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Abstract  

This paper investigates unreliable multi-product assembly lines with mixed 
(serial-parallel) layout model in which machines failures and repairing 
probabilities are considered. The aim of this study is to develop a multi-
objective mathematical model consisting the maximization of the throughput 
rate of the system and the minimization of the total cost of reducing mean 
processing times and the total buffer capacities with respect to the optimal 
values of the mean processing time of each product in each workstation and 
the buffer capacity between workstations. For this purpose, in order to 
configure the structure of the mathematical model, Simulation, Design of 
Experiments and Response Surface Methodology are used and to solve it, the 
meta-heuristic algorithms including Non-Dominated Sorting Genetic 
Algorithm II (NSGA-II) and Non-Dominated Ranked Genetic Algorithm 
(NRGA) are implemented. The validity of the multi-objective mathematical 
model and the application of the proposed methodology for solving the model 
is examined on a case study. Finally, the performance of the algorithms used 
in this study is evaluated. The results show that the proposed multi-objective 
mathematical model is valid for optimizing unreliable production lines and 
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has the ability to achieve optimal (near optimal) solutions in other similar 
problems with larger scale and more complexity. 

Keywords: Unreliable Assembly lines, Multi-Objective Optimization, 
Simulation, Design of Experiments, Response Surface Methodology. 
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و  يسازهیشب کردیخطوط تولید چند محصولی با رو يسازنهیبه
 ههدفچند يزیربرنامه

     مطلق بیمائده مس
گاه دانش ،يو حسابدار تیریدانشکده مد ،یصنعت تیریکارشناس ارشد مد

 ییطباطبا عالمه
  

  یمیپرهام عظ
و  عیصنا یدانشکده مهندس ن،یواحد قزو یدانشگاه آزاد اسالم اریدانش
 کیمکان

  

 ییدانشگاه عالمه طباطبا ،يو حسابدار تیریاستاد دانشکده مد  يریمقصود ام

  چکیده

 یا احتمال خراب) بيمواز-ي(سر یبیترک دمانینامطمئن با چ یچند محصول دیخطوط تول یمطالعه، به بررس نیا
 املش هدفهچند یاضیمدل ر کی. هدف از این پژوهش، توسعه پردازدیم يکار ستگاهیدر هر ا آالتنیماش

 نیچنو هم يکار يهاستگاهیا شاز کاهش زمان پرداز یناش يهانهیهز يسازنهیو کم دینرخ تول يسازنهیشبی
 انیافر مو حجم ب ستگاهیزمان پردازش هر محصول در هر ا نیانگیحجم کل بافرها، با توجه به مقادیر بهینه م

 رینظ ییهاکیاز تکن یاضیساختار مدل ر يبندکرهیمنظور جهت پ نی. بدباشدیم يکار يها ستگاهیا
 کیژنت يفرا ابتکار يهاتمیسطح پاسخ و جهت حل آن از الگور هیو رو شاتیآزما یطراح ،يسازهیشب

) استفاده شده است. اعتبار مدل NRGAنامغلوب( يبندرتبه کی) و ژنتNSGA-IIنامغلوب( يسازمرتب
. تاسدهیگرد یبررس يمطالعه مورد کیحل مدل، در  يشنهادیپ يچند هدفه و کاربرد متدولوژ  یاضیر

نشان  جنتای. استقرار گرفته یابیحاضر مورد ارز قیدر تحق شدهارگرفتهک به يهاتمیعملکرد الگور ت،یدرنها
 یینامطمئن معتبر بوده و توانا دیخطوط تول يساز نهیجهت به يشنهادیچند هدفه پ یاضیدهد مدل ر یم

 را دارا شتریب یدگیچیمسائل مشابه با ابعاد بزرگ تر و پ ری) در سانهیبه به کی(نزد نهیبه نقاط به یابیدست
 باشد. یم

 شات،یآزما یطراح ،يسازهشبی هدفه،چند يسازنهینامطمئن، به دیخطوط تول :هاواژهکلید
  سطح پاسخ. يمتدولوژ
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 مقدمه .1
توسط  ها، قطعاتاز آن کیکه در هر باشدیم يکار يهاستگاهیشامل توالی ا دیخط تول کی

 ستگاهیمجموعه، هر ا نیدر ا .)Shi & Gershwin, 2009( شوندیپردازش م آالتنیماش
 ستگاهیو اهر د نیو ب باشدیم رمشابهیغ ایمشابه  يمواز يهانیماش يتعداد رندهیدربرگ يکار
 بافر و زمان پردازش تیظرف د،ی. در خطوط تولشودیقرار داده م بافر کی یمتوال يکار
 ستمیا به سکه وجود بافره ياگونهدارد به ستمیبر عملکرد س یتوجهقابل ریتاث آالت،نیماش

 ایو  آالتنیماش یخراب رینظ یحوادث احتمال ایو  طیبروز شرا رغمیتا عل کندیکمک م
).                                                     Altiparmak et al., 2007خود ادامه دهد ( دیتول ریزمان پردازش، به س رییتغ

ما از طرف ا شود،یم يریپذعطافو ان ستمیس ییکارا شیبافرها موجب افزا يریاگرچه قرارگ
اهش ک ستمیکل س يتبع آن سودآورداده و به شیرا افزا ستمیس ينگهدار نهیهز گر،ید
ظور کاهش هزینه تولید منبافر) به صیبافر (مسئله تخص نهیبه تیظرف نییتع ن،یابد. بنابراییم

 ).  Massim et al., 2010( باشدیبا حفظ نرخ تولید مطلوب مورد توجه م
که  يطوراثرگذار بوده به دیتول زانیبر م میطور مستقبه آالتنیزمان پردازش ماش ن،یچنهم

منابع  صیتخص قیمهم از طر نی. اگرددیم دینرخ تول شیکاهش زمان پردازش منجر به افزا
 )،Hsieh et al., 2015(آالتنیسرعت ماش می)، تنظMor & Mosheiov, 2014( یاضاف

بوده که  یابیدستبامهارت باالتر قابل يو استفاده از اپراتورها ترشرفتهیپ يهانیماش ینیگزیجا
. از شودیمحصوالت م تیفیبدون هرگونه کاهش در ک ستمیس دیتول زانیم شیباعث افزا

 ن،یادهد. بنابر شیرا افزا ستمیکل س يهانهیهز تواندیکاهش زمان پردازش م گر،ید يسو
 است.  دیخطوط تول يزیرچالش عمده در برنامه کیزمان پردازش  يسازنهیبه

 آالتنیماش یاحتمال خراب گونهچیبدون ه دیخطوط تول ن،یشیپ قاتیاز تحق ياریبس در
 -Huang et al., 2002اند(قرارگرفته یمورد بررس» مطمئن دیخطوط تول«تحت عنوان 

Smith et al., 2010آالتنیماش یخراب ،یواقع دیاست که در خطوط تول یدر حال نی). ا 
ا فرض را ب» نامطمئن دیخطوط تول« قات،یاز تحق ي. لذا تعدادباشدیم ریناپذاجتناب يامر

 & Diamantidisاند (در نظر گرفته یینما عیتوز ای یصورت قطعبه یوجود احتمال خراب
Papadopoulos, 2009- Sabuncuoglu et al., 2006 .( 

 نیاستقرار ماش قی(حاصل از تلف یبیترک دمانینامطمئن با چ دیتحقیق به مطالعه خطوط تول این
 تگاهسیدر صورت لزوم و استقرار ا يکار يها ستگاهیاز ا کیدر هر يآالت به صورت مواز



 

 کی(نزد هنیبه ریمقاد نییتع قیتحق نی) پرداخته است. هدف از ايبه صورت سر يکار يها
ا و همچنین حجم بافره يکار ستگاهیازمان پردازش هر محصول در هر  نیانگی) منهیبه به

ماکزیمم سازي خروجی سیستم و همچنین مینیمم سازي  کردیبا رو میتصم يرهایعنوان متغبه
حجم کل  يساز ممینیو م يکار يهاستگاهیاز کاهش زمان پردازش ا یناش يهانهیهز

 باشد. یم هاستگاهیا نیب يبافرها
 نانهیواقع ب کردیرو يریدر نظرگ ،يدیتول يها ستمیمهم در مطالعه س ياز دغدغه ها یکی

راستا،  نیدر ا باشد. یم ستمیس يها تیجهت بهبود مستمر فعال یواقع ياینسبت به مسائل دن
 هیه از شبگردد. استفادیها استفاده م ستمیجهت مطالعه س يساز هیشب يها کیامروزه از تکن

ه در ک نهیهز ایو  سکیها را بدون ر ستمیکند که بتوان سیم جادیامکان را ا نیسازي، ا
). با Llerena & Malavasi, 2013نمود ( لیوجود دارد، مدل و تحل یواقع يها ستمیس

 دهیچیپ يارهاو رفت یواقع يایدن ستمیس يها یژگیو لیو تحل هیتجز ،يساز هیاستفاده از شب
وقفه  جادیتواند بدون هرگونه ا یم يساز هی). شبHsieh, 2002است ( ریامکان پذ ستمیس

 یررس، به منظور ب زین قیتحق نیاعمال شود. در ا یمصرف منابع قابل توجه ای دیدر خط تول
بر  شنهاديیپ راتییاجراي تغ اد،یو زمان ز نهیهز لیبه دل د،یتول ستمیس ینرخ خروج راتییتغ

سازي خط  نهیمنظور بهسازي به  هیشب کیتکن ازباشد، لذا  یمقرون به صرفه نم ستمیروي س
 استفاده خواهد شد.  دیتول
 دهیحاضر در بخش دوم عنوان گرد قیدر حوزه تحق نیشیرو، مطالعات پ شیپ قیادامه تحق در

 هیو روش هاي تجز یاضیر يها کیپژوهش شامل تکن یاست. در بخش سوم، روش شناس
ها و  شیآزما یسازي، طراح هیشب لیاز قب قیتحق نیاستفاده شده در ا يداده ها لیو تحل

حل مسئله شامل  يها کردیاست. در بخش چهارم، رو دهیمتدلوژي سطح پاسخ مطرح گرد
و  2نامغلوب يبندرتبه کیژنت تمیو الگور 1نامغلوب يسازمرتب کیژنت تمیاستفاده از الگور

جم اعتبار است. در بخش پن دهیگرد انیاستفاده شده ب يها تمیعملکرد الگور یبررس نیهمچن
 يشنهادیپ يها تمیالگور ییکارا یابیارز جیو نتا یواقع يایو کاربرد آن در دن یاضیمدل ر

فته در انجام گر قیتحق يریگ جهینت ت،ینشان داده شده است. در نها يمطالعه مورد کی یط
 است. دهیبخش ششم درج گرد

 
1 NSGA-II  
2 NRGA 
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 پیشینه پژوهش .2
ادن زمان با توجه به مدنظر قرار د دیخطوط تول يسازنهیبه نهیدر زم يمتعدد قاتیتاکنون تحق

