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چکیده

طرحریزی فرآیند شامل تعیین مناسبترین و کارآمدترین فرآیندهای ساخت (مونتاژ) و نیز تعیین توالی آنها به
منظور تولید یک محصول (قطعه) ،مطابق با مشخصههای مورد نیازی است که در مستتندات طرا تی محصتول،
ذکر شده است.در مقاله اضر در رویکردی یکپارچه به بهینهسازی برنامهریتزی فراینتد و زمانننتدی بتا در نظتر
داشتن پارامترهای کیفی موثر در سیستم ساخت و تولید کارگاهی و انعطافپذیر پرداخته شده است .برای تل
مسئله ،از تلفیق الگوریتمهای فراابتکاری و سیستم استنتاج فازی در قالب توابع هدف چندگانه و آرمتانی شتامل
کمینهسازی هزینه و زمان پردارش قطعات و بیشینهسازی مطلوبیت طرح فرایند (از نظر پارامترهای کیفی جریتان
مواد ،پایداری ،سهولت جابهجایی و ارتناط نظارتی) با استفاده از پایگاه دانش فازی و با توجه به محدودیتهای
سیستمی و آرمانی استفاده شده است .نتایج مطالعه اکی از آن است که الگوریتم فراابتکاری شنیه سازی تنرید
با توجه به مثال موردی ارائه شده نسنت به الگوریتمهای رقابت استعماری ،ازد ام ذرات و کلونی زننتور عستل
کارایی بهتری در ل مدل پیشنهادی دارد.
واژگان كلیدی :الگوریتمهای فراابتکاری ،برنامهریزی فرایند ،پایگاه دانش فازی ،رویکرد یکپارچه،
زماننندی ،سیستم تولید انعطاف پذیر
*
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مقدمه
تولید در مفهوم مدرن آن به معنی ساخت قطعهای از مواد اولیه با استفاده از فرآیندها ،عملیات،
نیروی انسانی و ماشینآالت مختلف بر اساس یک نقشه مشخص است .در ین تولید تغییراتی
روی ماده اولیه رخ میدهد که منجر به تندیل ماده اولیه به قطعته متیشتود .پتا از انجتام ایتن
فرآیند قطعه باید در بازار دارای قیمت یتا ارزش باشتد .بنتابراین شترط کتافی تولیتد را بایستتی
افزودن ارزش به ماده اولیه دانست .افزودن ارزش به مواد در ین فرآیند ،بایتد بتیش از هزینته
فرآیند باشد تا کسب درآمد و سود برای تولید کننده نیز میسر شود .طرحهای فرآیند میتوانتد
به دلیل تفاوت در محدودیتهای منابع مورد نیاز متفاوت باشتند ،وستعت و تنتور فرآینتدهایی
که طرحریزی میشوند به تجهیزات فرآیند و قابلیتهای تکنولوژیکی شرکت تولیدی بستتگی
داشته و به همین منظور میبایست از بین طرحهای مختلف طر ی را انتخاب کرد کته در عتین
ممکن بودن ،هزینه تولید محصول (قطعه) را کمینه کترده و بتا ترکینتی از معیارهتای متعتارف،
هدف مدل را بهینه سازی کند ،از اینرو توسعه ساختارهای برنامهریزی فراینتد بتا هتدف بهینته-
سازی هزینههتای موجتود (بتا توجته بته پارامترهتای کمتی و کیفتی تتاثیرگتذار) و نیتز اعمتال
محدودیتهای مربوط به ظرفیت انعطافپذیری سیستتم تولیتد از اهمیتت ویتژه ای برختوردار
بوده و برنامهریزی مرا ل ساخت یکی از با اهمیتترین بخشهای مربوط به کار تولیتد استت.
امروزه در بسیاری از سیستمهای ساخت و تولید ،انعطافپذیری در عملیات ساخت ضروری و
در ال افزایش است و بطور همزمان استفاده بهینه از منابع ساخت و تولید نیز در کانون تمرکز
قرار داشته و لذا تقارن زماننندی و برنامهریزی فرایند اجتنابناپذیر است.
طرحریزی فرآیند شامل تعیین مناسبترین و کارآمدترین فرآیندهتای ستاخت (مونتتاژ) و نیتز
تعیین توالی آنها به منظور تولید یک محصول (قطعه) ،مطابق با مشخصههای مورد نیازی استت
که در مستندات طرا ی محصول ،ذکر شتده استت (ادیتتن . )4002 ،زمانننتدی نیتز در تتشش
است تا براساس برنامه تعیین شده فرایند ،تخصیص منابع و زماننندی بهترهبترداری از انهتا بترای
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عملیات تولید را بر مننای معیارهای چندگانه (کمی و کیفتی) بهینتهستازی کنتد (وتننته ،ایتدا و
ژن.)4009 ،
از انجا که مساله برنامهریزی فرآیند و زمانننتدی در یتک سیستتم تولیتد انعطتافپتذیر و یتافتن
ترکینی بهینه یا نزدیک به بهینه یکی از مسائل  Np_hardمیباشد و یافتن جواب بهینه در زمتان
معقول با روشهای برنامهریزی ریاضی امکانپذیر نمیباشد ،بنابراین بترای تل ایتن مستاله از
روشهای متاهیورستیک استفاده میگردد.
عشوه بر این موضور ،در اکثر پژوهشهای پیشتین نیتز طترحریتزی فراینتد یتا بتدون توجته بته
انعطافهای مورد نیاز در سیستم تولید انعطاف پذیر 5 FMSانجام گرفته و یا دامنه کتوچکی از
انعطافها (صرفاً در وزه کاربرد ماشینها) لحاظ شده و همچنین تاثیر پارامترهای کیفی روی
مطلوبیت طرح فرایند اندازهگیتری نشتده استت .در ایتن مطالعته ستعی بتر آن استت بتا اعمتال
انعطافهای مختلف شامل انعطتاف ماشتین ،انعطتاف ابتزار ،انعطتاف تتوالی و انعطتاف جهتت
دسترسی به ابتزار( 4)TADو بتا توجته بته تتاثیر پارامترهتای کیفتی بتر انتختاب طترح فراینتد،
زماننندی و بهینهسازی طرحریتزی فراینتد بصتورت یکپارچته و در قالتب یتک متدل ریاضتی
دارای توابع هدف چندگانه (آرمانی) انجام شود.
برای ارزیابی کیفیت جوابهتای بدستت آمتده ،مستئله بتا استتفاده از الگتوریتمهتای مختلفتی
همچون ازد ام ذرات ،رقابت استعماری ،کلونی زننور عسل و شتنیهستازی تنریتد تل شتده و
جوابها مورد مقایسه قرار میگیرند.

