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Abstract 
This paper focuses on a novel model of the U-shaped assembly line 
balancing problem, in which the objective functions include cost, capacity, 
and quality. It is assumed that each task requires a set of equipment. In 
addition, the quality of tasks performed by each worker varies. Hence, the 
purpose of the model is that the total cost of the equipment is minimized and 
the quality of the work is maximized. Additionally, the number of 
workstations is minimized. At first, a multi-objective non-linear mixed-
integer programming model is provided. Then, the model is linearized, and 
simulated annealing (SA) algorithm and two of its modified modes have 
been proposed to solve the problem. The proposed algorithm includes a new 
encoding/decoding scheme, as well as a local search for assigning the 
worker to each station. To determine the parameters in three algorithms, the 
experimental design has been used and various modes have been created by 
combining the parameters. Moreover, numerical examples were established 
based on the graphs found in the literature and the solution is compared with 
three algorithms, revealing the efficiency of each algorithm. Additionally, a 
case study on the nozzle assembly line in oil refineries was conducted to 
evaluate the efficiency of the proposed model and algorithm. Results from 
the case study show that the modified SA algorithms performed better. 

Keywords: shaped assembly line balancing problems (UALBPs), 
simulated annealing algorithm, non-linear mixed-integer programming, 
equipment allocation, work quality. 
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-U دیباالنس خط تول يچندهدفه برا يزیرمدل برنامه کیارائه 
  فیانجام وظا یفیابزار و سطح ک صیشکل با درنظر گرفتن تخص

 رانیا راز،یش راز،یش یدانشگاه صنعت ع،یصنا یمهندس ارشدیآموخته کارشناسدانش  خرّم  یمرتض
  

 ایران راز،یش راز،یش یدانشگاه صنعت ع،یصنا یدانشکده مهندس اریدانش   فرديمحمود اقتصاد
  

 رانیا روزآباد،یف روزآباد،یف یمرکز آموزش عال ع،یصنا یگروه مهندس اریدانش  رومندیصادق ن
  

 چکیده
 ابعوت شکل متمرکز است که در آن-Uاین مقاله بر ارائه یک مدل جدید براي مسئله باالنس خط مونتاژ 

عالوه فرض شود. بهمی یبررس مسئله کی قالب درزمان طور همبهاز جنس هزینه، ظرفیت و کیفیت  هدف
اي از ابزارآالت نیاز دارد و کیفیت انجام وظایف توسط کارگرها نیز متفاوت مجموعهشده هر وظیفه به 

ها تخصیص یابند که نحوي به ایستگاهبنابراین هدف مدل این است که تجهیزات و کارگران به؛ است
این ي تجهیزات حداقل شود و کیفیت انجام کار در باالترین سطح ممکن قرار گیرد. عالوه بر مجموع هزینه

ریزي چندهدفه غیرخطی شوند. به این منظور، ابتدا یک مدل برنامهنیز کمینه می هاتعداد ایستگاهدو هدف، 
و براي حل مسئله، الگوریتم فراابتکاري  سازي شدهخطی شود. سپس مدل،آمیخته عدد صحیح ارائه می

 دو الگوریتم پیشنهادي شامل یکشود. ي میریکارگبهي آن افتهیبهبودسازي تبرید و نیز دو حالت شبیه
و نیز جستجوي محلی براي تخصیص کارگر به هر ایستگاه است.  جدید رمزگشایی و رمزگذاري برنامه

و به ازاء ترکیب  شدهاستفادهاز روش طراحی آزمایش  براي تعیین حدود پارامترها در این سه الگوریتم
هاي موجود در شده است. سپس، بر اساس گرافهاي مختلفی براي حل مسئله ایجاد پارامترها، حالت

ها سنجش الگوریتم کاراییها با سه الگوریتم مقایسه و هاي عددي ایجاد و نتایج حل آنادبیات تحقیق مثال
مدل و الگوریتم پیشنهادي در مسائل واقعی، مطالعه موردي در خط  کاراییعالوه، براي ارزیابی شوند. بهمی

هاي نفت کاربرد دارد. نتایج حل مطالعه موردي و بررسی پاالیشگاه ام گردید که درمونتاژ قطعه نازل انج
سازي شبیه الگوریتم افتهیبهبودهاي هاي عملکرد براي آن، بیانگر کارایی و عملکرد بهتر حالتشاخص

 تبرید است.