زمان  نییقرارگرفته است. گورل و آکتورك به تع یبافرها مورد بررس صیو تخص دیتول نهیبه
در  دیولت يهانهیباهدف به حداقل رساندن هز آالتنیکار به ماش صیو تخص نهیپردازش به

زمان کل  يحد باال برا يریبا در نظرگ يمواز رمشابهیغ 1ياانهیرا يعدد کنترل يهانیماش
 يو اله ورد لکیدی). آGurel & Akturk, 2007پرداختند( دیتول يزیردر برنامه دیتول

مان جهت به حداقل رساندن ز ینیدو ماش دیخط تول يزیرمسائل برنامه يبرا تمیالگور کی
 نیل معو در فواص یصورت تصادفپژوهش، زمان پردازش به نیدادند. در ا شنهادیپ دیکل تول

). اورك و همکاران مسئله Aydilek & Allahverdi, 2013است ( دهیاستفاده گرد
ند و در آن کنترل در نظر گرفتو زمان پردازش قابل ریپذانعطاف اتیبا عمل دیتول يزیربرنامه

 ,.Uruk et alبه حداقل رساندند(را  دیولو زمان کل ت دیکل تول نهیطور همزمان هزبه
2013 .( 

به سه  تواند بر اساس توابع هدف یبافر م صیانجام گرفته در خصوص مسئله تخص مطالعات
 Alon et(به عنوان مثال  ستمیس دینرخ تول ي) حداکثر ساز1گردد:  يطبقه بند یدسته اصل

al., 2005( بافرها (به عنوان مثال تیظرف ي) حداقل ساز2؛Yamashita & Altiok, 
1998- Han & Park, 2002- MacGregor Smith & Cruz, 2005 حداقل 3)؛ (

 -So, 1997- Kim & Lee, 2001ساخت (به عنوان مثال انیدر جر يکاال زانیم يساز
Raman & Jamaludin, 2008(سائل م نهیانجام گرفته در زم قاتیاز تحق یبرخ ن،ی. همچن

، (به هدفه) در نظر گرفته اند چندتابع هدف را به طور همزمان (مسائل  نیبافر چند صیتخص
 ).Abdul‐Kader et al., 2011; Chehade et al., 2010عنوان مثال 

بافر  صیجهت حل مسئله تخص یموضع يجستجو کردیرو کیو همکارانش به ارائه  ناهاس
و پاپادوپولوس به  سی). سادرNahas et al., 2006نامطمئن پرداختند ( دیدر خطوط تول

در حل مسئله  يریگمیتصم بانیپشت يهاستمیبر س یمبتن یمصنوع یشبکه عصب کیارائه 
). Tsadiras & Papadopoulos, 2013( رداختندمطمئن پ دیبافر در خط تول صیتخص

نامطمئن  دیبافر در خط تول صیحل مسئله تخص يبرا کردیو همکارانش به ارائه دو رو ریدم
خط همراه با حداقل کردن اندازه کل بافر بوده  دینرخ تول يسازنهیشیها بپرداختند. هدف آن

1 CNC 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



 

 ردکیو رو ییدودو يستجوج تمیها الگورمطروحه توسط آن يکردهایاز رو یکیاست. 
 کی چی). کلب و گاتلDemir et al., 2013( باشدیممنوعه م يجستجو تمیالگور گرید

رائه ا یرقطعیصورت غپردازش به يهازمان يریبافر همراه با در نظرگ صیمسئله تخص
 يمتوسط بافر در قالب چند نمونه مثال عدد نهیمقدار به افتنیپژوهش،  نینمودند. هدف از ا

مسئله چند هدفه جهت  کی). اوسترله و همکاران Kolb & Göttlich, 2015باشد (یم
کل محصوالت حاصل از  نهیو هز يکاریزمان ب يحداقل ساز د،یتول زانیم يحداکثر ساز

 يهاتمینامطمئن با استفاده از الگور دیبافر در خطوط تول صیو تخص دیخط تول يسازمتوازن
 ).Oesterle et al., 2016دادند ( ارقر لیرا مورد تحل يفرا ابتکار

 نانهیواقع ب کردیو استفاده از رو یواقع يایمسائل دن یدگیچیپ يریدر نظرگ تیتوجه به اهم با
 نهییبه کیکناز ت قاتیاز تحق ياریبس ،يدیتول يها ستمیبا مسائل مرتبط با س ییایجهت رو

 کی یو محتشم يریدر مطالعات خود استفاده نموده اند. ام يساز هیشب قیاز طر يساز
نامطمئن با در  دیولت يهاستمیبافر در س صیمسئله تخص يبرا يساز هیبر شب یمبتن يمتدولوژ

).  Amiri & Mohtashami, 2012نمودند ( شنهادیپ آالتنیماش یاحتمال خراب يرینظرگ
 نهیشیف ببا توابع هد يدیتول يها ستمیس يساز نهیمدل چند هدفه جهت به کیبکر به ارائه 

 يساز هیشب کیاستفاده از تکن کردیکل بافرها با رو تیظرف يساز نهیو کم دینرخ تول يساز
). کوس Bekker, 2013پرداخته است ( کیژنت تمیالگور رینظ يفراابتکار يها تمیو الگور

 دیدر خطوط تول ازیاندازه بافر موردن نییتع يبرا يسازهیبر شب یمبتن يسازنهیبه ،ینچیلیو ک
تفاده روش شامل اس نیاند. ارا ارائه داده ستمیس دیبه حداکثر رساندن متوسط نرخ تول يبرا
و  کینتژ هايتمیپژوهش از الگور نی. در اباشدیم یابیابزار ارز کیابزار جستجو و  کیاز 
ر استفاده موردنظ ياندازه بافرها جادیا يعنوان ابزار جستجو براشده به يسازهیشب نگیلیآن

 بافر را جزو صیخود، مسئله تخص لهدر مقا یاچی). تKose & Kilincci, 2015شده است (
ورانه، با روش نوآ کیمطالعه  نی. در اداندیم يدیتول يهاستمیس شتریعوامل ب نیتریاساس

حل  يه براارائه شده است ک کیژنت تمیالگور کردیبا رو يسازهیشب يهاکیاستفاده از تکن
و  هی). زندTiacci, 2015( باشدیمناسب م يکار يهاستگاهیا دهیچیپ اریمشکل بس کی

بافر در خط  صیمسئله تخص يساز نهیبه به يساز هیشب کیاز تکن يریهمکارانش با بهره گ
بافرها و  تیظرف يساز ممینیم د،ینرخ تول ينامطمئن با سه تابع هدف حداکثر ساز دیتول

 ).  Zandieh et al., 2017پرداختند ( وبیقطعات مع يساز ممینیم
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 دیتول يهاستمیدر خصوص س نیشیپ قاتیاز تحق کیچیگرفته، هصورت يهایتوجه بررس با
و  يکار ياهستگاهیزمان پردازش ا نیانگیم نهیبه ریمقاد افتنیطور همزمان به نامطمئن، به
 ق،یتحق نیدر ا رونیاند. ازانپرداخته یاضیمدل ر کیدر  میتصم يرهایعنوان متغحجم بافر به

 يکار يهاستگاهیزمان پردازش هر محصول در ا نیانگیم نهیبه ریمقاد نییتالش در جهت تع
 یناش نهیهز يو حداقل ساز دینرخ تول يمسئله با اهداف حداکثر ساز کیو حجم بافرها در 

 قاتیتحق یبرخ رغمیاست. عل دهیکل بافر، انجام گرد تیاز کاهش زمان پردازش و ظرف
 یخراب يریمطمئن بدون در نظرگ دیدر خطوط تول يزیرامهمسائل برن یکه به بررس نیشیپ

در  دیتول طیبا مح شتریهرچه ب يحاضر، به جهت سازگار قیاند، در تحقپرداخته آالتنیماش
 یراب) با احتمال خموازي – ي(سر یبیترک دمانینامطمئن با چ دیخطوط تول ،یواقع يایدن

که از  رندیگیقرار م یمورد بررس ستم،یو بازگشت به س يریرپذیتعم نیو همچن آالتنیماش
 نیازجمله زمان ورود ب یتصادف یزمان يجهت مواجهه با پارامترها يآمار عیانواع توابع توز

ه است. شدبهره گرفته آالتنیماش ریو زمان تعم یدو خراب نیقطعات، زمان پردازش، زمان ب
ر نظر د یطعرقیغ يکار يهاستگاهیمستقر در ا آالتنیماش هیکل يانداززمان راه ن،یهمچن
در  ياشار يپارامترها ن،یشیپ قاتیاز تحق یاست که در برخ یدر حال نیشده است. اگرفته

 یصادفدر صورت ت ایشده و در نظر گرفته یصورت قطعبه ایصورت حضور در فرض مسئله 
 نیترمهم ،). لذاMohtashami, 2014اند (نموده يرویپ یینما عیبودن، الزاماً از تابع توز

ا نامطمئن ب دیخطوط تول يسازنهیکارآمد جهت به کردیرو کیمقاله، توسعه  نیهدف ا
 يهاهیتحت فرض یواقع دیخطوط تول يسازهیشب قی) از طريمواز-ي(سر یبیترک دمانیچ

 .باشدیم انهیگراواقع
 
  پژوهش یروش شناس. 3

 يساز هینهب مبتنی بر شبیه سازي جهتهدفه  ریاضی چندمدل  یکتوسعه  یحاضر در پ مطالعه
در گام نخست ساختار مدل ریاضی چند هدفه به همراه  .باشد میچند محصولی  یدخطوط تول

مفروضات اساسی تعریف شده است. با توجه به اتخاذ رویکرد واقع گرایانه در ساختار مدل 
ریاضی، از تکنیک شبیه سازي جهت برازش تابع هدف اول مسئله مبنی بر ماکزیمم سازي نرخ 

خط تولید بهره گرفته شده است. لذا، پس از شبیه سازي سیستم تولیدي مورد نظر، از خروجی 
تکنیک طراحی آزمایشات جهت تولید سناریو به منظور پیاده سازي در مدل شبیه سازي شده 



 

 پردازش انزم و تکنیک رویه سطح پاسخ جهت تحلیل رابطه میان متغیرهاي ورودي (میانگین
خ (نرخ متغیر پاس و) هاایستگاه میان بافر حجم همچنین و کاري تگاهایس هر در محصول نوع هر

  متدولوژي پیشنهادي پژوهش حاضر را نشان می دهد. 1تولید) استفاده گردیده است.  شکل 
 

 چند اضیری مدل ساختار تبیین و تولیدي هاي سیستم مطالعه منظور به پیشنهادي متدولوژي: 1 شکل
 سازي بهینه فرآیند اجراي جهت هدفه

 
 

 
 

 ریاضی مسئله يسازمدل. 1-3

 سیستم تولیدي تحت مطالعه در این تحقیق به شرح ذیل می باشد: اساسی مفروضات

 .شودیمشبکه صف با ورودي نامتناهی در نظر گرفته  صورتبهسیستم تولید  -1

نوع  𝑚𝑚 و )𝑛𝑛 ،...،1،2=𝑘𝑘-1(بافر 1- 𝑛𝑛 ،)𝑛𝑛 ،...،1،2=𝑖𝑖(کاري ایستگاه 𝑛𝑛این سیستم شامل  -2

 ) می باشد.𝑚𝑚 ،....،0،1=𝑗𝑗محصول (

 کردعملي موازي باشد که همگی مشابه و داراي هانیماششامل  تواندیمهر ایستگاه  -3

، یماتي و تنظانداززمان راهمدت است که یمعن نیبه ا نیا یکسان بر روي قطعات هستند.