1- Flexible manufacture system
2- tool access direction
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پیشینه پژوهش
زمانبندی 1و برنامه ریزی فرایند 2یکپارچه
ادغام برنامهریزی فرایند و زماننندی یکی از مهمترین توابع برای اجرای برنامهریزی منعطف در
یک محیط تولید کارگاهی است .قابل ذکر است که برنامهریزی فرایند و زماننندی به صورت
جداگانه و پی در پی انجام میشوند(لی و مکماهان.)4002 ،
یکپارچهسازی این دو فعالیت راه کاری موثر برای جلوگیری از تحمل هزینه و تششی
اضافی ناشی از این نور تغییرات و استفاده از انعطافپذیری موجود در راستای بهنود عملکرد
سیستم است(وانگ ،ونگ و ژانگ)4002 ،
سیستم استنتاج فازی

4

استنتاج فازی به عنوان فرایند نگاشت مجموعهای از دادههای ورودی به مجموعهای از داده-
های خروجی ،بر مننای منطق فازی بیان میشود(کاتاکنارا و اندریتو .)4005 ،سیستم استنتاج
فازی ،عموما متشکل از  3بخش اصلی شامل فازیسازی ،قوانین فازی ،موتور استنتاج فازی و
غیر فازیسازی میباشد .ساختار کلی سیستم استنتاج فازی در شکل  5ارائه شده است (صابری
نصر ،رضایی ،دشتی و منصوری مجومرد.)5454 ،

شکل  .1ساختار کلی سیستم استنتاج فازی(صابری نصر ،رضایی ،دشتی و منصوری مجومرد)1931 ،

1- scheduling
2- Process planning
3 -Fuzzy Inference System
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فازیسازی :عنارت است از تندیلی که مقادیر اندازهگیری شده را به متغیرهای زبانی به
کار رفته در قسمت شرط قوانین فازی تندیل میکند .فازیسازی با استفاده از توابع عضویت
انجام میگیرد (صابری نصر ،رضایی ،دشتی و منصوری مجومرد.)5454 ،
قوانین فازی :در سیستمهای منتنی بر دانش رابطه بین ورودی و متغیرهای زبانی خروجی ،به
صورت یک مجموعه فازی اگر -آنگاه بیان میشود .در سیستم استنتاج فازی ،هر قانون دو
قسمت دارد)5:شرط(فرض) :اگر)4 ...نتیجه :آنگاه( ...کاتامنارا و اندریتو.)4005 ،
موتور استنتاج فازی :عملیات استنتاج قوانین بر عهده سیستم استنتاج یا وا د تصمیم گیرنده
است .این سیستم ،روش ترکیب قوانین را کنترل میکند (ماهاپاترا ،ناندا و پانیگراهی.)4055 ،
غیر فازی سازی :این فرایند شامل تندیل خروجی فازی به یک خروجی قطعی نهاییی
است(سیلورت.)4000 ،
در مطالعه اضر با استفاده از روش مرکز سطح ،کمیت فازی با استفاده از رابطه  5به کمیت
قطعی تندیل میگردد (آکگان ،سزار و نفسلیوگلو:)4055 ،
رابطه )5

ZCOA=(∫µA(z)zdz)/∫µA(z)dz

بطوریکه  ZCOAمقدار قطعی برای خروجی  zو) µ A(zتابع عضویت خروجی است.
الگوریتمهای فراابتکاری

روشها و الگوریتمهای بهینهسازی به دو دسته الگوریتمهای دقیق و الگوریتمهای تقرینی
تقسیمبندی میشوند .الگوریتمهای دقیق قادر به یافتن جواب بهینه به صورت دقیق هستند اما
در مورد مسائل بهینهسازی سخت کارایی ندارند الگوریتمهای تقرینی قادر به یافتن
جوابهای خوب (نزدیک به بهینه) در زمان ل کوتاه برای مسائل بهینهسازی سخت هستند.
الگوریتمهای تقرینی نیز به سه دسته الگوریتمهای ابتکاری ،فراابتکاری و فوق ابتکاری
بخشبندی میشوند .دو مشکل اصلی الگوریتمهای ابتکاری ،قرار گرفتن آنها در بهینههای
محلی و ناتوانی آنها برای کاربرد در مسائل گوناگون است .الگوریتمهای فراابتکاری برای
ل این مشکشت الگوریتمهای ابتکاری ارائه شدهاند .در واقع الگوریتمهای فراابتکاری ،یکی
از انوار الگوریتمهای بهینهسازی تقرینی هستند که دارای راهکارهای برونرفت از بهینه محلی

631

مطالعات مدیریت صنعتی ،سال چهاردهم ،شماره  ،34زمستان 59

میباشند و قابل کاربرد در طیف گستردهای از مسائل هستند .در این پژوهش کارایی
الگوریتمهای رقابت استعماری (آتش پز ،)4003 ،شنیهسازی تنرید (زاررمهرجردی ،برقی و
مومنی ، )5450 ،کلونی زننور عسل (گارابوگا و باستورک )4002،و ازد ام ذرات (کاویانی،
پورموسوی کانی و جهاننانی اردکانی )5483 ،مورد بررسی قرار گرفته است.