 د،یتبر سازيهیشب تمی)، الگورUALBPsشکل (-Uمسئله باالنس خط مونتاژ  :هاواژهکلید
 .انجام کار تیفیابزارآالت، ک صیتخص ح،یعدد صح ختهیآم یرخطیغ يزریبرنامه

 .رازاستیش یدانشگاه صنعت عیصنا یرشته مهندس ارشدینامه کارشناس انیقاله حاضر برگرفته از پام
  :نویسنده مسئولeghtesadifard@sutech.ac.ir 
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 مقدمه

حجم  دراستاندارد و  صورتبه تولید محصوالت خطوط مونتاژ از اهمیت زیادي در امروزه
حجم پایین نیز  درمحصوالت سفارشی و  حتی در تولید. این خطوط ندهست باال برخوردار

 از توالی یکدرواقع  مونتاژ خط ). یک2017(مایک و همکاران،  اندرواج یافته
 کاري هايایستگاه بین محصول نیم ساخته آن در که استهم بهمتصل کاري هايایستگاه

 به وظایف باالنس خط مونتاژ به تخصیص مسئلهدر این خطوط،  .است جریان در
پردازد (رشید و می سازي اهدافو بهینه نیازيپیش روابط رعایت با کاري هايایستگاه

 مسئلههاي کاري بدون توجه به ). چنانچه تخصیص وظایف به ایستگاه2012همکاران، 
کارایی ها زیاد شده و درصد بیکاري در بعضی ایستگاهباالنس خط مونتاژ صورت گیرد، 

براي  یددر فرآیند تولاي حائز اهمیت باالنس خط مونتاژ مرحله بنابراین؛ آیدخط پایین می
 ي خط تولید است.وربهرهافزایش 

 ها به چهار دسته خطوطبر اساس چیدمان و نحوه قرارگیري ایستگاه مونتاژ خطوط
 4دوطرفه مونتاژ خطوط و 3موازي مونتاژ خطوط ،2شکل-U مونتاژ ، خطوط1مستقیم مونتاژ

). در خطوط مونتاژ 2014و همکاران،  5فیس ،2020گردند (خرم و همکاران، میتقسیم 
شکل -Uگیرند. خطوط مونتاژ ها بر روي یک خط مستقیم قرار میمستقیم کلیه ایستگاه

شکل -U صورتبهها تعمیم یافته خطوط مستقیم هستند. در این خطوط، چیدمان ایستگاه
ت این نوع ها در مسیر برگشاست و به دلیل اینکه قابلیت مراجعه مجدد به بعضی ایستگاه

و همچنین نیروي انسانی کمتري نسبت به  افتهیکاهشها خط وجود دارد، لذا تعداد ایستگاه
، سیواسانکاران و 1998، 6خطوط مونتاژ مستقیم نیاز دارند (آجنبلیت و وین رایت

زمان بیکاري و تعداد کارگران در این خطوط نسبت به  ). بعالوه2014، 7نیالدشهاب

1. Straight assembly line 
2. U-type assembly line 
3. Parallel assembly line 
4. Two-sided assembly line 
5. Saif 
6. Ajenblit & Wainwrhight 
7. Sivasankaran & Shahabuden 
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تواند هاي دو یا چند ایستگاه مییابد، چراکه عملیاتخطوط مونتاژ مستقیم کاهش می
یابد (خرم و کارایی کلی خط افزایش می جهیدرنتشود و توسط یک اپراتور انجام 

 ).Sparling & Miltenburg   ،1998،2020همکاران، 
ی قرار سموردبررمحصولی شکل تک-Uدر این مطالعه مسئله باالنس خط مونتاژ 

 کردن حداقل ،يکار يهاستگاهیا تعداد نمودن حداقل شامل مسئله نیا اهدافگرفته است. 
 يکار ستگاهیا هر در کار انجام تیفیک عدم سطح نمودن حداقل زین و زاتیتجه نهیهز

-، پیش1هاي رخدادبعالوه محدودیت .است) کار انجام تیفیک کردن حداکثر معادل(

هایی در رابطه با تخصیص ابزارآالت و کارگرها در ظرفیت و همچنین محدودیت و 2نیازي
ید باهاي تحقیقاتی در این حوزه تحقیق مدل مسئله در نظر گرفته شده است. در بیان شکاف

از جنس هزینه، ظرفیت و  هدف ابعوت ،شکل-Uمسائل باالنس خط مونتاژ گفت که در 
در مطالعات پیشین یافت نشده است  سئلهم کی قالب درزمان طور همبهکیفیت 

عالوه، در مطالعات پیشین این حوزه تحقیق، به. )2014، نیالدشهاب(سیواسانکاران و 
در  زمانهم طوربهمطالعه تخصیص کارگران (بر اساس سطح مهارت) و تخصیص ابزار 

