقدار متغیرهای باینری را تعیین
کرد .با داشتن مقدار متغیرهای باینری ،مدل ریاضی غیر خطی پیشنهادی به یک مدل
برنامهریزی خطی با متغیرهای حقیقی کاهش مییابد .با حل زیر مسئله برنامهریزی
خطی مقدار متغیرهای حقیقی و تابع هدف تعیین میشود .ساختار کلی الگوریتم
پیشنهادی در شکل ( )0نمایش داده شده است .جزئیات مربوط به هر قسمت در ادامه
به تفصیل توضیح داده خواهد شد.
یکی از مهم ترین مزایای استفاده از برنامهریزی خطی در درون الگوریتم ،GA
برآوردن محدودیتهایی است که در آنها متغیر حقیقی قرار دارد ،محدودیتهایی
که برآوده ساختن آنها با استفاده از الگوریتم ژنتیک بسیار مشکل است.

010 ...ارائه رویکردی جدید در حل مسئله تشکیل
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 ساختار کلی الگوریتم ترکيبی ارائه شده برای حل مدل پيشنهادی.2 شكل
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نمایش کروموزوم
نحوه نمایش متغیرهای تصمیم مسئله ،اولین مرحله در اجرای الگوریتم  GAدر
حل مسائل بهینهسازی میباشد .همان طور که به آن اشاره شد ،در این تحقیق از GA
به منظور تخصیص ماشینآالت به سلولهای تولیدی و تعیین متغیرهای تصمیم
باینری استفاده میشود .بنابراین هر کروموزوم چگونگی تشکیل گروه ماشین آالت
را نشان میدهد که در آن هر ژن مقداری بین  0تا ( Cحداکثر تعداد سلولها) را
اختیار میکند .موقعیت هر ژن در کروموزوم نشاندهنده شماره ماشین و عدد داخل
هر ژن شماره سلولی را نشان میدهد که ماشین به آن تخصیص یافته است .به طور
مثال کروموزوم نمایش داده شده در شکل ( )2نشان میدهد ماشینهای  1 ،0و  1به
سلول  ،2ماشینهای  2و  1به سلول  1و ماشینهای  1و ،به سلول  0تخصیص
یافتهاند.
M7
2

M6
1

Machines
M3
M4
M5
3
2
1

M2
3

M1
2

Cell number

شكل .2نحوه نمایش کروموزوم

ایجاد جمعيت اوليه
گام دوم در اجرای الگوریتم ایجاد یک جمعیت اولیه از کروموزومها است.
جمعیت اولیه تنها یکبار در آغاز الگوریتم ژنتیک به منظور راه اندازی اولیه الگوریتم
تولید میشود .در الگوریتم پیشنهادی از یک الگوریتم ابتکاری به منظور تولید
جمعیت اولیه استفاده شده به گونه ای که محدودیتهای مسئله را ارضاء کند.
گامهای الگوریتم ابتکاری به صورت زیر میباشد:
گام  .0تصمیمگیری درباره تعداد سلولهای تولیدی ()C
گام  .2انتخاب  Cماشین و تخصیص هر یک از این ماشینها به یک سلول (این گام
تضمین مینماید که هر سلول تولیدی حداقل میبایست شامل یک ماشین باشد).
گام  .1گروهبندی باقی مانده ماشینآالت به صورت تصادفی درون سلولها
گام  .1گامهای  1-0تا زمانی که تمامی کروموزومهای جمعیت اولیه تولید شوند
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تکرار میشود.

اجرای زیر مسئله برنامهریزی خطی
براساس هر کروموزوم میتوان نحوه تخصیص ماشینآالت و مقدار متغیرهای
باینری را تعیین کرد .با داشتن مقدار متغیرهای باینری ،میتوان به آسانی تعداد
جابجاییها را تعیین کرد .همچنین محدودیتهای مرتبط با تخصیص ماشینآالت به
سلولها نیز از مدل حذف میگردد .بنابراین مدل پیشنهادی به یک مدل برنامهریزی
خطی با متغیرهای حقیقی کاهش مییابد .با حل زیر مسئله برنامهریزی خطی مقدار
متغیرهای حقیقی و تابع هدف تعیین میشود .هدف از این زیر مسئله برنامهریزی
خطی کمینه سازی جابجاییهای بین سلولی با توجه به محدودیتهای برآوردن
تقاضای قطعات ،برآوردن ظرفیت ماشینآالت و برقراری توازن بار کاری روی
ماشینآالت است.
()1

Q
i

N

  nij Pij

MinZ  

i 1 j 1

Subject to:
Constrants (2-4) , 7

به طوری که  nijتعداد جابجاییهای بین سلولی قطعه  iدر مسیر  jام آن را نشان
میدهد.