پیشینۀ تجربی
لی و مک ماهان ( )4002یک رویکرد بهینهسازی شنیهسازی تنرید را جهت بهینهسازی برنامه-
ریزی فرایند و زماننندی یکپارچه ارائته کتردهانتد .و معیارهتای عملکترد شتامل متوستط زمتان
تکمیتل قطعتتات ،ستتطح متتتوازن بهتترهبتترداری ازماشتیناالت ،هزینتته تولیتد و تتتاخیر در تولیتد
سفارشات در نظر گرفته شده است.
وان و همکاران ( )4006برای ل مساله برنامهریتزی فراینتد و زمانننتدی یکپارچته از رویکترد
بهینهسازی کلونی مورچگان با در نظر گرفتن زمانهای راهاندازی استفاده کتردهانتد ،همچنتین
در این تحقیق منابع خارجی (تولیدکنندگان مستقل) نیز مورد توجه قرار گرفته اند.
وانگ و تیان ( )4008برای بهینهسازی برنامتهریتزی فراینتد و زمانننتدی یکپارچته از الگتوریتم
زنتیک با عملگرهای تقاطع و جهش استفاده کردهاند و مسیر فرایند مطلوب تولید در کارگتاه-
های انعطافپذیری را با استفاده از روش ذکر شده بدست آورده اند.
وانگ و همکاران ( )4050با استفاده از الگوریتم ازد ام ذرات بهینهسازی برنامهریتزی فرآینتد
یکپارچه چند هدفه و مسائل زماننندی را برای یافتن مجموعه راه لهای تجاری با کیفیت بتاال
مورد استفاده قرار دادند .

روششناسی پژوهش
فاکتورهای تاثیر گذار در سیستم تولید کارگاهی و انعطافپذیر
برنامهریزی فرایند و زماننندی به صورت توام نقش بسیار مهمی در کارا بودن سیستم تولید
کارگاهی و انعطافپذیر ایفا میکنند .برای یافتن طرح فرایند مناسب باید متغیرهای تاثیرگذار
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در توالی اجرای عملیاتها بر روی ماشینهای موجود با چیدمان ثابت به دقت مشخص و
کنترل کرد .تعداد ،پیچیدگی و طنیعت منهم بعضی از این متغیرها طراح فرایند را ناچار می-
سازد تا از منطق و نگرش مجموعههای فازی به عنوان ابزاری برای فایق امدن بر این ابهام
استفاده کنند .بر مننای نظریه فازی ،برای ارزیابی مطلوبیت یک طرح فرایند ،الزم است از
تخصیص متغیرهای زبانی به فاکتورهای کیفی تاثیرگذار روی طرا ی فرایند ،استفاده نمود.
جدول  5برخی از این فاکتورها را به همراه برچسبهای زبانی متناظر نشان داده است:
جدول  .5برچسبهای زبانی پارامترهای کیفی
معیارهای ارزیابی

برچسب زبانی متناظر

جریان مواد بین دستگاهها

بسیار پایین ،پایین ،متوسط ،باال ،خیلی باال

پایداری طرح فرایند

بسیار پایین ،پایین ،متوسط ،باال ،خیلی باال

سهولت نظارت

بسیار ضروری ،ضروری ،متوسط ،کم ،بسیار کم

سهولت جابهجایی در اجرای عملیات

بسیار راحت ،راحت ،متوسط ،سخت ،بسیار سخت

طراحی مدل
بدیهی است تشش برای پایین نگهداشتن هزینه یا زمان تولید قطعات در سیستم تولید
کارگاهی به سهولت تحقق اهداف تولید ،بازاریابی و  ...نیز منجر میشود ،در همین راستا در
مطالعه اضر تشش شده با ادغام دو مساله برنامهریزی فرایند و زماننندی ،همچنین با لحاظ
کردن پارامترهای کیفی مورد توجه در تامین ا تیاجات توالی ،به مدلسازی و بهینهسازی
برنامهریزی فرایند در رویکردی فازی و آرمانی پرداخته شود .اهداف تشکیلدهنده مدل
عنارتند از :بیشینهسازی مطلوبیت طرح فرایند ،کمینهسازی کل زمان تکمیل قطعات و
سفارشات موجود در سیستم تولید و کمینهسازی مجمور موزون هزینههای مربوط به تامین
انعطاف سیستم تولید (شامل انعطاف ابزار ،ماشین ،فرآیند و توالی) .در بخشهای زیر به
ترتیب ا تیاجات مفهومی و فنی مرتنط با هر یک از این اهداف تشریح شدهاند.
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برای اندازهگیری مطلوبیت میتوان از فاکتورهایی نظیر جریان مواد بین دستگاهها (ارتناط بین
ماشینها) ،پایداری برنامهریزی فرآیند نسنت به تغییر در تقاضای محصوالت ،سهولت نظارت
بر توالی اجرای عملیات ،سهولت جابهجایی در اجرای عملیات روی ماشینهای مختلف و
تعادل بار منابع تولید و  ...استفاده کرد .بدیهی است سنجش پارامترهای مورد اشاره که بعضا
کیفی و قضاوتی میباشند مستلزم بهره گیری از استدالل تقرینی افراد مجرب و ناظر دریک
سیستم تولید کارگاهی مفروض (با چیدمان معین) است.
بمنظور تسهیل محاسنات سیستماتیک مطلوبیت در ساختار اجرایی رویکردهای فراابتکاری
الزم است به ترکیب دانش افراد خنره و ناظر سیستم تولید (بررسی موردی سیستم تولید معین)
در یک پایگاه دانش فازی پرداخته شود .با داشتن اولویتهای رابطهای بین ماشینها با استفاده
از پایگاه دانش فازی ،در هر توالی مفروض عملیات پردازشی ،مطلوبیت طرح فرایند (Ui) iبه
عنوان هدفی که الگوریتم فراابتکاری در بین طرحهای جایگزین فرایند بدننال بیشینه سازی آن
است محاسنه و مورد استفاده قرار میگیرد .محاسنه میزان مطلوبیت برای یک طرح فرایند
مفروض میتواند به شرح زیر میباشد:
در ابتدا فاکتورهای تاثیرگذار در توالی عملیاتها روی ماشینها با چیدمان ثابت به عنوان
متغیرهای ورودی و تاثیرگذار در مطلوبیت توالی عملیاتها مشخص میشوند .در این مقاله 3
فاکتور جریان مواد بین دستگاهها ،پایداری برنامهریزی فرایند ،سهولت نظارت و سهولت
جابهجایی در اجرای عملیات در نظر گرفته شدهاند .سپا مقادیر هر یک از فاکتورها برای
رابطه بین همه ماشینها با در نظر داشتن جابهجاییها و رفت و برگشتهای عملیاتهای
مختلف روی ماشینها با چیدمان ثابت بر مننای متغیرهای زبانی متناظر با استفاده از اعداد مثلثی
فازی و طنق نظر فرد خنره مشخص میشوند .درجه اهمیت هر یک از فاکتورها نسنت به
یکدیگر برای تمام روابط با استفاده از طیف ساعتی تعیین میشود .بر همین اساس درصد وزن
هر یک از معیارها برای تمام روابط بدست میآید .مر له بعدی شامل تابع عضویت برای
مقدار عددی هر یک از فاکتورها در تمامی روابط بدست میآید .بر مننای تابع عضویت ،وزن
فاکتورها در هر رابطه بدست میآید .پایگاه داده شامل اطشعات ماشینها (تعداد ماشینها،
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اندازه و فاصله بین ماشینها و )...و پایگاه داده متغیرهای فازی شامل نمودارهای مثلثی برای
میزان فاکتورها ،نمودارهای مثلثی وزن فاکتورها و نمودارهای مثلثی متغیر خروجی که به
صورت مقادیر زبانی ضرورت مطلق( ،)Aبسیار مهم( ،)Eمهم ( ،)Iمعمولی( ،)Oغیر مهم( )Uو
نامطلوب( )Xاختصاص یافته است ،میباشد .پایگاه دانش نیز شامل قوانین فازی که به صورت
قوانین اگر –آنگاه برای فاکتورها هستند برای تمام روابط موجود توسط نظر فرد خنره تعیین
میشوند.
بعد از فازی کردن متغیرها و تشکیل پایگاه دانش با استفاده از پایگاه داده به موتور استنتاج نیاز
است .موتور استنتاج ورودیهای فازی را بر اساس قوانین اگر /آنگاه اصل از پایگاه دانش به
خروجی فازی مناسب تندیل میکند .در روش ممدانی ،متغیرهای ورودی میزان فاکتورها و
وزن فاکتورها برای هر رابطه بوده و متغیر خروجی ،نرخهای نزدیکی عملیات معینی در رابطه
با ماشینهای مستقر ،برای هر رابطه میباشد .برای هر فاکتور در هر رابطه یک میزان عضویت
نهایی برای نرخ نزدیکی دو بخش اصل میشود .با استفاده از روش غیر فازی کننده COA