تمام  ریتعمجهت  ازیو زمان موردن یخرابدو  نیزمان بزمان پردازش، مدتمدت

 است. کسانیمشخص،  يکار ستگاهیا کیدر  يمواز آالتنیماش

زیع قطعی و یا توابع تو صورتبه تواندیمبین ورود مواد اولیه به سیستم  زمانمدت -4

 عمومی در نظر گرفته شود.

شبیه سازي طراحی آزمایشات رویه سطح پاسخ
پیکره بندي مدل 
ریاضی چند هدفه 

تعریف ساختار کلی و پارامتریک مدل 
ریاضی چند هدفه با در نظرگیري کلیه توابع 
هدف و  محدودیت هاي مربوطه جهت 

 تکمیل ساختار مدل ریاضی چند هدفه

 

شبیه سازي سیستم تولیدي مطابق با 
مفروضات اساسی جهت تشابه هرچه 

  بیشتر با رفتار سیستم در دنیاي واقعی

 

طراحی الگوي آزمایشات جهت 
تولید  سناریو به منظور پیاده سازي 
در مدل شبیه سازي و ثبت نتایج 

 حاصله 

 

برازش تابع هدف نرخ تولید از طریق 
تحلیل رابطه میان متغیرهاي ورودي 

 و متغیر پاسخ
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قطعی و  صورتبه تواندیم آالتنیماشي و تنظیمات هر یک از اندازراه زمانمدت -5

 گرفته شود. یا توابع توزیع عمومی در نظر

 قطعی و یا توابع صورتبه تواندیم آالتنیماشپردازش قطعات بر روي  زمانمدت -6

 توزیع عمومی در نظرگرفته شود.

در این سیستم منظور گردیده است. لذا زمان بین  آالتنیماشخرابی  احتمال -7

 قطعی و یا مطابق توابع توزیع صورتبه تواندیم هانیماشي متوالی هریک از هایخراب

 عمومی در نظر گرفته شود.

، امکان تعمیر و بازگشت به سیستم وجود دارد. لذا آالتنیماشدر صورت خرابی  -8

ی قطعی و یا توابع توزیع عموم صورتبه تواندیمالزم جهت تعمیر هر دستگاه،  زمانمدت

ع از پذیرش هر نو ،خراب آالتنیماشبا فرض مسدود بودن ورودي  در نظر گرفته شود.

 .گرددیمقطعه جهت انجام عملیات مربوطه اجتناب 

، 𝑖𝑖ایستگاه  آالتنیماش، خالی از محصوالت نیمه ساخته باشد، 𝑖𝑖-1در صورتیکه بافر  -9

 . گردندیممتوقف 

تگاه ایس آالتنیماشد، ، به حداکثر ظرفیت خود رسیده باش𝑖𝑖درصورتیکه حجم بافر  -10

𝑖𝑖 گردندیم، متوقف . 

 عنوانهبتولیدي ( ستمیس یینها تمحصوال جهت انبار یکاف يفضا در هر هنگام -11

 وجود دارد.خروجی سیستم) 

ور طي از چندین تابع هدف بهریگبهرهدر این تحقیق با توجه ماهیت خطوط تولید و لزوم 
ي ریاضی چند هدفه بهره گرفته شده است که در آن سه هدف سازمدلهمزمان، از رویکرد 

متغیرهاي تصمیم در این پژوهش شامل میانگین زمان پردازش هر  است. قرارگرفته مدنظر
غیرهاي . متباشدیم هاستگاهیانوع محصول در هر ایستگاه کاري و همچنین حجم بافر میان 

و  هانآبا تعیین دامنه مناسب براي هریک از  توانیمبوده لذا  ریپذکنترل ادشدهتصمیم ی
طی انجام آزمایشات از پیش  شدهفیتعرها در حوزه دامنه اعمال تغییرات در مقادیر آن

نرخ «، میزان تغییرات در متغیر پاسخ را مورد بررسی قرار داد. در این تحقیق شدهیطراح



 

ازي آن که به دنبال حداکثرسمتغیر پاسخ اصلی در نظر گرفته شده است  عنوانبه »تولید
ي ناشی از کاهش زمان پردازش و هانهیهزهمزمان حداقل سازي  طوربههستیم. همچنین 

 .باشدیماز دیگر اهداف این مطالعه  بافرهاهمچنین حداقل سازي حجم 
ي نرخ تولید ازسنهیشیبتابع هدف در این مطالعه،  نیترمهمبا توجه به توضیحات فوق اولین و 

که  دباشیم بافرهابر مبناي دو متغیر میانگین زمان پردازش هر ایستگاه کاري و حجم 

 :گرددیمزیر فرموله  صورتبه

Max𝑓𝑓1 = f�𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑦𝑦𝑘𝑘�            ( 𝑖𝑖  ،....،1،2= 𝑛𝑛 )  ؛  (𝑗𝑗  ،....،0،1= 𝑚𝑚)  ؛  ( 𝑘𝑘  ،....،1،2= 𝑛𝑛 )1-  (۱) 

 𝑦𝑦𝑘𝑘و 𝑖𝑖 در ایستگاه کاري 𝑗𝑗میانگین زمان پردازش محصول  دهندهنشان 𝑡𝑡𝑖𝑖𝑗𝑗در این رابطه متغیر

بافر یانگر حجم  ید بر 𝑓𝑓1 . باشـــدیم𝑘𝑘 ب نده نرخ تول ـــمیم  تابع تخمین زن ناي دو متغیر تص مب

شدیم ست که  درواقع. با ساساین تابع، متامدلی ا شات سازهیشب بر ا ، شدهیطراحي آزمای

 . دینمایمخط تولید را برآورد  شدهيسازهیشبنرخ خروجی 

ـــبت به  زمانمدتدریافت که هرچه  توانیمبه لحاظ منطقی  پردازش بهینه خط تولید نس

ستگاه کاهش یابد،  زمانمدت شی از این کاهش به دلیل هانهیهزپردازش فعلی در هر ای ي نا

شتر،  صرفی بی یا جایگزینی  وي اپراتور ماهرتر و یا نیاز به تعویض ریکارگبهصرف انرژي م

ـــ ـــرفتهیپ آالتنیماش ه . لذا یکی دیگر از توابع هدف این مطالعابدییمو غیره افزایش  ترش

  آالتنیماشـــي ناشـــی از کاهش زمان پردازش هانهیهزبوده که به کمینه شـــدن  طرحقابل

 زیر است: قراربهو  پردازدیم

Min𝑓𝑓2 = ��  
𝑚𝑚

𝑖𝑖=0

𝐶𝐶𝑖𝑖

𝑛𝑛

i=1

�𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖� (۲) 

بوده و  𝑖𝑖ایســتگاه  آالتنیماشــبیانگر میانگین زمان پردازش فعلی  𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖پارامتر در رابطه فوق،

ـــان 𝐶𝐶𝑖𝑖پارامتر  ـــوالت در  دهندهنش ـــی از کاهش یک واحد زمانی از تولید محص هزینه ناش

 . باشدیم 𝑖𝑖ایستگاه کاري 
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ین امر منجر به اما ا ابدییمبافرها، توان عملیاتی نیز افزایش  ازحدشیبمسلم با افزایش  طوربه

ــتر در خط تولید و  ــاي بیش ــغال فض ــاخته و اش  نهیهز افزایش نیچنهمافزایش کاالي نیمه س

. باشدیمن صرفهبهمقرونو  ریپذامکانمنطقی و نه اقتصادي  ازلحاظکه نه  گرددیمموجودي 

ضی  ست که به لحاظ ریا ضروري ا سازي حجم بافرها امري  یان زیر ب صورتبهلذا مینیمم 

 :گرددیم

Min𝑓𝑓3 = ∑ 𝑦𝑦𝑘𝑘𝑛𝑛−1
𝑘𝑘=1   (۳) 

ــه مجموعه محدودیت در نظر گرفته  ــودیمدر این مدل س ــدهیق. اولین محدودیت ش در  دش

صول  مدل ضی این مطالعه مربوط به دامنه تغییرات متغیر میانگین زمان پردازش مح در  𝑗𝑗ریا

حد  𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖. در این رابطه گرددیم) فرموله 4رابطه ( صـــورتبهکه  باشـــدیم𝑖𝑖 ایســـتگاه کاري

ـــول  پایین میانگین زمان پردازش ـــتگاه کاري 𝑗𝑗محص ـــت. 𝑖𝑖 در ایس حد باالي  نیچنهماس

با  زمانمدتمیانگین زمان پردازش همان میانگین  ـــده که  پردازش فعلی در نظر گرفته ش

 𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖 .مشخص گردیده است 

𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖 ≤ 𝑡𝑡𝑖𝑖 ≤ 𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖 (۴) 
د در خط تولی هاستگاهیامحدودیت دیگر این مطالعه در خصوص حجم بافرهاي هریک از 

حد  𝑈𝑈′𝑘𝑘و 𝑘𝑘حد پایین حجم بافر  𝐿𝐿′𝑘𝑘آن  درکه  گرددیمزیر بیان  صورتبه که باشدیم

 می باشد.  باالي حجم بافر
𝐿𝐿′𝑘𝑘 ≤ 𝑦𝑦𝑘𝑘 ≤ 𝑈𝑈′𝑘𝑘 (۵) 

 باشد :  یم لیمطابق ذ تحقیق این شده تکمیل پارامتریک مدل

Max𝑓𝑓1 = f�𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑦𝑦𝑘𝑘�    ( 𝑖𝑖  ،....،2،1= 𝑛𝑛 ) ؛  (𝑗𝑗  ،....،1،0= 𝑚𝑚) (؛ 𝑘𝑘  ،....،2،1= 𝑛𝑛 )1-  (۱) 

Min𝑓𝑓2 = ��  
𝑚𝑚

𝑖𝑖=0

𝐶𝐶𝑖𝑖

𝑛𝑛

i=1

�𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖� (۲) 
 

Min𝑓𝑓3 = ∑ 𝑦𝑦𝑘𝑘𝑛𝑛−1
𝑘𝑘=1   (۳) 