محاسبه تابع برازندگی
هدف از تابع برازندگی ،اندازه گیری میزان انطباق هر یک از کروموزومهای
جمعیت با تابع هدف و محدودیتهای مدل میباشد .از مقدار انطباق حاصل از تابع
برازندگی برای انتخاب کروموزومهای والد به منظور تولید جمعیت نسل بعدی
استفاده میشود .در این تحقیق مقدار تابع برآزندگی از مجموع تابع هدف محاسبه
شده توسط زیرمسئله برنامهریزی خطی (رابطه ( ))1و مقدار جریمه تعیین شده
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بدست میآید .مقدار جریمه برای برآوردن محدودیت مربوط به اندازه سلول (رابطه
( ))1در نظر گرفته میشود.

استراتژی انتخاب
هدف از مرحله انتخاب تضمین این است که کروموزومهای با میزان مطلوبیت
بیشتر به منظور رعایت قاعده بقای مناسبترینها ،شانس بیشتری برای تولید جمعیت
نسل بعدی داشته باشند .در این مرحله به هر کروموزوم بر اساس تابع برآزندگی و
استراتژی انتخاب یک مقدار احتمال تعلق میگیرد .مقدار احتمال طوری تعیین
میشود که کروموزومهای با انطباق بیشتر شانس باالتری برای انتخاب شدن داشته
باشند .در الگوریتم ترکیبی پیشنهادی از استراتژی رولت ویل نخبه گرای مبتنی بر
رتبهبندی ارائه شده توسط تاناکیج و هیکس برای انتخاب کروموزومهای والد
استفاده شده است [.]08

عملگرهای تقاطع و جهش
عملگر تقاطع با ترکیب و تعویض اطالعات در کروموزومهای والد سعی در
ایجاد نسل جدیدی شبیه به والدین دارد .در الگوریتم پیشنهادی از عملگر تقاطع
ساده استفاده شده است .در این عملگر یک نقطه تصادفی در طول کروموزوم
انتخاب شده ،سپس قسمت سمت راست در دو کروموزوم والد با هم تعویض
میشود .عملگر تقاطع با احتمال ( )pcدر الگوریتم انجام میشود .شکل ( )1نحوه به
کارگیری عملگر تقاطعی ساده را در قالب یک مثال نشان میدهد.
Machines

Part Routes

3
3

2
1

1
3

2
1

4
4

1
4

3
1

2
2

1
2

2
3

1
1
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2
1
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3
3

1
2

3
1

1
2

4
4

1
4

3
1

2
2

2
1

3
2

1
1

3
2

2
1

Offspring 1:
Offspring 2:

شكل  .3نمایش چگونگی انجام عملگر تقاطع ساده
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عملگر جهش روی یک کروموزوم و به منظور ایجاد تغییر در کروموزوم والد انجام
میشود که این امر سبب جستجوی بهتر در فضای حل میشود .معموالً به منظور
بهبود کارایی و سرعت هم گرایی الگوریتم مقدار احتمال عملگر جهش ( )Pmبسیار
کوچک در نظر گرفته میشود .در الگوریتم ارائه شده در این تحقیق از عملگر
معاوضه 0به عنوان عملگر جهش استفاده شده است .عملگر جهش معاوضه دو ماشین
را به تصادف انتخاب کرده و نحوه تخصیص دو ماشین به سلولها را با هم تعویض
میکند .به طور مثال ،شکل ( )1نشان میدهد که ماشینهای  1و  ،به تصادف
انتخاب شدهاند و جای این دو ماشین در سلولهای  0و  1با هم تعویض میشود.
1

2

3

1

2

1

3

2

Parent:

1

2

1

1

3

3

3

2

Offspring:

شكل  .4نمایش چگونگی انجام عملگر جهش معاوضه

شرط توقف
تولید نسل جدید در الگوریتم ژنتیک تا زمانی که شرط یا شرایط توقف برآورده
شود ادامه پیدا میکند .در این تحقیق از دو معیار به عنوان شرط توقف استفاده شده
است .اولین شرط توقف میزان بهبود در تابع مطلوبیت را از یک نسل به نسل بعدی
کنترل میکند .اگر در یک تعداد معین تکرار متوالی ،هیچ بهبودی در تابع مطلوبیت
بهترین جواب حاصل نشود الگوریتم متوقف میشود .دومین معیار توقف استفاده
شده در الگوریتم حداکثر تکرار تولید نسل است .هر زمان یکی از دو معیار بیان شده
برآورده شود ،الگوریتم متوقف میشود.

مثال عددی
به منظور نشان دادن کارایی رویکرد و الگوریتم حل ترکیبی ارائه شده ،در ابتدا
از مثال عددی ارائه شده توسط کیم و همکاران استفاده شده است .مثال عددی مورد
1. Swap
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استفاده توسط کیم و همکاران شامل  01ماشین 01 ،قطعه 21 ،مسیر تولیدی مختلف
و حداکثر تعداد مجاز ماشینآالت درون یک سلول محدود به عدد  1میباشد [.]8
الگوریتم ترکیبی ارائه شده در این تحقیق با استفاده از نرم افزار  MATLABنسخه
 1.،برنامهنویسی شده است .برنامههای کامپیوتری بر روی رایانه شخصی با
پردازشگر  Intel Core 2و  2گیگابایت حافظه اجرا شدهاند .مقادیر استفاده شده
برای پارامترهای به کارگرفته شده در الگوریتم ژنتیک بر اساس آزمایش ها ،در
جدول ( )0نشان داده شده است.
جدول  .2مقدار پارامترهای استفاده شده در آزمایش ها
پارامترهای الگوریتم
اندازه جمعیت () pop_size
احتمال عملگر تقاطع () pc
احتمال عملگر جهش () Pm
حداکثر تکرار تولید نسل
حداکثر تکرار تولید نسل بدون بهبود

مقدار پارامترها
211
%81
%21
011
01

نتایج حاصل از حل مثال عددی با استفاده از الگوریتم پیشنهادی با نتایج بدست از
دو الگوریتم موجود در ادبیات مقایسه شده است .این دو الگوریتم عبارتند از ()i
الگوریتم ژنتیک ارائه شده توسط [ )ii( ]21الگوریتم ابتکاری دو مرحلهای ارائه شده
توسط [ .]8مفروضات و عوامل تولیدی در نظر گرفته شده در این مقاالت مشابه
مسئله ارائه شده در این تحقیق است ،با این تفاوت که در این تحقیقات فرض شده
که از میان مسیرهای تولید موجود تنها یک مسیر انتخاب میشود.
نتایج آزمایشها نشان دادند که مقدار  q = 0.9مقدار تابع هدف بهتری را برای
الگوریتم بدست میدهد .نتایج محاسباتی حاصل از مقایسات الگوریتم ترکیبی با
الگوریتمهای موجود در ادبیات در جدول ( )2خالصه شده است .همان طور که در
این جدول مالحظه میشود استفاده از رویکرد ارائه شده برای در نظر گرفتن چند
مسیر تولیدی بصورت هم زمان باعث بهبود قابل توجهی در تابع هدف شده است.
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به عالوه ،آزمایشها به ازای مقادیر مختلف  qنیز انجام شده است که نتایج آن در
جدول ( )1خالصه شده است .همان طور که در جدول قابل مالحظه است ،با
افزایش مقدار پارامتر  qتعداد جابجاییهای بین سلولی افزایش مییابد .این افزایش
بدین دلیل است که با افزایش مقدار  ،qالگوریتم به منظور ایجاد توازن بار کاری در
سطحی باالتر ،حجم تقاضای قطعات را روی مسیرهای تولیدی بیشتری توزیع
میکند که این امر باعث افزایش جابجاییها در سیستم میشود.
جدول  .2نتایج حاصل از مقایسه رویكرد پيشنهادی با رویكرد موجود در ادبيات
روش
روش ابتکاری پیشنهادی توسط کیم
و همکاران []8
الگوریتم ژنتیک پیشنهادی توسط
ژائو و وو []62
الگوریتم ترکیبی ارائه شده در این
مقاله