 شکل دیده نشده است. براي پُر کردن این-Uباالنس خط مونتاژ  مسئلهقالب یک 
صحیح  عدد یختهآم یرخطیغ چندهدفه یزيرمدل برنامه ها، در این مطالعه یکشکاف

سازي مسئله، شده است که در مدلارائه  یمحصولشکل تک-Uجهت باالنس خط مونتاژ 
اي از ابزارآالت براي درنظر گرفتن شرایط واقعی فرض شده است که هر وظیفه به مجموعه

ت انجام وظایف توسط کارگران، متفاوت در نظر گرفته نیاز دارد و در این رابطه، کیفی
عنوان یکی از توابع هدف) سازي کیفیت در مسئله باالنس خط مونتاژ (بهشده است. مدل

سطح  کهينحوبهصورت متفاوتی نسبت به مطالعات پیشین این حوزه انجام شده است؛ به
همچنین  نماید.ا حداقل میها رعدم کیفیت انجام کار توسط کارگران در کلیه ایستگاه

ها بر اساس هاي تخصیص کارگران و ابزارآالت به ایستگاهبراي حل مسئله، حالت
عنوان نوآوري تحقیق قابل اشاره است. از گیرد که بهالگوریتم همسایگی متغیر صورت می

1. occurrence constraint 
2. Precedence constraint 
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است (اوگان و  NP-hardمسئله  یکابزار  یصمسئله باالنس خط مونتاژ با تخص که یآنجائ
با  شدهاصالح یدتبر يسازیهفرا ابتکاري شب یتمالگور)، در این مطالعه 2015عزیزگلو، 

 هایی در نحوه کدگذاري و بازگشایی کدها توسعه داده شده است و در سه حالتنوآوري
ها، مدلِ پیشنهادي، کدنویسی شده است. براي مقایسه نتایج این الگوریتم سازيبراي بهینه

هاي موجود در ادبیات تحقیق ایجاد و با سه الگوریتم حل هاي عددي بر اساس گرافمثال
گردیده است. همچنین، براي ارزیابی کارایی مدل و الگوریتم پیشنهادي در خطوط مونتاژ 

هاي نفت پاالیشگاه انجام گردید که در δواقعی، مطالعه موردي در خط مونتاژ قطعه نازل 
 کاربرد دارد.

در بخش دوم مروري بر مطالعات است:  شده یدهصورت زیر سازمانبه وهشپژادامه 
تعریف  سومدر بخش گیرد. در حوزه مسائل باالنس خط مونتاژ صورت می شدهانجام

نحوه خطی سازي مدل و . در بخش چهارم، شودمی توسعه دادهمدل ریاضی مسئله مسئله و 
هاي عددي و مطالعه در بخش پنجم نتایج حل مثال گردد.روش حل مسئله تشریح می

در بخش  تیدرنهاشود. هاي مدیریتی در بخش ششم آورده میشود. بینشموردي ارائه می
 گردد.ذکر میگیري نتیجه هفتم

 مبانی نظري و مروري بر مطالعات گذشته
گرفته و زمینه مسئله باالنس خط مونتاژ صورت  بسیاري در هايپژوهش اخیر سالیان در 

در این بخش به تعدادي از  ی قرار گرفته است.موردبررساز این مسائل  مختلفی انواع
شکل -Uمطالعات منتخب که در حوزه مسائل باالنس خط مونتاژ و همچنین خطوط مونتاژ 

 گردد.صورت گرفته به ترتیب زمانی اشاره می

 مسئله باالنس خط مونتاژ
را نام برد که مسئله  1توان بومنباالنس خطوط مونتاژ میاز نخستین محققان در حوزه مسائل 

). 1960ریزي ریاضی خطی فرموله نمود (بومن، باالنس را در دو حالت در قالب مدل برنامه

1. Bowman 
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ریزي صفر و ) براي مسئله باالنس خط مونتاژ یک مدل برنامه1957( 1پترسون و آلبراخت
درصد کمتر از تعداد  50اد متغیرها حدود ها تعدیک پیشنهاد نمودند. در مدل پیشنهادي آن

براي مسئله باالنس تا آن زمان بود. دکرو و  شدهارائههاي براي سایر مدل ازیموردنمتغیرهاي 
حداقل کردن تعداد  باهدف) براي مسئله باالنس خط مونتاژ ساده 1990( 2رنگچاري

ها براي مسئله ریزي آرمانی توسعه دادند. آنهاي کاري یک مدل برنامهایستگاه
اي، توالی، زمان بیکاري، زمان هاي ناحیههاي عملیاتی متفاوتی نظیر محدودیتمحدودیت

هاي عددي کارایی رویکرد نیز با حل مثال تیدرنهاسیکل و هزینه در نظر گرفتند. 
 حل سازي تبرید برايشبیه الگوریتم ) از1994( 3ساهو و سورشپیشنهادي را نشان دادند. 