 

 
 يسازهیشب. 3-2

باشد  هنیپرهزو  برزماندر مواردي که انجام آزمایشات بر روي سیستم تولیدي امري دشوار، 

تغییرات  لیوتحلهیتجزي کمک به سزایی در سازهیشبو یا منجر به توقف خط تولید گردد، 

 کندیمي، این امکان را ایجاد سازهیشب. استفاده از دینمایمدر خط تولید  شدهاعمال موردنظر

را بدون هرگونه ریسک و یا هزینه هاي مترتبه در سیستم واقعی مدل و  هاستمیسکه بتوان 

 يهامستیس پیچیده رفتار تواندیم يسازهیشب (Malavasi & Llerena, 2013). تحلیل نمود

 یک از تحقیق، این در .(Banks et al., 2005)کند  بررسی مختلف شرایط در را واقعی

 )𝑓𝑓1له (ي هدف اول مسئبرا رگرسیون برازش تابع منظوربه يسازهیشب بر مبتنی رویکرد

 . استفاده گردیده است

 رویه سطح پاسخ با استفاده از تکنیک طراحی آزمایشات .3-3

 و لمستق متغیرهاي بین رابطه آنالیز جهت ریاضی و آماري روش یک پاسخ، سطح رویه

 .(Fallah-Jamshidi et al., 2010) باشدیم آزمایشات طراحی روش مبناي بر پاسخ متغیر

 تولید تعداد مناسب از آزمایشات جهت تخمین متامدل، از الگوهاي تکنیک طراحی منظوربه

، مقادیر معینی به شدهیطراحکه در هر یک از آزمایشات  شودیم آزمایشات استفاده

دل ریاضی م . درابدییمپاسخ اختصاص  ریمتغمتغیرهاي تصمیم جهت سنجش تغییرات در 

  .به عنوان متغیرهاي تصمیم هستند 𝑦𝑦𝑘𝑘 و 𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖 و پاسخ متغیر عنوانبه )𝑓𝑓1( تولید نرخ این تحقیق،

قریب کننده ي شده باشد، تابع تسازمدلیک تابع خطی  لهیوسبهی خوببهدر صورتیکه پاسخ 

 :گرددیماول تحت قالب زیر فرموله  مدل درجه
𝑦𝑦 =  𝛽𝛽0  +  ∑  𝑀𝑀

𝑎𝑎=1 𝛽𝛽𝑎𝑎 𝑥𝑥𝑎𝑎  +  𝜀𝜀  (۶) 

𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖 ≤ 𝑡𝑡𝑖𝑖 ≤ 𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖 (۴) 

𝐿𝐿′𝑘𝑘 ≤ 𝑦𝑦𝑘𝑘 ≤ 𝑈𝑈′𝑘𝑘 (۵) 
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که در آن  باشدیم(2𝐾𝐾) یدوسطحي عاملی هاطرحي مدل درجه اول، هاطرح نیترجیرااز 

𝐾𝐾  تواندن مرتبه اول مدلهرگاه . شوندیممتغیر تصمیم در دو سطح باال و پایین تعریف 

ر ي مرتبه باالتهامدل از باید برازش نماید، یخوببه را حاصل از طراحی آزمایشات يهاداده

ه ي شدید است کااندازهبهدر چنین مواقعی خمیدگی . کرد استفاده دوم نظیر مدل مرتبه

 يهاياچندجمله شامل دوم، ي مرتبههامدلي درجه پایین کارایی الزم را ندارند. هامدل

 : باشدیمزیر  صورتبهکه مدل عمومی آن  باشدیم دوم درجه
𝑦𝑦 =  𝛽𝛽0  +  ∑  𝐿𝐿

𝑏𝑏=1 𝛽𝛽𝑏𝑏 𝑥𝑥𝑏𝑏 + ∑ ∑   
   𝛽𝛽𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑥𝑥𝑏𝑏 

𝑏𝑏<𝑏𝑏 𝑥𝑥𝑏𝑏 + ∑ 𝛽𝛽𝑏𝑏𝑏𝑏𝑥𝑥𝑏𝑏2 𝐿𝐿
𝑏𝑏=1 +  𝜀𝜀  (۷) 

گاه پردازش بهینه هر نوع محصول در هر ایست زمانمدتتعیین میانگین  منظوربهدر این تحقیق 

د. با انتخاب شو هاشیآزماطرح مناسبی براي اجراي  ستیبایمکاري و حجم بهینه بافرها، 

ي دوسطحی کامل بسیار هاطرحتوجه به زیاد بودن تعداد عوامل در این مسئله اجراي 

ی به دلیل درجه تجزیه پایین دوسطحي کسري هاطرحاجراي  نیچنهمو  باشدیم ریگوقت

، باعث کاهش دقت متامدل خواهد شد. لذا در این مسئله از هاشیآزماجهت کاهش تعداد 

ي که اگونههب شودیمبنکن استفاده -ی کسري و طرح باکسدوسطحي عاملی هاطرحتلفیق 

تا از طریق آن  گرددیمدر مرحله اول، یک طرح عاملی کسري دو سطح طراحی و اجرا 

متغیرهایی که تاثیر معناداري بر نرخ تولید دارند شناسایی شوند. سپس با استفاده از طرح 

 از بنکن یکی-باکس طرح مدل درجه دوم خواهد شد.بنکن اقدام به برازش متا-باکس

 ,.Ferreira et al)دارد کمترينسبتاً  آزمایشات به که نیاز باشدیها مطرح کارآمدترین

 )0متوسط ( سطح. کندیم استفاده )+1 ،0 ،-1( سطح سه از عوامل براي طرح این.  (2007

  .دیآیم دست به )-1( پایین و +)1باال ( سطح میانگین از

 . رویکرد حل مسئله4

 يسازمرتبجهت حل مدل ریاضی چند هدفه در این مطالعه از دو نوع الگوریتم ژنتیک 

است  شدهاستفاده) NRGAنامغلوب ( يبندرتبه ژنتیک ) و الگوریتمNSGA-IIنامغلوب (

 .شوندیمتوضیح داده  لیتفصبهکه در ذیل 



 

 )NSGA-II( ي نامغلوبسازمرتبژنتیک  تمیالگور .4-1

سپس  .شودیموالدین ایجاد  عنوانبهدر مرحله اول از این الگوریتم، یک جمعیت تصادفی 

د مربوطه، توسط عمل تقاطع و جهش تولی یک جمعیت فرزند با توجه به استراتژي انتخاب

 کنندیمیک مجموعه با یکدیگر رقابت  عنوانبه، هر دو والدین و فرزندان ازآنپس. شودیم

دن، رتبه نامغلوب بو بر اساسی اعضا تمامتا در تکرار بعدي باقی بمانند. بدین منظور 

هر عضوي  و شودیمهر عضو با تمام اعضاي دیگر مقایسه  بیترتنیابه. شوندیمي بندطبقه

از اهداف مغلوب نگردد، باید در جبهه اول قرار  کیچیهکه توسط سایر اعضاي جمعیت در 

 ي ماقبلهاجبههگیرد. براي انتخاب اعضا براي جبهه بعدي، اعضاي اختصاص داده به 

 مجموع فواصل بر اساساعضاي هر مرز  تیدرنها. شوندیمموقت نادیده گرفته  صورتبه

 ضوي که داراي بیشترین، عبیترتنیابه. شوندیمي بندرتبه) 8ازدحامی بر اساس رابطه (

دید . براي تولید فرزندان جباشدیمفاصله ازدحامی است، داراي اولویت باالتري در انتخاب 

. اشندبیمي پیشین داراي اولویت انتخاب هاجبههبراي تکرار بعدي، اعضاي مستقر در 

ضور ح همچنین در هر جبهه، عضوي که داراي مقدار فاصله ازدحامی باالتر باشد، در اولویت

 . باشدیمدر تکرار بعدي 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑔𝑔𝑖𝑖 =  
�𝑓𝑓𝑔𝑔𝑖𝑖+1 −  𝑓𝑓𝑔𝑔𝑖𝑖−1�
𝑓𝑓𝑔𝑔𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 − 𝑓𝑓𝑔𝑔𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛

  (۸) 

و عملگر  يانقطهجهت اجراي این الگوریتم، تک  شدهاستفادهدر این تحقیق عملگر تقاطع 
 . باشدیماز نوع یکنواخت  استفاده موردجهش 

 )NRGAنامغلوب ( يبندرتبه ژنتیک . الگوریتم4-2
ي سازنهیبهي کارآمد در هاروشنامغلوب یکی دیگر از  يبندرتبه ژنتیک الگوریتم
ي استثنابهي اجراي این الگوریتم هاگام (Mohammadi et al., 2017).است چندهدفه

. در این الگوریتم، یک جبهه با مرتبه باشدیم NSGA-IIاستراتژي انتخاب، مشابه با الگوریتم 
. بر این اساس هر عضو از جمعیت داراي باشدیمي بهتري هاجوابباالتر حاوي مجموعه 
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که رتبه اول بیانگر رتبه مرز نامغلوبی و رتبه دوم بر اساس  ي استاهیدوالي بندرتبهیک 
) هر عضو مستقر در جبهه پیشین، 9. بر اساس رابطه(باشدیمفاصله ازدحامی در آن جبهه 

که بین  دهدیمنشان  )10دارد. همچنین، رابطه ( شانس بیشتري براي حضور در نسل بعدي را
که داراي رتبه بیشتري دارد احتمال بیشتري براي انتخاب  هرکدامدو عضو از یک جبهه، 

 کند.پیدا می جهت نسل آینده را
  𝑃𝑃𝑓𝑓 =

2×𝑅𝑅𝑅𝑅𝑛𝑛𝑘𝑘𝑓𝑓
𝑁𝑁𝑁𝑁×�𝑁𝑁𝑁𝑁+1�

 ; ( 𝑓𝑓 = 1,2, … ,𝑁𝑁𝑁𝑁 )  (۹) 

 .باشدیم هاجبههتعداد کل  𝑁𝑁𝑁𝑁بیانگر رتبه جبهه و  𝑅𝑅𝑅𝑅𝑛𝑛𝑘𝑘𝑓𝑓در رابطه فوق 
𝑃𝑃𝑓𝑓𝑓𝑓 =

2×Rank𝑓𝑓𝑓𝑓
NS𝑓𝑓×�NS𝑓𝑓+1�

 ; ( 𝑠𝑠 = 1,2, … ,𝑁𝑁𝑁𝑁 )  (۱۰) 

در  هاجوابتعداد کل  NS𝑓𝑓و  𝑓𝑓 رتبه هر جواب در جبهه دهندهنشان Rank𝑓𝑓𝑓𝑓در رابطه باال 
 .باشدیمآن جبهه 

 .باشدیمدر این تحقیق عملگر تقاطع، عملگر جهش همانند الگوریتم قبل 

 تنظیم پارامتر. 4-3

 (Lu et al., 2016).دارد  ورودي پارامترهاي وابستگی بسیاري به هاتمیالگور عملکرد

در حل مدل ریاضی این تحقیق شامل تعداد  مورداستفادهپارامترهاي ورودي دو الگوریتم 

 )Iteration(و تعداد تکرار ) mP(، نرخ جهش )cP(، نرخ تقاطع )Popsize(جمعیت اولیه 

ر آن که د شودیم استفاده پارامترها تنظیم براي تاگوچی روش مطالعه، این در .باشدیم

از  هاشیماآز. حداقل تعداد شوندیم(سیگنال) و نویز تقسیم  کنترلقابلعوامل به دو گروه 

حاصل جمع درجه آزادي عوامل، درجه آزادي تعامالت و یک درجه آزادي براي میانگین 

ده چهار سطح در نظر گرفته ش پارامترهاتحقیق براي هر یک از . در این شودیمکل محاسبه 

 به با مراجعه . لذاباشدیمآزمایش قابل انتخاب  13، یک آرایه که با حداقل رونیازااست. 