5

 ،خروجی فازی به یک مقدار قطعی تندیل خواهد شد .در گام نهایی برای هر رابطه ،میانگین
مقدار قطعی تمام فاکتورها مشخص شده و به عنوان ارزش نهایی نرخهای نزدیکی عملیات
معین در رابطه با ماشینهای مستقر ،آماده بهرهبرداری در الگوریتمهای فراابتکاری است.
در الگوریتمهای فراابتکاری ،در هر تکرار ،یک جایگشت از توالی عملیاتهای تولید قطعات
روی ماشینهای مختلف بررسی میشوند ،با مشخص شدن توالی عملیاتهای تولید قطعات
بر روی ماشینهای مستقر در هر تکرار و نرخهای نزدیکی بدست آمده در رابطه با ماشینهای
مستقر ،میزان مطلوبیت طرح فرایند از مجمور نرخهای نزدیکی در هر توالی ،مطابق رابطه 4
بدست میآید.
رابطه )4

Ui=∑uj

 :Uiمطلوبیت طرح فرایند نهایی در جایگشت iام
 : ujمطلوبیت توالی دو عملیات  jو j-1
1- Center of area
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در رابطه با هدف دوم مدل ،ضرورت دارد با استفاده از اطشعات مهم استخراج شده از
نقشههای فنی (هندسه و ابعاد ،تلراناهای هندسی ،کیفیت سطح مورد نیاز ،خصوصیات مواد
و تعداد قطعات مورد نیاز) تخصیص عملیات و تعیین توالی عملیات مشخص شود .در همین
راستا دستهای از مهمترین انعطافهای ضروری در سیستم تولید انعطاف پذیر شامل انعطاف
ابزار ،ماشین ،فرآیند و توالی در قالب یک تابع هدف که بدننال کمینهسازی مجمور موزون
هزینههای تامین انعطاف 5است مدلسازی میشوند .هزینههای مورد اشاره در رابطه با این
هدف ،عنارتند از :هزینه بکارگیری ماشین ،4هزینه استفاده از ابزار ،4هزینه تغییر ماشین ،3هزینه
جابجایی ابزار  9و هزینه تنظیمات مجدد . 6در همین راستا پیشنیازهای فرایندی پردازش قطعه
در قالب محدودیتهای سیستمی مدل و به عنوان اولویتهای عملیات پردازشی تعریف می-
شوند .روابط ریاضی مربوط به تابع هدف در این بخش بشرح روابط تعریف شده در پژوهش
لیان  ،ژانگ و شائو ( )4054میباشد.
سومین هدفی که الگوریتمهای فراابتکاری در صدد دستیابی به آن است ،تعیین توالی بهینه
قطعات (سفارشات) مختلف همزمان با تعیین طرح بهینه فرایند برای انهاست .توالی بهینه
سفارشات ،به داقل شدن متوسط زمان تکمیل (و نیز متوسط تعداد) سفارشات موجود در
سیستم تولید خواهد انجامید .در این مر له با استفاده از برنامه فرایند مربوط به هر قطعه که از
مر له قنل به دست آمده به اولویتبندی و زماننندی پردازش سفارشات روی ماشینهای در
دسترس پرداخته میشود .تابع هدف مربوط به این مر له با توجه به روابط ریاضی تعریف
شده در پژوهش لی و مک ماهان ( )4002میباشد.