 و مولن همچنین مک. بردند بهره مونتاژ با زمان انجام وظایف تصادفی خط باالنس مسئله
 مونتاژ خط باالنس مسئله حل سازي تبرید برايشبیه الگوریتم از ) نیز1998( 4فرازیر

صورت به وظایف انجام زمان موازي، هايایستگاه گرفتن شرایطی نظیر نظر در با چندهدفه
) 2002( 5ویالرینهو و سیماریا .نمودند استفاده مونتاژ خط بودن محصولی چند و تصادفی

هاي هاي موازي و محدودیتبراي مسئله باالنس خط مونتاژ چند محصولی با ایستگاه
ها براي مدل، اهداف حداقل کردن تعداد ریزي ارائه نمودند. آناي، یک مدل برنامهناحیه

ها و داخل هر ایستگاه را در نظر گاههاي کاري و باالنس بار کاري در بین ایستایستگاه
سازي اي بر اساس الگوریتم شبیهگرفتند. همچنین براي حل مسئله یک رویکرد دو مرحله

تبرید به کار بردند که در مرحله اول به دنبال یافتن جواب بهینه براي هدف اولیه یعنی 
ن جواب بهینه براي هاي کاري و در مرحله دوم به دنبال یافتحداقل کردن تعداد ایستگاه

) براي مسئله باالنس 2006( 6هدف ثانویه یعنی باالنس بار کاري است. گوکن و همکاران
حداقل کردن  باهدفهاي موازي، یک مدل ریاضی محصولی با ایستگاهخط مونتاژ تک

هاي حل جدیدي براي این مسئله پیشنهاد هاي کاري ارائه نمودند و روشتعداد ایستگاه

1. Patterson & Albracht 
2. Deckro & Rangachari 
3. Suresh & Sahu 
4. McMullen & Frazier 
5. Vilarinho & Simaria 
6. Gökçen 
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اوزکان و قرار دادند.  موردسنجشهایی هاي پیشنهادي را با حل مثالروش کردند. سپس
سازي تبرید را براي حل مسئله باالنس خط مونتاژ دو طرفه شبیه ) الگوریتم2009( 1توکلو

ها براي این مسئله، یک مدل ریاضی با اهداف حداقل چندمحصولی استفاده کردند. آن
هاي کاري ارائه ته) و حداقل کردن تعداد ایستگاههاي متصل (پیوسکردن تعداد ایستگاه

نمودند. سپس براي سنجش عملکرد الگوریتم، دو معیار حداکثر کردن مجموع وزنی 
فتاحی و کارایی خط و حداقل کردن مجموع وزنی شاخص همواري را در نظر گرفتند. 

ریزي مهیک مدل برنا چندمنظوره) براي حل مسئله باالنس خط مونتاژ 2011همکاران (
آمیخته عدد صحیح ارائه نمودند. اهداف مدل پیشنهادي شامل حداقل نمودن تعداد کل 

احداث شده است و از الگوریتم  چندمنظورههاي کارگران و حداقل کردن تعداد ایستگاه
سازي کلونی مورچه براي حل آن استفاده نمودند. سپس با حل چندین مثال عددي، بهینه

هاي ابتکاري موجود مقایسه شده است. نهادي با تعدادي از روشعملکرد الگوریتم پیش
را معرفی  E) نخستین بار خطوط مونتاژ دوطرفه موازي نوع 2015( 2کوکوکک و ژانگ

ها براي باالنس این نوع خط مونتاژ یک مدل ریاضی با دو هدف حداقل کردن نمودند. آن
ي سپس الگوریتم جدیدي برپایه هاي کاري و زمان سیکل ارائه نمودند.تعداد ایستگاه

) در 2018( 3سازي کلونی مورچه براي حل مسئله ارائه نمودند. همچنین پریرا و آلوارزبهینه
ریزي استوار با در مسئله باالنس خط مونتاژ براي مواجهه با عدم قطعیت از رویکرد برنامه