برقرار  شرایط این L16ي متعامد هاهیآرادر  که شودیم مشخص ي متعامد استانداردهاهیآرا

هدف از روش تاگوچی، به حداقل رساندن تاثیرات نویز و بررسی سطح مطلوب  است.

نویز  از طریق نسبت سیگنال به »هر چه کمتر بهتر«عوامل سیگنال است. در این مطالعه، نوع 



 

)S/N( ) که در آن  شودیم) استفاده 11مطابق رابطه𝑛𝑛  تکرار تعداد آزمایشات و𝑦𝑦  مقدار

  .دهدیممتغیر پاسخ را نشان 

�𝑓𝑓
𝑁𝑁
�

 
= − 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙10 �

∑𝑦𝑦2

𝑛𝑛
�          (۱۱) 

جهت روش تاگوچی، حاصل تقسیم دو معیار  شدهگرفتهدر این مقاله، متغیر پاسخ در نظر 
. دو معیار باشدیم )Max Spread( حداکثر پراکندگی ) وMIDآل (فاصله از جواب ایده 

 شرح داده خواهند شد. 4-4به تفضیل در بخش  ذکرشده
 𝑀𝑀𝑀𝑀𝐶𝐶𝑀𝑀 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀

𝑀𝑀𝑎𝑎𝑚𝑚_𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠 
         (۱۲) 

 در تحقیق مورداستفادهي هاتمیالگور. بررسی عملکرد 4-4
ي نامغلوب بندرتبهي نامغلوب و الگوریتم ژنتیک سازمرتبپس از اجراي الگوریتم ژنتیک 

ي بهینه مسئله، اقدام به بررسی و مقایسه عملکرد این دو الگوریتم هاجوابو بدست آوردن 
 .گرددیمي زیر هاشاخصبا یکدیگر از طریق 

هاي متوالی را با ): این معیار میزان فاصله نسبی جوابSpacingگذاري (معیار فاصله -1

در این معیار، هر الگوریتمی که  . (Scott, 1995)کندیم ) محاسبه13استفاده از رابطه (

 ي باشند عملکرد بهتريترکوچکي گذارفاصلهي نامغلوب نهایی آن داراي مقدار هاجواب

  خواهد داشت.

 𝑁𝑁 = � 1
𝑛𝑛−1

∑ (𝑑𝑑𝑖𝑖 − �̅�𝑑)2𝑛𝑛
𝑖𝑖=1          (۱۳) 

 .گرددیممطابق ذیل محاسبه   𝒅𝒅𝒊𝒊در این فرمول

 di = min�
k∈n Λ k≠1

∑ |fmi − fmk |𝑀𝑀
m=1  , d� = ∑ di

|n|
n
i=1         (۱۴) 

در هر جبهه را  هاجواب): این معیار پراکندگی Max Spreadحداکثر پراکندگی ( -2

 دهدیم) رویه محاسباتی این شاخص را نشان 15کند. رابطه (گیري میاندازه

)Zitzler,1999 ا ي رترمناسبباشد، عملکرد  تربزرگ). هرچه مقدار حاصل از این معیار

 .داردیمبیان 

 𝑀𝑀𝑅𝑅𝑥𝑥 − 𝑁𝑁𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑑𝑑 = � ∑  𝑚𝑚 
𝑖𝑖=1 (𝑓𝑓𝑖𝑖𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 − 𝑓𝑓𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛) 2       (۱۵) 
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که  باشدیمي همزمان به اهداف ریپذیدسترس): این معیار نرخ RASنرخ دسترسی ( -3

 کارآمدتر نرخ دسترسی کمتر با الگوریتم . یکگرددیم) محاسبه 16توسط رابطه (

   (Karimi et al., 2010).باشدیم
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑁𝑁 = �� �𝑓𝑓𝑖𝑖 − 𝑓𝑓𝑖𝑖𝑏𝑏𝑠𝑠𝑠𝑠𝑏𝑏� 

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 �/ 𝑛𝑛      (۱۶) 

ي هاجوابمحاسبه میانگین فاصله  منظوربه): این معیار MID( فاصله از جواب ایده آل -4

) مشخص است که هر چه این 17شود. مطابق با رابطه (استفاده می یک جبهه از نقطه ایده آل

 ,.Karimi et al).است موردنظرمعیار کمتر باشد، حاکی از کیفیت باالتر الگوریتم 

2010)  
𝑀𝑀𝑀𝑀𝐶𝐶 =  1

𝑛𝑛
∑ 𝑐𝑐𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1  ,   𝑐𝑐𝑖𝑖 = �∑ 𝑓𝑓𝑖𝑖𝑖𝑖2𝑚𝑚

𝑖𝑖=1         
  (۱۷) 

 نیترمهم از یکی الگوریتم اجراي زمان): Time( الگوریتم اجراي زمان معیار -5

 اجراي زمان است بدیهی .(Deb, 2001) است الگوریتم کارایی ارزیابی يهاشاخص

 .دهدیم نشان را بهینه يهاجواب مجموعه به رسیدن در باالتر سرعت کمتر،

این تحقیق، توسط  موردنظري فوق براي دو الگوریتم هاشاخصاز  آمدهدستبهمقادیر 

 .شوندیم ) نرماالیز18مطابق با رابطه ( )𝑅𝑅𝑃𝑃𝐶𝐶(شاخص درصد انحراف نسبی 

 𝑅𝑅𝑃𝑃𝐶𝐶𝑖𝑖 =
|𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖−𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖,𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏| 

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖,𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 
  (۱۸) 

بهترین  دهندهنشان  𝑠𝑠𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖,𝑏𝑏𝑠𝑠𝑠𝑠𝑏𝑏بوده و   𝑗𝑗در الگوریتم   𝑖𝑖بیانگر شاخص   𝑠𝑠𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖در رابطه باال، 
هرچه  . بدیهی استباشدیمي تحت مقایسه هاتمیالگوردر بین کلیه  𝑖𝑖مقدار مکتسبه شاخص 

 باشد، بهتر است. ترکینزدکمتر و به صفر   𝑅𝑅𝑃𝑃𝐶𝐶مقدار 

 . مطالعه موردي5

و اجراي متدولوژي پیشنهادي و  شدهیطراحي مدل ریاضی سازادهیپ منظوربه مقاله، این در

خط تولید واقعی چند محصولی ساخت  ، یکشدهاشارهاستفاده از رویکردهاي حل مسئله 

ط تولید است. این خ گرفته قرار مطالعه ، موردفشارتحتي گرختهیرقطعات برنجی از طریق 



 

(اعم از ایستگاه مذاب  کاري ایستگاه 9 با توالی تولید متفاوت شاملشامل سه نوع محصول 

ي، ایستگاه کارشیپولي، ایستگاه کارپرسي (دایکست)، ایستگاه گرختهیرگیري و عملیات 

 بافر 8 و ي، ایستگاه شستشو و ایستگاه تست و کنترل)کارنیماششات بالست، سه ایستگاه 

 راساسبلی عملیات تولید سه نوع محصول این خط تولید توا. باشدیم کاري يهاستگاهیا بین

 .باشدیم 1خط تولید مطابق جدول موجود در  مستندات
 : توالی عملیات تولید محصوالت1جدول 

ایستگاه 
 7مرحله

ایستگاه 
 6مرحله

ایستگاه 
 5مرحله

ایستگاه 
 4مرحله

ایستگاه 
 3مرحله

ایستگاه 
 2مرحله

ایستگاه 
 1مرحله

 محصول

 1 يکارنیماش 2 يکارنیماش شستشو تست و کنترل
شات 
 بالست

 )1(نوع  ياحلقه دایکست پولیش

 )2(نوع  یفک دایکست پرس پولیش شات بالست 3 يکارنیماش شستشو تست و کنترل

 دایکست پرس شستشو تست و کنترل - - -
کوچک ترمینال 

 )3(نوع 

ي کاري به دلیل عدم وابستگی عملکرد ایستگاه به نوع محصوالت، از هاستگاهیادر برخی از 
𝑗𝑗اندیس  =  تمام خالصه 3و جدول  2 براي نوع محصول استفاده گردیده است. جدول  0

 ازشپرد زمان میانگین کاهش هزینه شامل کاري يهاستگاهیا به مربوطشده داده اطالعات
 کاري تگاهایس هر در زمانی پارامترهاي آماري عتوزی و هاستگاهیا پردازش فعلی زمان میانگین

حجم هر واحد از . است دیتول خط مستندات در موجود یسنجزمان سوابق اساس بر
تابع توزیع . سانتیمتر مکعب) است 3060( مترمکعب 0,003محصوالت تولیدي برابر با 

 است.  NegExp(10)بین ورود مواد اولیه به سیستم برابر با  زمانمدت
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ي کاري و هزینه ناشی از کاهش هر هاستگاهیا: زمان پردازش فعلی انواع محصوالت در 2جدول 
 واحد زمان پردازش

 هزینه میانگین زمان پردازش فعلی توزیع زمان پردازش فعلی
کاهش 

هر 
واحد 
 میانگین
 زمان

 پردازش

ایستگاه 
 کاري

 محصول

 3نوع  
 محصول

 2نوع  
 محصول

 1نوع  
محصول 

 3نوع 
محصول 

 2نوع 
محصول 

 1نوع 

Uniform(28,32) Normal(50,6) Normal(48,5) 28 50 48 100 دایکست 
Normal(11,2) Uniform(26,30) - 11 28 - 180 يکارپرس 

- Uniform(28,34) Normal(23,3) - 31 23 200 يکارشیپول 

Normal(780,86) 780 
شات  230

 بالست

- - Uniform(39,43) 
 يکارنیماش 130 41 - -

1 

- - Uniform(19,23) 
 يکارنیماش 160 21 - -

2 

- Uniform(32,36) - 
 يکارنیماش 190 - 34 -

3 
Uniform(56,64) 60 80 شستشو 

Normal(7,2) 
تست و  190 7

 کنترل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 از هریک تعمیر زمان و متوالی يهایخراب بین زمان تنظیمات، و ياندازراه : توزیع زمان3جدول 
 کاري يهاستگاهیا