1- Total weight cost
2- Machine cost
3- Tool cost
4- Machine change cost
5- Tool change cost
6- Set up change cost
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بدیهی است برای ل این مساله به روش همگن نیاز است تابع هدف در قالب یک مدل
برنامهریزی آرمانی و به صورت کمینه انحرافات نامساعد از ارمانهای مدل تعریف شود ،که با
تعریف مقدار آرمانی برای هر یک از اهداف اول تا سوم( ،)GTWC, GMakeSpan, GUآنها به
محدودیتهای آرمانی تندیل شده و به تابع هدف اضافه میشوند ،محدودیتهای سیستمی نیز
که شامل روابط پیشنیازی در توالی اجرای عملیاتها میباشند توسط یک تابع تعریف شده در
برنامه تهیه شده در متلب اعمال میشوند .لذا تابع هدف مدل به صورت رابطه  4و با مفهوم
داقلسازی مجمور موزون انحرافات نامساعد ( )widiاز آرمانهای مدل فرموله میشود:
رابطه )4

)Min D=(w1× d1+)+(w2× d2+)+(w3× d3-
Subject to :
TWC+ d1+-d1-= GTWC
MakeSpan+ d2+-d2-=GMakeSpan
U+ d3+-d3-=GU
d1+>=0
d2+>=0
d3->=0
d1->=0
d2->=0
d3+>=0

 w1,w2,w3وزنهای مربوط به هر یک از اهداف هستند که با توجه به اهمیت هر یک از
اهداف توسط متخصصین مربوطه تعیین میشوند .مقادیر آرمانی ذکر شده نیز توسط نظر
متخصصین مربوطه و همینطور با در نظر داشتن بهترین مقدار هر یک از اهداف مستقل در
تکرارهای مختلف الگوریتمهای مورد توجه در ل مساله تعیین میشوند.
پا از فرمولهسازی و نگارش مساله با استفاده از دادههای موجود و با در نظر داشتن
توابع هدف ،محدودیتهای موجود و همچنین اطشعات بدست آمده از پایگاه دانش فازی،
مساله با استفاده از الگوریتمهای فراابتکاری ل شده و در نهایت نتایج اصل از الگوریتم-
های به کار گرفته شده مقایسه میشود.
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کاربرد مدل
جهت بررسی کارایی مدل پیشنهادی با استفاده از یک مثتال شتامل سته قطعته بتا ویژگتیهتای
ماشینکاری متفاوت ل شده است .مشخصات ماشینها و هزینه بکتارگیری انهتا در هتر وا تد
عملیاتی در جدول  4نشان داده شده است ،شاخص هزینه و زمان تعویض ابزار ،تعویض ماشین
و تغییر تنظیمات اعداد ثابتی هستند که در جدول  4آمدهاند.
جدول  .1مشخصات منابع تولید
منابع

عالمت اختصاری

هزینه به ازای هر عملیات

دستگاه فرز تراش 1

M1

05

دستگاه فرز تراش2

M2

05

دستگاه چرخ تراش

M3

05

دستگاه دریل ستونی

M4

00

دستگاه دریل دستی

M5

25

دستگاه سنگ فرز

M6

25

مته1

T1

0

مته2

T2

0

مته0

T3

15

مته4

T4

10

مته0

T5

10

مته0

T6

14

مته7

T7

8

مته8

T8

15

مته9

T9

0

سمباده

T10

15

قالویز1

T11

10

قالویز2

T12

25

قالویز0

T13

18

تیغه الماسه

T14

10

صفحه تراش

T15

18

631

رویکرد یکپارچه زمانبندی و برنامهریزی فرایند بر مبنای تلفیق پایگاه...
T16

10

سنگ مغناطیسی

T17

24

)TC-INDEX=45(s

)MC-INDEX=15(s

)SET UP-INDEX=95(s

TCCI=25

MCCI=105

SCCI=155

اسپارک

 4قطعه نشان داده شده در شکلهای 4تا 3با مشخصات ارائه شده در جداول 4تا 8به عنوان
ورودیهای مساله برنامهریزی فرایند و زماننندی یکپارچه در نظر گرفته شدهاند .قطعه اول
دارای  55ویژگی ماشینکاری ،قطعه دوم دارای  5ویژگی ماشینکاری و قطعه سوم دارای 8
ویژگی ماشینکاری میباشد.

شکل  :1قطعه شماره1

شکل  :9قطعه شماره1
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شکل  :4قطعه شماره9

جدول  :9مشخصات فنی قطعه 1
زمان ماشینکاری برای هر یک از

انعطاف ابزار

انعطاف ماشین

ماشینهای جایگزین)(s

TAD

انعطاف

ویژگی ماشینکاری

عملیات

08و45

T14,T15,T16,T17

M1,M2

-Z

تراشکاری

Oper1

F1

08و07

T14,T15,T16,T17

M1,M2

+Z

تراشکاری

Oper2

F2

40و41

T14,T15,T16,T17

M1,M2

-Z,-y

تراشکاری

Oper3

F3

05و01

T14,T15,T16,T17

M1,M2

+Y,-Z

تراشکاری

Oper4

F4

45

T10

M6

+Y,-Y

پرداخت

Oper5

F5

05و05و45

T1

M3,M4,M5

Oper6

F6

-Z

سوراخکاری

05و05و45

T11

M3,M4,M5

-Z

قالویزکاری

Oper7

02و04

T14,T15,T16,T17

M1,M2

-Z,-Y

شیارزدن

Oper8

F7

21و05و25

T2

M3,M4,M5

+X,-X

سوراخکاری

Oper9

F8

45و05و05

T3

M3,M4,M5

+X,-X

سوراخکاری

Oper10

F9

05و05و05

T4

M3,M4,M5

+Y

سوراخکاری

Oper11

F10

05و05و05

T12

M3,M4,M5

+Y

قالویزکاری

Oper12

05

T10

M6

A

پرداخت

Oper13

F11
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جدول  :4مشخصات فنی قطعه 1
انعطاف ابزار