) 2019و همکاران (ی براي وظایف کاري استفاده نمودند. فتحی رقطعیغنظر گرفتن زمان 
براي طراحی خط مونتاژ براي تولید انبوه، یک مسئله باالنس خط مونتاژ را بررسی نموده و 

و همکاران  4یک رویکرد حل مبتنی بر الگوریتم ژنتیک براي حل مسئله توسعه دادند. لی
شاخه و کرانه براي مسئله باالنس خط مونتاژ دوطرفه  افتهیبهبود) یک الگوریتم 2020(
هافمن، براي دستیابی به کران باال  افتهیبهبودو در آن از الگوریتم ابتکاري  وسعه دادهت

) الگوریتم ابتکاري جدیدي براي مسئله باالنس 2021اند. کامپانا و همکاران (استفاده نموده

1. Özcan & Toklu 
2. Kucukkoc & Zhang 
3. Pereira & Álvarez 
4. Li 
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) ارائه دادند. 1ALBHWصورت سلسله مراتبی (خط مونتاژ در شرایط تخصیص کارگر به
و  شودیم يبندرتبه یصورت سلسله مراتبکارگران به انیدر م مهارتسطح این مسئله،  در

نسبت به کارگر  يشتریب انجام کار زمانبه اما  ؛دارد يکمتر نهیکمتر هز تیکارگر باصالح
 دارد. ازیباالتر ن طیشرا دواج

 شکل-Uمسئله باالنس خط مونتاژ 
شکل -U مونتاژ خط باالنس ) مسئله1994( 2وینگارد و نخستین بار توسط میلتنبرگ

گرفت و در ادامه مطالعات محققان در این حوزه تا به امروز ادامه یافته  قرار یموردبررس
را  شکل-U خط مونتاژ باالنس مسئله ) در پژوهشی2006( 3آگپاك و گوکن ازجملهاست. 

براي حل آن  آرمانی ریزيیک روش برنامه مدل ریاضی فرموله نموده و در قالب یک
ها و زمان هاي حداقل کردن تعداد ایستگاهها براي مدل پیشنهادي، آرمانآن .دادند توسعه

 حل براي سازي تبرید راشبیه ) الگوریتم2006( 4سیکل را در نظر گرفتند. بایکاسوگلو
 کارایی و خط همواري ضریب کردن حداکثر اهداف با شکل-U مونتاژ خط باالنس مسئله
هایی از ادبیات موضوع کارکرد الگوریتم پیشنهادي را با حل مثالبرده است و  کار به خط

گیرد که الگوریتم پیشنهادي این مطالعه نتیجه می تیدرنهاقرار داده است.  موردسنجش
 همچنین. آورده است به دستهاي مناسبی هاي بهینه در زمانبراي مسائل مختلف، جواب

 نوع اول چندمحصولی شکل-U مونتاژ خط باالنس ) مسئله2013همکاران ( و زادهمعنوي
 بازده کردن حداکثر و کاري ها از طریق باالنس بارایستگاه تعداد کردن حداقل اهداف با

در الگوریتم پیشنهادي، در مرحله اول  .نمودند حل تبرید سازيشبیه الگوریتم با را وزنی
آید. می به دستري هاي کاشود و تعداد ایستگاهتخصیص وظایف و باالنس خط انجام می

در مرحله سوم نیز  .یابندتخصیص می شدهاحداثهاي به ایستگاه در مرحله دوم، کارگران
صورت  شدهفیتعرسازي اهداف با توجه به دو مرحله قبل و بر اساس سازوکارهاي بهینه

1. Assembly line balancing problem with hierarchical worker 
2. Miltenburg & Wijngaard 
3. Gokcen & Agpak 
4. Baykasoglu 
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شکل را در حالتی که -U) مسئله باالنس خط مونتاژ 2015( 1گیرد. اوگان و عزیزگلومی
اي از ابزار و تجهیزات نیاز دارند، در قالب از وظایف کاري براي انجام به مجموعه هرکدام

حداقل نمودن هزینه تجهیزات فرموله  باهدفریزي آمیخته عدد صحیح یک مدل برنامه
نمودند که مدل پیشنهادي قابلیت حل مسائل با اندازه کوچک را دارد. همچنین براي حل 

ط نیز الگوریتم شاخه و کران را پیشنهاد کردند. فتحی و همکاران مسائل با اندازه متوس
سازي تبرید با در نظر گرفتن دو هدف حداقل کردن تعداد شبیه ) نیز از الگوریتم2016(

شکل بهره -Uها و حداکثر کردن کارایی باالنس براي مسئله باالنس خط مونتاژ ایستگاه
شکل، یک مدل ریاضی -Uباالنس خط مونتاژ ) براي مسئله 2017و همکاران ( 2بردند. لی