تعداد جابجایی های بين

ميزان عدم توازن بار

سلولی

کاری

88

118

602

86

116

192

80/69

28/09

128/88

مجموع

براساس نتایج نمایش داده شده در جدول ( ،)1شکل ( )1افزایش جابجاییها و
کاهش عدم توازن بار کاری حاصل را به ازای سطوح مختلفی از توازن بار کاری
نشان میدهد .همان طورکه در شکل قابل مالحظه است ،با افزایش مقدار  qعدم
توازن بار کاری روی ماشینآالت کاهش و در نقطه مقابل تعداد جابجاییهای بین
سلولی افزایش پیدا میکند.
جدول  .3نتایج حاصل از الگوریتم به ازای مقادیر مختلف پارامتر

q

مقدار پارامتر q

تعداد جابجایی های بین
سلولی

میزان عدم توازن بار
کاری

مجموع

0/2

22

122/42

610/42

0/7
0/8
0/9
1

22
29/9
80/60
142/24

128/92
117/96
28/09
48/49

607/92
187/86
128/88
614/62
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رویکرد پیشنهادی با به کارگیری و امکان استفاده از تمامی مسیرهای تولیدی باعث
افزایش انعطافپذیری در طراحی سلولهای تولیدی شده که در نتیجه امکان بدست
آوردن جوابهای بهتر را فراهم میکند.

جابجایی های بین سلولی
عدم توازن بار کاری
تابع هدف

شكل  .5تغيير مقدار تابع هدف به ازای مقادیر مختلف پارامتر

q

نتایج محاسباتی
به منظور انجام آزمایشها بیشتر ،الگوریتم ترکیبی پیشنهادی روی  01نمونه مسئله
استفاده شده توسط کیم و همکاران آزمون شده و نتایج آن با الگوریتم ژنتیک ارائه
شده توسط [ ]21و الگوریتم ابتکاری پیشنهادی توسط [ ]8مورد ارزیابی قرار گرفته
است .ابعاد این مسائل در جدول ( )1نشان داده شده است.
جدول  .4ابعاد مسائل نمونه مورد بررسی
شماره مسئله
تعداد ماشین
آالت
تعداد قطعات
تعداد مسیرهای
تولیدی

2

2

3

4

5

6

7

9

0

29

01

01

01

02

02

01

01

21

21

11

01

02

01

02

01

21

21

11

11

11

21

11

1،

11

1،

11

،0

11

011

021
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جدول  1مقادیر میانگین تعداد جابجاییهای بین سلولی ،بیشینه عدم توازن بارکاری
و مجموع این دو مقدار را به عنوان تابع هدف برای  01مسئله نشان میدهد .نتایج
بدست آمده در جدول  1نشان میدهد رویکرد پیشنهادی به دلیل افزایش
انعطافپذیری در طراحی سیستم تولیدی ،سلولهای تولیدی با جابجایی بین سلول
کمتر و همچنین بار کاری بسیار متوازنتر نسبت به دو روش دیگر ایجاد میکند.
جدول  .5مقایسه ميانگين جوابهای حاصل از الگوریتم پيشنهادی روی  29مسئله نمونه
روش ابتكاری پيشنهادی