زمان ماشینکاری برای

TAD

انعطاف

هر یک از ماشینهای

انعطاف

ماشین

ویژگی

عملیات

ماشینکاری

جایگزین)(s
oper1

F1

25و05

T14,T15,T16,T17

M1,M2

-y

تراشکاری

F2

29و00

T14,T15,T16,T17

M1,M2

+Z

تراشکاری

oper2

24و29

T14,T15,T16,T17

M1,M2

-y,-z

تراشکاری

oper3

F3

01و00و07

T4

M3,M4,M5

+z,-Z

سوراخکاری

oper4

F4

08و09و41

T5

M3,M4,M5

+x

سوراخکاری

oper5

F5

41و71و02

T13

M3,M4,M5

oper6

+x

قالویزکاری

28و41و05

T6

M3,M4,M5

-y,+y

سوراخکاری

oper7

F6

49و47

T14,T15,T16,T17

M1,M2

-Z,+z,-x

شیارزدن

oper8

F7

41و45

T14,T15,T16,T17

M1,M2

A

تراشکاری

oper9

F8

45

T10

M6

+X,-X,+y,y

پرداخت

oper10

F9

جدول  .5مشخصات فنی قطعه9
انعطاف ابزار

انعطاف ماشین

TAD
انعطاف

عملیات

00و05

T14,T15,T16,T17

M1,M2

زمان ماشینکاری برای هر یک
از ماشینهای جایگزین)(s

ویژگی
ماشینکاری

-y,-x

تراشکاری

oper1

F1

05و28

T14,T15,T16,T17

M1,M2

+z,+x

تراشکاری

oper2

F2

05و00

T14,T15,T16,T17

M1,M2

+z,+y

تراشکاری

oper3

F3

20و29

T14,T15,T16,T17

M1,M2

+x,-x

تراشکاری

oper4

F4

01و07

T14,T15,T16,T17

M1,M2

+x,-x

تراشکاری

oper5

F5

45و05و05

T9

M3,M4,M5

-z,+z

سوراخکاری

oper6

F6

09و45

T14,T15,T16,T17

M1,M2

-Z

تراشکاری

oper7

F7

08و05و09

T8

M3,M4,M5

-z

سوراخکاری

oper8

F8

مطالعات مدیریت صنعتی ،سال چهاردهم ،شماره  ،34زمستان 59

691

جدول  .6محدودیتهای پیشنیازی فرایند تولید قطعه 1
محدودیتهای اولویت عملیات
 Oper1اولین عملیات است.
 Oper2باید قبل از  oper7,oper9انجام شود
 Oper3باید قبل از  oper5,oper9انجام شود
 Oper4باید قبل از  oper5,oper6انجام شود
 Oper5باید قبل از  oper6انجام شود
 Oper7باید قبل از  oper8,oper10انجام شود
 Oper8باید قبل از  oper10انجام شود
جدول  .7محدودیتهای پیشنیازی فرایند تولید قطعه 1
محدودیتهای اولویت عملیات
 Oper1اولین عملیات است.
 Oper2باید قبل از  oper4,oper5,oper11,oper12انجام شود
 Oper3باید قبل از  oper4,oper5,oper10انجام شود
 Oper6باد قبل از  oper7,oper11,oper12انجام شود.
 Oper8باید قبل از  oper13انجام شود.
 Oper9باید قبل از  oper13انجام شود.
 Oper11باید قبل از  oper12انجام شود

جدول  . 8محدودیتهای پیشنیازی فرایند تولید قطعه9
محدودیتهای اولویت عملیات
 Oper1اولین عملیات است.
 Oper2باید قبل از  oper4,oper5انجام شود
 Oper3باید قبل از  oper4,oper5انجام شود
 Oper4باید قبل از  oper5,oper6انجام شود
 Oper5باید قبل از  oper6انجام شود
 Oper7باید قبل از  oper8انجام شود
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برای محاسنه میزان مطلوبیت هر طرح فرایند ،بر مننای پارامترهای کیفی موثر در توالی
عملیات پردازش هر قطعه ،شامل فاکتور جریان مواد بین دستگاهها ،پایداری برنامهریزی
فرایند ،سهولت نظارت و سهولت جابهجایی در اجرای عملیات ،به ازای استفاده از تجهیزات و
ماشینآالت موجود ،توابع عضویت برای میزان هر پارامتر به صورت مثلثی تعریف شده و
مجموعه مرجع (سطح تکیه گاه) برای تمامی این پارامترها [9و ]0در نظر گرفته شده است .تابع
عضویت برای وزن پارامترها نیز به صورت مثلثی تعریف شده و مجموعه مرجع آن در بازه
[5و ]0در نظر گرفته شده است .تابع عضویت برای نرخهای نزدیکی عملیات معینی در رابطه با
ماشینهای مستقر به صورت مثلثی تعریف شده و در بازه [9و ]0تنظیم شده است .در نهایت
برای محاسنه نرخهای نزدیکی عملیات معین در رابطه با ماشینهای مستقر قوانین فازی "اگر –
آنگاه" برای میزان هر پارامتر و وزن آن نیز تعریف شده است .که با به دست آوردن نرخهای
نزدیکی عملیات معین در رابطه با ماشینهای مستقر از منظر هر یک از پارامترها در نهایت
میانگین هر  3پارامتر به عنوان نرخ نزدیکی نهایی توالی عملیاتهای معین در رابطه با ماشینهای
مستقر معرفی میشود .به طور مثال قوانین فازی برای پارامتر جریان مواد به شرح جدول 5
میباشد.
جدول  .3قوانین اگر -آنگاه برای پارامتر جریان مواد
بسیار باال

باال

متوسط

پایین

بسیار پایین

وزن/جریان مواد

I

O

U

X

X

بسیار پایین

I

I

O

U

X

پایین

E

I

I

O

U

متوسط

E

E

I

I

O

باال

A

E

E

I

I

بسیار باال
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یافتههای پژوهش
برای بدست آوردن نرخ نزدیکی نهایی توالی عملیاتهای معین در رابطه با ماشینهای مستقر
با توجه به پارامترهای جریان مواد ،پایداری ،سهولت جابهجایی و ارتناط نظارتی ابتدا مقادیر
هر یک از پارامترها در مقایسه دودویی ماشینآالت موجود با استفاده از متغیرهای زبانی
تعریف شده توسط مصا نه و توافق جمعی متخصصین کارگاه قطعهسازی تعیین شده است.
توابع عضویت برای میزان هر پارامتر ،وزن هر پارامتر و نرخهای نزدیکی هر پارامتر برای همه
روابط موجود بین ماشینآالت به ترتینی که گفته شد تعریف شده است ،با استفاده از مقادیر و
وزنهای بدست آمده برای هر یک از پارامترها در هر یک روابط بین ماشینآالت ،سیستم
استنتاج فازی با استفاده از قوانین اگر آنگاه تعریف شده برای هر یک از پارامترها ،نرخهای
نزدیکی هر یک از پارامترها در هر یک از روابط را به صورت فازی محاسنه کرده و با استفاده
از روش  COAمقادیر بدست آمده را دیفازی کرده است ،در نهایت از مقادیر دیفازی شده
نرخهای نزدیکی در تمام روابط بین ماشینآالت برای هر یک از پارامترها میانگین گرفته و به
عنوان نرخ نزدیکی نهایی توالی عملیاتهای معین در رابطه با ماشینهای مستقر در هر یک از
روابط بین ماشینآالت معرفی شده است که به شرح جدول  50بدست آمده است .که به
عنوان یکی از ورودیهای الگوریتم جهت بهینه کردن میزان مطلوبیت توالی عملیاتها بر
روی ماشینآالت مستقر از نظر پارامترهای جریان مواد ،پایداری ،سهولت جابه جایی و
ارتناط نظارتی مورد استفاده قرار میگیرد .به این صورت که پا از مشخص شدن توالی
عملیاتها ،توالی استفاده از ماشینآالت مشخص شده و با استفاده از نتایج بدست آمده در
جدول  50در همه توالیهای موجود اعداد مربوطه از جدول استخراج شده و مجمور آنها به
عنوان مطلوبیت طرح از لحاظ پارامترهای گفته شده معرفی میشود.
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جدول  .11نرخ نزدیکی بین ماشینها
M6