هاي کاري ارائه نمودند. در این حداقل کردن تعداد ایستگاه باهدفآمیخته عدد صحیح 
ها به نیازي تخصیص فعالیتمطالعات پیشین که از دو رابطه براي روابط پیش برخالفمدل 

است. سپس  دهشاستفادهاند، از یک رابطه ریاضی هاي کاري استفاده کردهایستگاه
براي حل این مسائل در سایز بزرگ به کار  افتهیبهبودسازي کلونی مورچه الگوریتم بهینه

) در مطالعه خود به بررسی خطوط مونتاژ 2017همکاران ( گرفته شده است. علوي دوست و
سازي کارایی خط و درصد بیکاري و اهدافی نظیر بهینه هاشکل پرداختند. آن-Uمستقیم و 

عالوه شرایط هاي کاري را براي مسئله در نظر گرفتند. بهحداقل کردن تعداد ایستگاهنیز 
 اعداد فازي مثلثی در نظر گرفتند. صورتبهعدم قطعیت زمان انجام وظایف کاري را 

را براي حل مسئله پیشنهاد نمودند و کارایی آن را  افتهیبهبودنیز الگوریتم ژنتیک  تیدرنها
) نیز در مسئله باالنس 2019و همکاران ( 3ي نشان دادند. آیدوگانهاي عددبا حل مثال

تصادفی در نظر گرفتند و مسئله را  صورتبهشکل زمان انجام وظایف را -Uخطوط مونتاژ 
) یک 2020و همکاران ( 4سازي انبوه ذرات حل نمودند. ژانگبا استفاده از الگوریتم بهینه

سازي دو هدفه را با اهداف الب یک مسئله بهینهشکل را در ق-Uمسئله باالنس خط مونتاژ 
هاي پاراتو سازي نمودند و جوابهاي ارگونومیکی مدلسازي زمان سیکل و ریسککمینه

1. Ogan & Azizoglu 
2. Li 
3. Aydoğan 
4. Zhang 
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) براي مسئله باالنس خط مونتاژ 2021پینارباسی ( دست آوردند.به 1را با الگوریتم حریصانه
U- ارائه داده است. سپس شکل در شرایط احتمالی، دو مدل غیرخطی محدودیت شانس

سازي و حل نموده و نتایج را با نتایج حل از روش کلونی مورچه مقایسه ها را خطیاین مدل
)، تعدادي از مقاالت منتخب در زمینه باالنس خط مونتاژ که در 1جدول ( کرده است.

 دهد.را نشان می اندهاي اخیر در مجالت معتبر منتشر شدهسال
-گرفته در این حوزه، باالنس خطوط مونتاژ با هدف بهینه در اغلب مطالعات صورت

ویژه که این موضوع زمان کیفیت انجام کار و نیز هزینه صورت نگرفته است. بهسازي هم
شکل در تعداد معدودي از مطالعات بررسی شده است -Uدر مسائل باالنس خط مونتاژ 

سازي مسئله باالنس خط مدل ). لذا در این پژوهش،2014الدین، (سیواسانکاران و شهاب
با رویکرد  سازي اهداف کیفیت، هزینه و ظرفیتمحصولی با بهینهشکل تک-Uمونتاژ 

سازي تبرید جدیدي صورت گرفته است. همچنین براي حل مسئله، الگوریتم شبیه
با الگوریتم  هاحالتو نتایج حل مسئله در این  شدهدادهدر سه حالت توسعه  شدهاصالح