الگوریتم ژنتيک پيشنهادی

الگوریتم ترکيبی ارائه

توسط کيم و همكاران []9

توسط ژائو و همكاران []24

شده در این مقاله

تعداد جابجایی های بین
سلولی

26/8

117/4

84/2

میزان عدم توازن بار کاری

122/8

104/4

97/8

مقدار تابع هدف

187/1

668

186/9

از نظر زمان محاسباتی ،الگوریتم ابتکاری دو مرحله ای ارائه شده توسط کیم و
همکاران نسبت به دو روش دیگر برتری دارد .میانگین زمان محاسباتی الزم برای
اجرای این الگوریتم برابر  2ثانیه است .الگوریتم ژنتیک [ ]21دارای میانگین زمان
محاسباتی  110ثانیه و الگوریتم ترکیبی پیشنهادی دارای میانگین زمانی  11ثانیه برای
حل مسائل میباشد .اگرچه این زمان نسبت به الگوریتم ابتکاری زمان زیادی
میباشد ،ولی زمانی کامالً منطقی برای حل مسائل در ابعاد بزرگ به حساب میآید.
منحنی زمان محاسباتی الزم برای حل این مسئله با استفاده از الگوریتم پیشنهادی در
شکل ( )،ترسیم شده است.
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شكل  .6منحنی زمان محاسباتی الگوریتم ترکيبی پيشنهادی

با این وجود ،الگوریتم ترکیبی ارائه شده در این مقاله ،جوابهایی را با مقدار
بهتر هم از نظر تعداد جابجاییهای بین سلولی و هم از نظر توازن بار کاری
ماشینآالت تولید میکند .همان طور که از جدول ( )1مالحظه میشود ،الگوریتم
پیشنهادی بهبود  %11را نسبت به بهترین جواب حاصل از این دو الگوریتم دارد.
نتایج نشان میدهد رویکرد ارائه شده برای در نظر گرفتن چندین مسیر تولیدی به
صورت هم زمان و همچنین الگوریتم ترکیبی پیشنهادی دارای قابلیت باال در حل
مسائل تشکیل سلولی در حالت وجود مسیرهای تولید جایگزین در زمان محاسباتی
قابل قبول است.

نتيجهگيری
در این تحقیق مسئله تشکیل سلولی با وجود مسیرهای جایگزین با رویکردی
جدید در حالی که امکان تولید روی بیش از یک مسیرتولیدی وجود دارد در نظر
گرفته شد .این مسئله به صورت یک مدل ریاضی غیر خطی فرمولبندی شد به
طوری که مدل عالوه بر تشکیل سلولهای ماشینی قابلیت تعیین مقدار تولید هر قطعه
روی هر مسیر را نیز دارد .بر اساس مدل پیشنهادی ،سلولهای تولیدی با در نظر
گرفتن چندین فاکتور مهم تولیدی از جمله توالی عملیات ،زمان پردازش و ظرفیت
ماشینآالت طراحی میشوند .همچنین مدل قابلیت ایجاد توازن بار کاری روی
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ماشینها را نیز دارد .برقراری توازن بار کاری روی ماشیناالت به صورت یک
محدودیت خطی در مدل لحاظ شده است .با توجه به پیچیدگی محاسباتی مدل
پیشنهادی ،از یک الگوریتم ترکیبی ابتکاری به منظور حل آن ارائه شد.
در هر تکرار ،الگوریتم ژنتیک در فضای حل جستجو کرده و با توجه به تابع
هدف ،تخصیص ماشینآالت به سلولها را انجام میدهد .بعد از تخصیص
ماشینآالت و تعیین سلولهای تولیدی ،مدل ریاضی به یک مدل خطی با متغیرهای
حقیقی کاهش مییابد که به آسانی با استفاده از برنامهریزی خطی قابل حل است.
بنابراین مقدار متغیرهای حقیقی و تابع هدف بر اساس برنامهریزی خطی محاسبه
میشود .الگوریتم ترکیبی پیشنهادی با استفاده از یک مثال عددی و  01مسئله نمونه
مورد بررسی و تجزیه و تحلیل شد .نتایج حاصل از الگوریتم با دو الگوریتم موجود
در ادبیات مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت .نتایج محاسباتی کارایی الگوریتم
ترکیبی پیشنهادی در یافتن جواب و همچنین برتری رویکرد پیشنهادی نسبت به
رویکرهای پیشین که تنها یک مسیر را از میان مسیرهای تولیدی انتخاب میکردند را
نشان میدهد .با توجه به روند رو به رشد استفاده از الگوریتمهای ترکیبی در حل
مسائل بهینه سازی ترکیباتی ،استفاده از الگوریتم ترکیبی ارائه شده در این تحقیق در
سایر مسائل بهینه سازی میتواند به عنوان زمینه مناسبی برای تحقیقات آتی در نظر
گرفته شود.
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