 تعمیر زمانمدت
ي هایخراببین  زمانمدت

 متوالی
ي و اندازراه زمانمدت

 تنظیمات
 ایستگاه کاري

weibull(3104,75) Negexp(72820) 
Normal(15,2)* /                 

Normal (1800,360)  **  
 دایکست

Negexp (2803) Weibull(63667,20) Normal(10,2)* يکارپرس 
Negexp (1952) Weibull (58638,34) Normal(12,2)* يکارشیپول 

Weibull (3322,84) Negexp (73580) Normal (53,5)  ***  شات بالست 
Negexp (2700) Negexp (29608) Normal(10,2)  *  1يکارنیماش 

Weibull (3676,42) Negexp (22590) Normal(9,2)  *  2يکارنیماش 
Negexp (2550) Negexp (29303) Normal(10,2)  *  3يکارنیماش 
Negexp (2199) Weibull (42103,22) Normal(20,2)  ****  شستشو 

Weibull (4340,52) Negexp (72380) Normal(15,2)  *****  تست و کنترل 

 .باشدیمبدون وابستگی به نوع محصول  ي و تنظیمات مندرج به ازاي هر واحد محصول واندازراه زمانمدت*
 .باشدیمواحد محصول و بدون وابستگی به نوع محصوالت  50ي و تنظیمات مندرج به ازاي هر اندازراه زمانمدت**

 .باشدیمواحد محصول و بدون وابستگی به نوع محصوالت  4ي و تنظیمات مندرج به ازاي هر اندازراه زمانمدت*** 
 .باشدیمواحد محصول و بدون وابستگی به نوع محصوالت  3به ازاي هر مندرج ي و تنظیمات اندازراه زمانمدت**** 

 .باشدیم 4ول مطابق جد دیاساس مستندات خط تول بري این سیستم تولیدي بافرهاحجم فعلی 
 

 : ظرفیت فعلی بافرها4جدول 
 بافر )3Mظرفیت فعلی (

0,2 1 
0,15 2 
0,3 3 
0,4 4 
0,4 5 
0,2 6 
0,3 7 
0,2 8 
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 ي سیستمسازهیشب. مدل 5-1
. شودیم افزارمنري خط تولید در سازهیشبپس از مشخص شدن ساختار سیستم تولید، اقدام به 

 است.  ED افزارنرمدر این مطالعه،  مورداستفادهي سازهیشب افزارنرم
 
 سیستم شدن گرم . زمان5-2

 سیأست تازه خط یکعنوان به را مدل اینافزار نرم ،گرددیماجرا  يسازهیشبمدل  کهیهنگام
 تمسیس زمان،باگذشت  که ردیگیم نظر در موجودي از کاالهاي نیمه ساخته هیچ بدون و
روجی نرخ خ شدن، گرم دوره تعیین براي مطالعه، این در. رسدیم پایدار حالت به جیتدربه

همان  در شدهيسپربر زمان  شدهثبتمقادیر  سپس. شودیم ثبت ي مختلفهازمان در خط
 به اپایدارن حالت از انتقال روند گرافیکی، نمودار ترسیم با ،تی. درنهاشودیم تقسیم لحظه
ثانیه (ساعت  116700گذشت  از پس که دهدیم نشان 2 شکل .گرددیم بررسی پایدار حالت

 .رسدیم نسبی به ثبات ستمی) س32,41
 سیستم : تعیین زمان گرم شدن2شکل  

 
 يسازهیشب مدل سنجی . اعتبار5-3
و اطمینان از سازگاري آن با سیستم واقعی،  شدهيسازهیشببررسی اعتبار مدل  منظوربه

انگ چ اعتبارسنجی روش مطالعه، این در. گردداستفاده  مناسب آزمون بایستی از یکمی
(Chung, 2000) شده است استفاده 3 شکل مطابق. 
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اعتبار سنجی چانگ: مدل 3شکل 

Start Both Normal ? Non-Parametric Test
NoNo

YesYes

YesYes
Natural Pairing ? Paired T-Test

Smith-Satterwaithe TestVars Equal ?
NoNo

Independent T-Test
YesYes

NoNo

Finish

 
 

 و 4 شکل. باشدیها مداده بودن آزمایش نرمال چانگ اعتبارسنجی در روش گام اولین
 يهاداده نرمال بودن بررسی جهت )K-Test( اسمیرنوف-کولموگروف آزمون 5

کار ساعت  7,5روز کاري ( 100طی  واقعی تولید خروجی خط نرخ از شدهيآورجمع
 .دهندیمرا نشان  ساعته 7,5 تکرار 100 در شدهيسازهیشب مدل مفید در هر روز) و

 
از خط تولید در  شدهيآورجمع يهادادهاسمیرنوف براي -: نمودار آزمون کلموگروف4شکل 

 فضاي واقعی

500450400350300250200

99.9

99

95
90

80
70
60
50
40
30
20
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5

1

0.1

Real

Pe
rc

en
t

Mean 338.7
StDev 49.45
N 100
KS 0.068
P-Value >0.150

Probability Plot of real
Normal 
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از مدل  شدهيآورجمع يهادادهاسمیرنوف براي -: نمودار آزمون کلموگروف5شکل 

 شده خط تولیدسازيشبیه
 

500450400350300250200

99.9

99

95
90

80
70
60
50
40
30
20
10
5

1

0.1

Simulation

Pe
rc

en
t

Mean 334.8
StDev 50.84
N 100
KS 0.083
P-Value 0.090

Probability Plot of simulation
Normal 

 

لذا فرض صفر . باشدیم 0,05 از بیشتر مجموعه دو هر p-value مقدار نتایج حاصله، اساس بر

ده در شسازيشده از خط تولید واقعی و مدل شبیهآوريي جمعهادادهمبتنی بر نرمال بودن 

ل ي حاصهادادهي واقعی و هاداده. با توجه به نرمال بودن شودیمپذیرفته  %95سطح اطمینان 

ي آورجمعی زمانهمعدم  نیچنهمي در خصوص نرخ خروجی خط تولید و سازهیشباز مدل 

ابري ی از آزمون برستیبایمامه روند اعتبار سنجی اد منظوربهي، سازهیشبي واقعی و هاداده

 0,95مقدار آماره آزمون برابر با  5استفاده گردد. مطابق نتایج مندرج در جدول  هاانسیوار

) کمتر است. لذا فرض صفر مبتنی بر برابر بودن 1,48که از مقدار بحرانی آن ( باشدیم

 .باشدیم قبولقابلداده  دودسته انسیوار

 

 

 

 



 

 هاانسیوار برابري آزمون : نتایج5جدول 

  واقعی يسازهیشب

 میانگین 338,7 334,8

 واریانس   24444,846 2584,548

100 

99 

100 

99 

0,95 

0,783 

1,48623 

 تعداد مشاهدات

 درجه آزادي

F 
P-Value 

 F بحرانی 

ستفاده از ي اسازهیشببا توجه به نتایج بدست آمده، آخرین مرحله جهت سنجش اعتبار مدل 

 باشدیم 0,56مقدار آماره آزمون برابر با  6. مطابق با نتایج جدول باشدیمآزمون تی مستقل 

ي هانیانگیم) کمتر است. لذا فرض صفر مبتنی بر برابر بودن 1,972که از مقدار بحرانی آن (

 قبوللقابي خط تولید سازهیشبي حاصل از مدل هادادهي حاصل از محیط واقعی و هاداده

 .باشدیم
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 مستقل تی آزمون : نتایج6جدول 

  واقعی  يسازهیشب

 میانگین 338,7 334,8

 واریانس 2444,846 2584,548

100 

 

100 

198 

0,56 

0,576 

1,972 

 تعداد مشاهدات

 درجه آزادي

T 
P-Value 

 T بحرانی 

 شدهیطراحنتیجه گرفت که مدل  توانیمبا توجه به مراحل طی شده جهت اعتبار سنجی 

ه خط تولید شدسازيی با خط تولید واقعی مطابقت داشته و صحت عملکرد مدل شبیهخوببه

 .باشدیممحرز 

 آزمایشات . طراحی5-4

بهینه پردازش هر نوع محصول در هر ایستگاه کاري و  زمانمدتتعیین میانگین  منظوربه

ه به انتخاب شود. با توج هاشیآزماطرح مناسبی براي اجراي  ستیبایمحجم بهینه بافرها، 

ي دوسطحی کامل، نیازمند هاطرحعامل)، اجراي  21زیاد بودن تعداد عوامل در این مسئله (

ري ي کسهاطرحاجراي  نیچنهمو  باشدیم ریگوقتآزمایش است که بسیار  212=2097152

، باعث کاهش دقت هاشیآزمای به دلیل درجه تجزیه پایین جهت کاهش تعداد دوسطح

بنکن یک بلوکه براي -ي درجه دوم مانند باکسهاطرحاجراي  نیچنهممتامدل خواهد شد. 

. لذا در این مسئله در مرحله اول با استفاده از باشدیمآزمایش  348عامل، نیازمند  21

متغیرهایی که داراي اثر معنادار بر نرخ  )212-15=62ی کسري (دوسطحي عاملی هاطرح



 

بنکن -ي از الگوهاي باکسریگبهرهخروجی خط تولید هستند، مشخص گردیده سپس با 

 نظر هب توجه بابراي هریک از متغیرها  شدهفیتعر. بازه گرددیممدل مرتبه دوم برازش 

ت. فضاي در دسترس تعیین گردیده اس ، توان اقتصادي ودیتول خط نیمهندس و کارشناسان

 .دهدیمسطوح متغیرهاي تصمیم جهت اجراي آزمایشات را نشان  7جدول 
 ي تصمیم جهت اجراي آزمایشاترهایمتغسطوح  :7جدول 

باال سطح میانی سطح  پایین سطح   
 ردیف متغیر

1+  0 1 -  
Normal(48,5) Normal(42,5) Normal(36,5) t11 1 
Normal(50,6) Normal(45,5,6) Normal(41,6) t12 2 

Uniform(28,32) Uniform(24,28) Uniform(20,24) t13 3 
Uniform(26,30) Uniform(23,26) Uniform(19,23) t22 4 
Normal(11,2) Normal(9,5,2) Normal(8,2) t23 5 
Normal(23,3) Normal(20,3) Normal(17,3) t31 6 

Uniform(28,34) Uniform(26,29) Uniform(21,27) t32 7 
Normal(780,86) Normal(682,5,86) Normal(585,86) t40 8 
Uniform(39,43) Uniform(31,40) Uniform(28,32) t51 9 
Uniform(19,23) Uniform(15,21) Uniform(13,17) t61 10 
Uniform(32,36) Uniform(26,33) Uniform(23,27) t72 11 
Uniform(56,64) Uniform(47,58) Uniform(41,49) t80 12 