 سازي تبرید مقایسه شده است.شبیهکالسیک 

 . منتخب مقاالت در زمینه مسائل باالنس خط مونتاژ1جدول 

 يسازمدلنوع  نوع خط نویسندگان
تعداد 
 اهداف

 روش حل

و همکاران  دلیس
)2016( 

 شکل-U مونتاژ خط
 دوطرفه

 ژنتیک الگوریتم 1 ----

و ماکاند نیالکانتان 
 )2016پونامباالم (

 شکل-U مونتاژ خط
 رباتیک

 1 باینري
 يسازنهیبه الگوریتم

 ذرات
پیتاکاسو و ستنان 

)2016( 
 1 باینري اول نوع ساده مونتاژ خط

 دیفرانسیل الگوریتم
 تکاملی

کاالیسی و 
 )2016همکاران (

 الگوریتم ژنتیک 4 حیعدد صح آمیخته خط جداسازي قطعات

ژانگ و همکاران 
)2016( 

 1 ریاضی مدلسازي دوم نوع ساده مونتاژ خط
الگوریتم دیفرانسیل 

 تکاملی

1. Greedy algorithm 
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 يسازمدلنوع  نوع خط نویسندگان
تعداد 
 اهداف

 روش حل

کُرُمیناس و 
 )2016همکاران (

 1 عدد صحیح آمیخته E نوع ساده مونتاژ خط
الگوریتم تکرار 

 افزایشی
و همکاران  دلیس
)2017( 

 شکل-U مونتاژ خط
 دوطرفه

---- 2 
 سازيبهینه الگوریتم

 ذرات
ژونگ و آي 

)2017( 
 3 مدلسازي ریاضی محصولیتک مونتاژ خط

النه  الگوریتم
 مورچگان تغییر یافته

 کوکوکک و
 )2017(ژانگ 

 1 عدد صحیح آمیخته شکل-U مونتاژ خط
سازي الگوریتم بهینه

 النه مورچگان

 )2017کِلگوز (
چند  خط مونتاژ با ایستگاه

 منظوره)کارگره (
 2 عدد صحیح آمیخته

 سازيشبیه الگوریتم
 تبرید

گیگلیو و روشانی 
)2017( 

با ایستگاه خط مونتاژ 
 چندکارگره (منظوره)

 1 عدد صحیح آمیخته
سازي الگوریتم شبیه
 تبرید

دونگ و همکاران 
)2017( 

 خط مونتاژ با زمان تصادفی
محدودیت شانس و 
 آمیخته عدد صحیح

2 
ترکیب الگوریتم 

سازي ذرات و بهینه
 سازي تبریدشبیه

لی و همکاران 
)2017( 

 1 ---- شکل-U مونتاژ خط
شاخه و کران  الگوریتم

 و یادآوري
ژانگ و همکاران 

)2017( 
شکل -U مونتاژ خط

 رباتیک
آمیخته عدد صحیح 

 غیرخطی
2 

الگوریتم کلونی زنبور 
 عسل

ژانگ و همکاران 
)2017( 

 2 ---- شکل-U مونتاژ خط
 کوچالگوریتم 

 مهاجر پرندگان
لی و همکاران 

)2017( 
شکل -U مونتاژ خط

 رباتیک
 1 صحیح عدد آمیخته

 کوچالگوریتم 
 مهاجر پرندگان

ژانگ و همکاران 
)2017( 

شکل -U مونتاژ خط
 رباتیک

آمیخته عدد صحیح 
 غیرخطی

3 
الگوریتم گرگ 

 خاکستري
فانگ و همکاران 

)2017( 
 3 عدد صحیح آمیخته خط جداسازي رباتیک

سازي الگوریتم شبیه
 تبرید

خرم و همکاران 
)2017( 

 2 عدد صحیح آمیخته شکل-U مونتاژ خط
سازي الگوریتم شبیه

 تبرید
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 يسازمدلنوع  نوع خط نویسندگان
تعداد 
 اهداف

 روش حل

وانگ و همکاران 
)2017( 

 2 عدد صحیح آمیخته خط جداسازي موازي
ترکیب الگوریتم 

سازي ژنتیک و شبیه
 تبري

 پژوهش حاضر
شکل با در -Uخط مونتاژ 

نظر گرفتن تخصیص کارگر 
 و ابزار

ریزي مدل برنامه
ریاضی غیرخطی 

 آمیخته عدد صحیح
3 

سازي الگوریتم شبیه
تبرید، جستجوي 
 همسایگی متغیر

 تعریف مسئله

و  )1است (شکل  یمحصولتکشکل -Uخط مونتاژ  مقاله، این ی درموردبررسخط مونتاژ 
سه  مدل پیشنهادي براي باالنس این نوع خط مونتاژ یک مدل ریاضی ارائه شده است. در

. استعنوان توابع هدف در نظر گرفته شده زمان بهطور همبه یتو ظرف ینههز یفیت،هدف ک
اي از ابزارآالت نیاز دارد در مدل پیشنهادي فرض شده که هر وظیفه براي انجام به مجموعه

 همچنین براي. و همچنین کیفیت انجام وظایف کاري توسط هر کارگر متفاوت است
هایی متناسب با شرایط دودیتمح دنیاي واقعی، در موجود مسائل با مدل بیشتر انطباق

ذکر  پیشنهادي مدل ها نیز دربا آن و روابط ریاضی متناسب شدهگرفتهمحیطی مسئله در نظر 
 شده است.