M5

M4

M3

M2

M1

5/42

5/83

5/80

5/34

5/64

5/84

M1

5/42

5/83

5/80

5/34

5/84

5/64

M2

4/93

0/85

0/85

5/03

0/85

0/85

M3

5/50

5/90

5 /9

5/60

0/25

0/25

M4

5/50

5/29

5/29

5/60

0/24

0/24

M5

4/52

5/85

0 /5

0 /5

0/83

0/83

M6

در پژوهش مورد بحث هدف یافتن مناسبترین طرح فرایند ممکن شامل توالی عملیاتها
برای تولید قطعات ،همراه با ماشین و ابزار و جهت دسترسی به ابزار برای هر عملیات و
زماننندی تخصیص و توالی عملیاتهای موجود بر روی ماشینآالت میباشد .بطوریکه
اهداف شامل کمینهسازی هزینه و زمان پردازش قطعات و بیشینهسازی مطلوبیت طرح فرایند
(از نظر پارامترهای کیفی جریان مواد ،پایداری ،سهولت جابه جایی و ارتناط نظارتی) با
استفاده از پایگاه دانش فازی میباشد .که معیار محاسنه مقدار هدف ،مجمور موزون انحرافات از
آرمانهای مقدار هزینه و زمان پردازش قطعات و نیز مطلوبیت طرح فرایند میباشد.
مقادیر آرمانی هر یک از اهداف با توجه به نظر متخصصین تولید قطعات مورد مطالعه و در
تکرارهای مختلف الگوریتم مطابق جدول  55تعیین شده اند.
جدول  .11مقادیر آرمانی و درجه اهمیت هر یک از اهداف
درجه اهمیت()wj

ردیف

هدف

مقدار آرمانی

5

TWC

6000

5

4

MakeSpan

5000

4

4

U

500

50

برای ل مساله با استفاده از هر یک از الگوریتمهای فراابتکاری ابتدا باید پارامترهای
الگوریتم معرفی شود و ذکر این نکته ضروریست که تنظیم پارامترها برای هر یک از
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الگوریتمها برای ل مساله مورد نظر از طریق ل مسائل متعدد صورت گرفته است،
پارامترهای استفاده شده برای هر یک از الگوریتمها به شرح جدول 54است.
جدول  .11پارامترهای تنظیم شده برای هر یک از الگوریتمها
پارامترها

نوع الگوریتم

تعداد کل کشورها=60

رقابت استعماری

تعداد امپریالیستها=40
تعداد تکرار=400
بتا=5/9
ا تمال انقشب=0/9
0/09=Zeta
تعداد جمعیت اولیه=50

کلونی زننور عسل

تعداد تکرار=300
د(40=)limit
تعداد جمعیت اولیه=40

ازد ام ذرات

تعداد تکرار=400
5 =W
0/4=C1
0/3=C2
تعداد جمعیت اولیه=59

شنیه سازی تنرید

تعداد نقاط همسایگی=59
تعداد تکرار=400
آلفا=0/58

برای ل مسئله برنامهریزی فرایند و زماننندی یکپارچه با در نظر داشتن پارامترهای کیفی بیان
شده به صورتی که در زیر بیان شده است به بهینهسازی مساله پرداخته میشود:
برای استفاده از هر یک از الگوریتمهای فراابتکاری در ابتدا دستهای از جوابهای ممکن به
صورت اولیه ایجاد میشود .به اینصورت که برای ل مسئله در مر له اول برای یافتن توالی
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انجام عملیاتها به تعداد عملیاتهای موجود متغیرهای مسئله بین صفر و یک قرار داده شده و
ترتیب این اعداد به عنوان توالی عملیاتها در نظر گرفته میشود .در ادامه جهت تخصیص
ماشین و ابزار و انتخاب جهت دسترسی به ابزار از تابع  randiبرای انتخاب تصادفی بین ماشین
و ابزار و جهت دسترسی به ابزار جایگزین برای هر عملیات استفاده میشود .جهت رعایت
محدودیتها و روابط پیشنیازی توالی عملیاتها ،ترتیب و توالی بدست آمده عملیاتها با
استفاده از یک تابع تعریف شده تندیل به یک توالی ممکن از لحاظ محدودیتهای پیش
نیازی میشود.
برای ل مساله برنامهریزی فرایند و زماننندی یکپارچه ،ابتدا طرح فرایند برای همه قطعات به
شر ی که در باال اشاره شد مشخص شده و سپا جهت زماننندی توالی و تخصیص عملیات-
های قطعات بر روی ماشینآالت با استفاده از یک تابع تعریف شده ،زمان شرور هر عملیات و
زمان ماشینکاری برای هر عملیات پا از تعیین ماشین تخصیص یافته از روی طرح فرایند
بدست آمده ،مشخص شده و با استفاده از توابع تعریف شده مربوط به زماننندی به ل مساله
پرداخته میشود .همانطور که گفته شد برای شرور الگوریتم باید یک جمعیت اولیه از
جوابهای ممکن ایجاد شود .بنابراین به تعداد جمعیت اولیه (با توجه به الگوریتم مورد
استفاده) ماتریا اولیه شامل توالی عملیاتها با لحاظ ماشین ،ابزار و جهت دسترسی به ابزار
مربوط به هر یک و زمانهای شرور ،پردازش و زمان انتظار برای هر یک از عملیاتها تشکیل
میشود.
سپا با توجه به الگوریتم مورد استفاده جهت یافتن نقطه بهینه مساله ،یک سری عملیات در
هر تکرار (تعداد تکرار برای هر یک از الگوریتمها مطابق جدول54تعیین شده است) ،بر روی
جمعیت ایجاد شده برای هر یک از الگوریتمها انجام میشود ،هنگام ل مسأله با استفاده از
هر یک از الگوریتمهای مورد استفاده ،بهترین نقطه نگهداری میگردد و جواب نهایی
الگوریتم ،معادل مقدار تابع هدف در آن نقطه میباشد.
با استفاده از دادههای موجود ،توابع هدف ،محدودیتهای پیشنیازی عملیات و محدودیت-
های ارمانی ،مسئله مورد اشاره فرموله شده و بر مننای هر یک از الگوریتمهای فراابتکاری (با
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استفاده از نرمافزار متلب) ل شد .با توجه به جوابهای اصل (مطابق جدول 54و شکل) 9
نتایج اکی از آن است که الگوریتم شنیهسازی تنرید نسنت به سه روش دیگر با تعداد تکرار
پایینتر و سرعت باالتری جوابهای مقنولتری برای هر یک از اهداف مورد نظر برای مساله
به دست داده است در نتیجه الگوریتم شنیهسازی تنرید به منظور بهینهسازی مساله مورد بحث
مناسبتر تشخیص داده شد.
جدول  .19جوابهای حاصل از حل تابع چند هدفه توسط الگوریتمهای مختلف
انحراف از مقدار