Normal(7,2) Normal(6,2) Normal(5,2) t90 13 
0,6 0,4 0,2 y1 14 

0,55 0,35 0,15 y2 15 
0,7 0,5 0,3 y3 16 
0,8 0,6 0,4 y4 17 
0,7 0,55 0,4 y5 18 
0,6 0,4 0,2 y6 19 
0,7 0,5 0,3 y7 20 
0,6 0,4 0,2 y8 21 
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 اول مرحله آزمایشات طراحی .5-5
استفاده  )212-15=62(عامل  21ی کسري براي دوسطحي هاجهت طراحی آزمایشات از الگو

ساعت (معادل یک هفته کاري)  44 ي برابرسازهیشباجراي هر آزمایش  زمانمدتشده است. 
در نظر گرفته شده است و نرخ تولید مندرج به ازاي هر آزمایش برابر میانگین نتایج 

نتایج تحلیل واریانس مدل درجه  8. جدول باشدیمبار تکرار هرآزمایش  10ي در سازهیشب
 .دهدیماول (اثرات اصلی) برازش شده بر ترکیبات مذکور را نمایش 

 
 اول درجه رگرسیون مدل واریانس تحلیل نتایج :8 جدول

P-value F-value  ي دومهاتوانمجموع  هامربعمتوسط 
درجه 
 آزادي

 منبع

1,12E-08 7,77 32929,64 6,915E+005 21 رگرسیون 
  4240,65 1,781E+005 42 ماندهیباق 

8,696E+005 63 کل 
 0,7952            R-square  
 0,6928            Adj R-square 

است. این امر حاکی از آن  0,01از  ترکوچککل مدل  P-value شودیمچنانچه مشاهده 

معنادار است. اما شاخص  %99و حتی  %95است که این مدل رگرسیون در سطح اطمینان 

Adj R-square  درصد از  69که تنها  دهدیم. این عدد نشان دهدیمرا نشان  0,69مقدار

ص، انجام شاختغییرات متغیر پاسخ ناشی از عوامل است. با توجه به پایین بودن مقدار این 

ا توجه به . بباشدیمي درجه باالتر امري ضروري اچندجملهی به ابیدستتحلیل پاسخ براي 

معنادار  %95حاصله، برخی از متغیرها به لحاظ آماري و در سطح اطمینان  P-valueمقادیر 

را از  هانآ توانیممتغیرهاي اثرگذار دانست. بنابراین  عنوانبهرا  هاآن توانینمنیستند؛ لذا 

باشند  ˂ 0,05P-valueمتغیرهایی که داراي مقدار  جهیدرنتي بعدي حذف نمود. هایابیارز

در برازش  0,05بیشتر از  P-valueي قرار گیرند و متغیرهاي با مقدار ترقیدقباید مورد تحلیل 

. با حذف این عوامل که به لحاظ آماري گردندیمي درجه باالتر حذف اچندجملهمدل 



 

، 11t ،12t ،  ،1y ،22t ،2y ،31t ،32t عامل 10معنادار نیستند و تاثیر ناچیزي بر نرخ تولید دارند، 

3y 4 وy  مانندیمباقی. 

 دوم مرحله آزمایشات . طراحی5-6

. شودیمبنکن با سه سطح براي هریک از متغیرها استفاده -در این مرحله از طرح باکس

ساعت (معادل یک هفته کاري) در نظر  44ي برابر سازهیشباجراي هر آزمایش  زمانمدت

ي سازهیبشگرفته شده است و نرخ تولید مندرج به ازاي هر آزمایش برابر میانگین نتایج 

نتایج تحلیل واریانس مدل رگرسیون  9. جدول باشدیمبار تکرار هر آزمایش  10حاصل از 

 .دهدیمشده را نمایش ي درجه دوم کامل برازش شده بر ترکیبات اشاره اپله
 ي درجه دوم کاملاپلهنتایج تحلیل واریانس مدل رگرسیون   :9 جدول 

 

در این جدول سطح معناداري باالیی را براي مدل رگرسیون  32,92با مقدار  Fآماره آزمون 

است.  0,01از  ترکوچککل مدل  P-valueمقدار  شودیم. چنانچه مشاهده دهدیمنشان 

معنادار  %99و حتی  %95این امر حاکی از آن است که این مدل رگرسیون در سطح اطمینان 

این متامدل حاکی از آن است که  Adj R-squareبراي شاخص  0,87مقدار نیچنهماست. 

. جهت باشدیمي ریگمیتصمي رهایمتغناشی از تغییرات  درصد از تغییرات نرخ تولید خط 87

شده  اسمیرنوف استفاده-ي رگرسیون از آزمون کلموگروفهاماندهیباقرمال بودن بررسی ن

 .باشدیم مشاهدهقابل 6است که نتایج آن در شکل 

P-value F-value  منبع درجه آزادي ي دومهاتوانمجموع  هامربعمتوسط 

1,7E-50 32,92 23809,37 8,809E+005 37 رگرسیون 

 ماندهیباق 132 95460,56 723,19  
 9,764E+005 169 Total 

0,9022            R-square 
0,8748           Adj R-square 
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 هاماندهیباق بودن نرمال آزمون نتایج :6 شکل

 
 P-value و 0,048 برابر اسمیرنوف-کلموگروف آزمون آماره مقدار شودیم مشاهده چنانچه

 میناناط سطح در هاماندهیباق بودن نرمال بر مبتنی صفر فرض لذا. است 0,05 از بیش مدل
 .شودیم پذیرفته 95%
 مسئله يسازمدل .5-7

 بر یونرگرس برازش مدل با تولید، نرخ سازي حداکثر مبنی بر هدف تابع اولین ،تیدرنها

 .دیآیم دست به )19رابطه (صورت به هاشیآزما نتایج اساس
Maxf1=–1307,21932 +9,817t11 +67,2311t12 +32,68793t13 –539,15502y1 

–42,68304t22+1707,24403y2 –90,95833t31 +133,13652 t32 +1535,28701y3 
+2063,31388y4–0,63021t11*t13–19,37500t11*y2+1,58681t11*t31–60119.t11* 

t32 –14,71354t11*y4 –0,64931t12*t13 –18,26389t12*y3–16,63194t12*y4 

+0,63393t13*t22+25,49107y1*t22–270,31250y1*y2+11,33929y1*t32 
+314,06250y1*y3+17,05357 t22*y4 +41,77083 y2*t31 –29,91071 y2*t32                             

–292,96875y2*y3+22,50000t31*y3+28,85417t31*y4+25,44643t32*y3                                    

–314,06250y3*y4–0,41878t12
2–308,03168y1

2–545,47830y2
2–2,05711t32

2                     

–668,54904y3
2 –1144,44270y4

2 

(۱۹) 

 تآالنیماشي ناشی از کاهش زمان پردازش هانهیهزتابع هدف دوم مسئله به کمینه شدن 
 زیر است: قراربهو  پردازدیم

Min f2 = 100[ (48-t11) +  (50-t12) +  (30-t13) ]+ 180[ (28-t22) ] +                                   
200[ (23-t31) +  (31-t32) ] 

(20)  
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که  باشدیمتابع هدف سوم این مسئله در خصوص مینیمم سازي مجموع حجم بافرها 
 :گرددیمزیر تعریف  صورتبه

Min f3 = y1 + y2 + y3+ y4 (۲۱) 
 این. شوندیمتعریف  تصمیم متغیرهاي حدود بر اساس ریاضی مدل این يهاتیمحدود
 .است شده آورده 10 جدول در هاتیمحدود

 ي مسئلههاتیمحدود :10 جدول
 ردیف متغیر تصمیم حد پایین حد باال

48 36 11t    1 
50 41 12t    2 
30 22 13t    3 
28 21 22t    4 
23 17 31t    5 
31 24 32t    6 
0,6 0,2 1y    6 

0,55 0,15 2y    7 
0,7 0,3 3y    8 

0,8 0,4 4y    9 

 . اعتبارسنجی مدل ریاضی5-8
 و در هـر ایسـتگاه کــاري محصــول هـر پـردازش زمــان بـا توجـه بــه در نظرگیـري میـانگین

از یـــک ســـو، و  تصـــمیم در ایـــن تحقیـــق متغیرهـــايعنوان بـــه بافرهـــا حجـــم همچنـــین

اســتفاده از رویکــرد هــاي متفــاوت جهــت تعریــف متغیرهــا در ســایر پــژوهش هــا از 

ــه منظــور  ســویی دیگــر، رویکــرد مشــابه بــا مطالعــه حاضــر در دســترس نمــی باشــد. لــذا ب

بررســی اعتبــار و قابلیــت تعمــیم دهــی مــدل ریاضــی پیشــنهادي ، اقــدام بــه تعریــف و حــل 

 آن در ابعاد کوچک گردیده است.

ــوع  ــول ن ــه محص ــوط ب ــاي مرب ــا داده ه ــدا ب ــوع  2در ابت ــاي  3و ن ــی پارامتره ــادیر کم مق

پــردازش در تعــداد کمتــري از  3مــدل بــرآورد شــده اســت. علــت انتخــاب محصــول نــوع 



  فصل   |شماره ؟  |سال ؟  | فصلنامه مطالعات مدیریت(بهبودوتحول)  |32

ــوع  ــول ن ــاب محص ــت انتخ ــاري و عل ــاي ک ــول  2ایســتگاه ه ــا محص ــتراك ب بیشــترین اش

ثر اشـتراك بـین محـدودیت داکدر تـوالی تولیـد اسـت کـه ایـن مسـئله منجـر بـه حـ 3نوع 

 ها در فضاي جواب می گردد. 

ــا  (LP-METRIC) در گــام بعــد مســئله چنــد هدفــه ایجــاد شــده از روش معیــار جــامع و ب

ــراي اهــداف  ــرم افــزار لینگــو حــل مــی گــردد. رابطــه زیــر روش معیــار جــامع ب اســتفاده ن

   غیر هم بعد را نمایش می دهد.