زمان

انحراف از مقدار آرمانی

مطلوبیت از

انحراف از مقدار

هزینه

آرمانی زمان نهایی

نهایی

مطلوبیت از لحاظ

لحاظ

آرمانی هزینه

تولید

تولید قطعات

تولید

پارامترهای کیفی

پارامترهای

تولید قطعات

قطعات

کیفی

قطعات

رقابت

1781

2874

04/78

40/22

2782

8782

1111

2150

00/89

44/11

2102

8102

1112

2552

00/52

40/98

1882

7882

ازدحام ذرات

1101

2505

04/8.

40/92

972

0972

شبیهسازی

استعماری
کلونی زنبور
عسل

تبرید
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شکل  .5نتایج بدست آمده توسط هر یک از الگوریتمهای فراابتکاری با استفاده از تابع هدف چندگانه

جواب نهایی مساله توسط ل تابع چند هدفه با استفاده از الگوریتم شنیهسازی تنرید ،بر روی یک نمودار
گانت ،که محور افقی آن زمان و محور عمودی نشان دهنده ماشین تخصیص داده شده برای هر عملیات
میباشد ترسیم شده است ،نمودار گانت نشان داده شده در شکل  6نشان دهنده توالی وتخصیص عملیات-
های قطعات به ماشینآالت در تکرار نزدیک به بهینه الگوریتم شنیهسازی تنرید میباشد.

شکل  .6نمودار گانت تخصیص و توالی عملیاتها به ماشینآالت(  i : Oi,jنشان دهنده شماره عملیات j .نشان
دهنده شماره قطعه)
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نتیجهگیری و پیشنهادها
از جمله عوامل موثر در سیستم تولید کارگاهی ،برنامهریزی فرایند و زماننندی میباشد .برنامه-
ریزی فرایند به دننال یافتن طر ی برای پردازش قطعات یا سفارشات با کمترین هزینه و
بیشترین مطلوبیت بازای نحوه بهرهبرداری از ماشینها و ابزار است ،زماننندی نیز در صدد
تحقق اهداف کمی تولید و نیز کسب اهدافی همچون داقلسازی زمان نهایی تکمیل
قطعات ،داقلسازی متوسط تعداد قطعات موجود در سیستم و متعادلسازی بار کاری
ماشینها و ...میباشد .در مطالعه اضر با در نظر داشتن ابعاد کیفی موثر در برنامهریزی فرایند،
به طرا ی مدلی چند هدفه و یکپارچه برای ل همزمان زماننندی و برنامهریزی فرایند
پرداخته شد .اهداف مدل شامل مینیمم کردن هزینههای عملیاتی ،مینیمم کردن زمان تولید
نهایی و داکثرسازی مطلوبیت طرح فرایند نهایی بود .بدیهی است ل مسئله مورد اشاره به
کمک روشهای ریاضی امکانپذیر نیست و در نتیجه با استفاده از الگوریتمهای فراابتکاری
همچون رقابت استعماری ،ازد ام ذرات ،شنیهسازی تنرید و کلونی زننور عسل به ل این
مسئله پرداخته شد.
پارامترهای کیفی مدل بر اساس سیستم استنتاج فازی محاسنه و پا از تامین سایر ورودیهای
مدل و ل با استفاده از الگوریتمهای فراابتکاری ذکر شده ،با استفاده از رویکرد شنیهسازی
تنرید جواب بهینه مساله اصل شد.
نتایج بدست آمده از الگوریتم شنیهسازی تنرید نسنت به سایر روشها ،جوابهای مقنولتری
به دست داده است همچنین نتایج اکی از ان است که الگوریتم شنیهسازی تنرید با تعداد
تکرار پایینتر و سرعت باالتری نسنت به بقیه الگوریتمهای فراابتکاری مورد استفاده در این
تحقیق به جواب نزدیک به بهینه رسیده است.
صرفنظر از اینکه در تحقیقات قنلی ،در زمینه یکپارچهسازی و ل همزمان مسائل زماننندی و
برنامهریزی فرایند و با در نظر گرفتن تابعی چند هدفه با معیارهایی همچون هزینه ،زمان و
مطلوبیت مورد مشابهی مشاهده نشده ،اعمال پارامترهای کیفی موثر بر برنامه ریزی فرایند بر
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مننای پایگاه دانش فازی نیز در برنامهریزی فرایند بدیع میباشد .نظر به اینکه در عصر اضر با
توجه به افزایش رقابت و پیشرفت صنایع قطعهسازی در فعالیتهای تولیدی به بحث برنامه-
ریزی فرایند و زماننندی توجه عمدهای معطوف است ،استفاده از مدل ارائه شده در این تحقیق
جهت بهینهسازی هزینه ،زمان و مطلوبیت طرحهای فرایند در امر تولید به مدیران صنایع قطعه-
سازی توصیه میشود.
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