𝑀𝑀𝑖𝑖𝑛𝑛���
𝑓𝑓𝑖𝑖(𝑥𝑥) − 𝑓𝑓𝑖𝑖∗

𝑓𝑓𝑖𝑖∗ − 𝑓𝑓𝑖𝑖−
�

𝑚𝑚

𝑖𝑖=1

𝑠𝑠

�

1
𝑠𝑠

   ; (𝑥𝑥 ∈ S) (22) 

مقدار بهینه این تابع بدون در نظر گرفتن سایر  ∗𝑓𝑓𝑖𝑖ام مسئله،  𝑗𝑗تابع هدف 𝑓𝑓𝑖𝑖(𝑥𝑥) در رابطه فوق 

 می باشد.  𝑗𝑗نمایانگر مقدار ضد ایده آل تابع هدف  −𝑓𝑓𝑖𝑖اهداف و

آورده  11مقدار بهینه حاصل از جواب هریک از توابع هدف به صورت مجزا به در جدول  

                       شده است.                 
 : مقادیر بهینه توابع هدف به صورت مجزا11جدول

 تابع هدف  جواب بهینه 

1436 1f Max 

0 2f Min 

1,05 3f Min 

ــط  روش  ــواب توس ــاراي ج ــه ک ــادیر جبه ــت آوردن مق ــه دس ــراي ب ــامعب ــار ج ، از معی

ــارامتر  ــف پ ــادیر مختل ــاوت  𝑆𝑆مق ــاي متف ــخ ه ــبه پاس ــراي محاس ــتاوري ) ب ــادیر گش (مق

ــط روش  ــل توس ــار ح ــر ب ــل از ه ــایج حاص ــود. نت ــی ش ــتفاده م ــامعاس ــار ج ــا در  معی و ب

 آورده شده است. 12نظرگیري کلیه محدودیت هاي مسئله در جدول 

 
 

 



 

 𝒑𝒑: نتایج حل مدل با در نظرگیري مقادیر مختلف پارامتر 12جدول 
∞ 10 5 2 1 𝑆𝑆 

0 0,22 0,29 0,41 0,46 LPf 

1182 1147 1074 971 826 1f 

398 408 422 446 495 2f 

1,85 1,84 1,82 1,80 1,76 3f 

مقادیر حاصل از حل مدل نشان می دهد که جنس متغیرهاي تعریف شده در مدل قابلیت 

دسترسی به اهداف پژوهش را به خوبی دارا هستند. همچنین محدودیت هاي مسئله داراي 

فضاي اشتراکی براي جواب هاي کارا می باشند، لذا می توان از مدل پارامتریک پیشنهادي 

ازي خطوط تولید با رویکرد مشابه و در ابعاد بزرگتر و با در پژوهش جهت مسائل بهینه س

 پیچیدگی بیشتر استفاده نمود.

 مسئله ریاضی مدل . حل5-9
آوردن مدل ریاضی مسئله و برازش تابع هدف اصلی مدل (نرخ تولید  به دستپس از 

 هاي طراحی آزمایشات ومحصوالت) مبتنی بر متدولوژي رویه سطح پاسخ و تکنیک
 . تنظیمشودیم NRGA و NSGA-II يهاتمیالگوري، اقدام به حل مدل توسط سازهیشب

 انتخاب. است شده تعریف 13 مطابق با جدول سطح چهار در الگوریتم دو این پارامترهاي
 را هاتمیرالگو کیفیت مورد در کلی نماي که است آزمایشی مطالعاتبر اساس  اولیه سطوح

 .دهدیم ارائه پارامترها مختلف سطوح در
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 هاآن سطوح وکنترل قابل : عوامل13 جدول
1سطح  توضیحات پارامترها الگوریتم 2سطح   3سطح   4سطح    

NSGA-II 

Popsize 150 100 70 20 تعداد جمعیت اولیه 

cP 0,99 0,98 0,8 0,7 نرخ تقاطع 

mP 0,25 0,2 0,15 0,1 نرخ جهش 

Iteration 
تعداد تکرار 

 الگوریتم
300 400 500 600 

NRGA 

Popsize 250 200 150 100 تعداد جمعیت اولیه 

cP 0,9 0,8 0,7 0,6 نرخ تقاطع 

mP 0,4 0,3 0,2 0,1 نرخ جهش 

Iteration 
تعداد تکرار 

 الگوریتم
300 500 700 900 

و آرایه متعامد  باشدیم 13تعداد درجات آزادي با توجه به حضور چهار پارامتر سه سطحی، 
L16  چگونگی تغییر مقادیر شاخص  8و  7. شکل باشدیمبراي طراحی آزمایشات مناسب
S/N  را بر مبناي متغیر پاسخ)MOCV( است در سطوح مختلف  »هر چه کمتر بهتر« و حالت

 . دندهیمپارامترهاي ورودي هر الگوریتم نشان 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 NSGA-IIبراي پارامترهاي الگوریتم  S/Nنمودار تغییرات شاخص  :7 شکل
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 NRGA براي پارامترهاي الگوریتم S/N: نمودار تغییرات شاخص 8 شکل
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 هینهب سطوحعنوان به رسیده باشد، خود مقدار بیشینه به S/N ها شاخصدر آن که سطوحی

 .شده است مشخص 14 جدول در که شوندیم انتخاب
 

 هاتمیالگورسطوح بهینه پارامترهاي  :14 جدول

 تکرار Popsize cP mP الگوریتم

NSGA-II 150 0,8 0,15 600 

NRGA 250 0,7 0,3 700 
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 تحقیق يهاتمیالگور عملکرد بررسی .5-10

با توجه به ساختار مدل ریاضی  ،NRGA و NSGA-IIي هاالگوریتم ییکارا تشریح منظوربه

وجه به با ت .است دشدهیطور تصادفی تولبه مسئله مشابه با مطالعه موردي 30، آمدهدستبه

ط در این تحقیق توس مورداستفادهي هاتمیالگور، عملکرد دشدهیتولمسائل تصادفی 

، نرخ )Max Spread(، حداکثر پراکندگی )MID(ي فاصله از جواب ایده آل هاشاخص

. ردیگیممورد ارزیابی قرار ) Time(و زمان  )Spacing( گذاريفاصله، )RAS(دسترسی 

) الی 9ي (هاشکلدر  هاشاخصنسبت به هر یک از  هاتمیالگورنمودار گرافیکی مقایسه 

 ) نمایش داده شده است.13(
 آل ایده جواب از فاصله معیار اساس بر هاتمیالگور مقایسه گرافیکی نمودار :9 شکل

 

 

 

 

 
 

 پراکندگی حداکثر معیار اساس بر هاالگوریتم مقایسه گرافیکی نمودار: 10 شکل

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 دسترسی نرخ معیار اساس بر هاتمیالگور مقایسه گرافیکی نمودار :11 شکل

 

 

       

  

 

 
 

 يگذارفاصله معیار اساس بر هاتمیالگور مقایسه گرافیکی نمودار :12شکل 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 محاسباتی زمان معیار اساس بر هاالگوریتم مقایسه گرافیکی نمودار: 13 شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آماري رویکرد از استفاده با هاتمیالگور مقایسه .5-11

مقادیر نرماالیز شده  )ANOVA( واریانس معیار از تحلیل هر در هاتمیالگور مقایسهمنظور به

 معیار هر براي واریانس حاصل از تحلیل P-value .شودیماستفاده 𝑅𝑅𝑃𝑃𝐶𝐶 هر شاخص توسط
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 بین داریمعن تفاوتدهنده نشان 05/0 از کمتر P-value .درج شده است 15 جدول در

 بین معناداري تفاوت صورت، این غیر در. باشدیم موردنظردر شاخص  هاتمیالگور عملکرد

 هر در هاتمیالگور میانگین برابري صفر فرض بنابراین،. ندارد وجود هاتمیالگور عملکرد

 است. معیار
 معیار هر براي واریانس تجزیه P : مقادیر15جدول 

 P-value Criterion نتایج آزمون

 MID 0,3 .باشدیم موردقبولصفر  فرض
.شودیمصفر رد  فرض  0,013 Max-Spread 
 RAS 0,7 .باشدیم موردقبولصفر  فرض
 Spacing 0,41 .باشدیم موردقبولصفر  فرض
 Time 0,6 .باشدیم موردقبولصفر  فرض

ی، حداکثرپراکندگ استثناءبه، هر دو الگوریتم در همه معیارها شودیمکه مشاهده  طورهمان

 .باشندیمداراي عملکرد مشابه 

 يریگجهینت. 6

در این مقاله، به یافتن ساختار یک مدل ریاضی چند هدفه در خطوط تولید چند محصولی 

ه موازي (استقرار ماشین آالت ب-ماشین آالت به صورت سري یبیترک چیدمان با نامطمئن

صورت موازي در ایستگاه هاي کاري در صورت نیاز و استقرار ایستگاه هاي کاري به 

ر بهینه میانگین زمان پردازش هر نوع محصول در هر صورت سري) که جهت تعیین مقادی

ازي ي نرخ تولید، حداقل سحداکثر سازایستگاه کاري و حجم بافر هر ایستگاه، با اهداف 

مان همز طوربهي ناشی از کاهش زمان پردازش و حجم کل بافرهاي میان ایستگاهی هانهیهز

نه و زمان سیستم تولید، به دلیل هزیبررسی تغییرات نرخ خروجی  منظوربهاست.  شدهپرداخته

لفیق ، لذا از تباشدینم صرفهبهمقرونزیاد، اجراي تغییرات پیشنهادي بر روي سیستم 

سطح پاسخ جهت برازش متامدل مربوطه  ي، طراحی آزمایشات و رویهسازهیشبي هاکیتکن



 

به  انهیراگعواقاستفاده گردیده است. در رویکرد پیشنهادي این تحقیق با اتخاذ نگاهی 

و همچنین امکان تعمیرپذیري و  آالتنیماشي خطوط تولید، احتمال خرابی سازمدل

کلیه  نیچنمهدر نظر گرفته شده است.  آماري انواع توابع توزیع بازگشت به سیستم، در قالب

 زمان ،آالتنیماشکلیه  ياندازراه قطعات، زمان بین ورود زمانازجمله زمانی  پارامترهاي

آماري  يهاعیتوزی و تابع رقطعیغ، آالتنیماشتعمیر  زمان خرابی و بین دو زمان پردازش،

جهت حل مدل ریاضی ساختاریافته، دو الگوریتم فرا ابتکاري ژنتیک  تیدرنها .باشندیم

) در نظر گرفته NRGAنامغلوب ( يبندرتبه ) و ژنتیکNSGA-IIي نامغلوب (سازمرتب

دفه هپیاده نمودن متدولوژي پیشنهادي بر اساس مدل برنامه ریزي چندشده اند. به منظور 

بافر، بهره  8کاري و ایستگاه 9طراحی شده، از یک مطالعه موردي خط تولید سه محصولی با 

شاخص  5ي اشاري بر اساس هاتمیالگورمقایسه عملکرد  منظوربهگرفته شده است. در انتها، 

، )RAS(، نرخ دسترسی )Max Spread(حداکثر پراکندگی ، )MID(فاصله از جواب ایده آل 

تصادفی مشابه با مدل ریاضی مطالعه  مسئله Time ،(30(و زمان  )Spacing( گذاريفاصله

موردي، تولید گردید. با توجه به نتایج به دست آمده عملکرد هر دو الگوریتم در تمامی 

 ست.شاخص ها به جز شاخص حداکثر پراکندگی مشابه یکدیگر ا
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