 
 شکل-U. خط مونتاژ 1شکل 
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 :است زیر شرح به در مدل شدهگرفتهدر نظر  عمومی مفروضات
 محصولی است.تک شدهگرفتهخط مونتاژ در نظر  •

به اجزاء  میتقسقابلیابد و هر جزء کاري تنها به یک ایستگاه تخصیص می •
 نیست. ترکوچک

 .دارد نیاز و ابزارآالت را تجهیزات از ايمجموعه فعالیت هر •
به هر ایستگاه، تعداد تجهیزات  افتهیصیتخصبا توجه به اجزاء کاري  •

 به آن ایستگاه متفاوت است. افتهیاختصاص

 و تقدم گراف اساس بر و نیازيپس و نیازيپیش روابط به توجه با عملیات توالی •
 .شودمی تعیینتأخر 

 .است شده گرفته نظر در قطعی هافعالیت انجام زمان •
 ها توسط همه کارگرها یکسان در نظر گرفته شده است.زمان انجام عملیات •

ها فعالیتو براي انجام  شده فرض متفاوت کارگر هر توسط کار هر انجام کیفیت •
 .شودبه هر ایستگاه یک کارگر تخصیص داده می

 شود.می محاسبهمورداستفاده  تعداد اساس بر و است متفاوت تجهیز هر هزینه •

 ي ریاضیسازمدل
 زیرصورت بهپیشنهادي  مدل متغیرهاي و ها، پارامترهاها، اندیسمجموعه بخش این در

 :تعریف شده است

 هامجموعه

iTL :  فعالیت  ازیموردنمجموعه ابزارهايi ام 

iPR : نیازي فعالیتمجموعه روابط پیش i ام 

iSC : نیازي فعالیت مجموعه روابط پسi ام 

 هااندیس

i : هااندیس فعالیت 
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j : هااندیس فعالیت 

k : هااندیس ایستگاه 

u : اندیس کارگران 

l : اندیس تجهیزات 

 پارامترها

I : هاتعداد کل فعالیت 

L : تعداد کل تجهیزات 

K : هاماکزیمم تعداد ایستگاه 

U : ماکزیمم تعداد کارگران 

it :  زمان انجام فعالیتi ام 

lec :  هزینه ابزارl ام 

iuq :  سطح کیفیت انجام فعالیتi  کارگر  لهیوسبهامu ام 

CT : زمان سیکل 

 متغیرها

iU : 
شکل تخصیص یابد برابر با -Uام به قسمت جلو (رفت) خط  iاگر فعالیت 

 0 صورت نیاو در غیر  1

pV : 
شکل تخصیص یابد -Uام به قسمت برگشت (عقب) خط  pاگر فعالیت 

 .صورت نیاو در غیر  1برابر با 

kQ : هاي ایستگاه حداقل سطح کیفیت انجام فعالیتk ام 

lkZ : 
و در غیر این  1ام تخصیص یابد برابر با  kام به ایستگاه  lاگر ابزار 

 .صورت

ikX : 
و در غیر این  1ام تخصیص یابد برابر با  kام به ایستگاه  iاگر فعالیت 

 .صورت

kS :  اگر حداقل یک فعالیت به ایستگاهk  و در غیر  1ام تخصیص یابد برابر با
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 .این صورت

ukW : 
و در غیر این  1ام تخصیص یابد برابر با  kام به ایستگاه  uاگر کارگر 

 .صورت

 نماید،را بهینه می هدف سه شکل که-Uمدل پیشنهادي براي مسئله باالنس خط مونتاژ 
 زیر ارائه شده است: صورتبه

)1(   1
1 1

min
L K

l lk
l k

OF ec Z
= =

= ∑∑ 

)2(   2
1

min
K

k
k

OF S
=

= ∑ 

)3(   1
3

1

(1 )
min

K

k
k

K

k
k

Q
OF

S

=

=

−
=

∑

∑
 

  Subject to 

)4(  ( ),p i p∀ |

 
( )

1 1
1 2

K K

pk ik p i
k

kX kX K V U
= =

− ≤ + −∑ ∑
 

)5(  ( ),i s s S∀ | ∈
 1 1

K K

sk ik i
k k

kX kX KU
= =

− ≤∑ ∑ 

)6(  i∀  
1

1
K

ik
k

X
=

=∑ 

)7(  ,i k∀  k ikS X≥ 

)8(  k∀  
1

I

k ik
i

S X
=

≤∑ 

)9(  k∀  
1

I

i ik
i

t X CT
=

≤∑ 

)10(  k∀  
1

U

uk k
u

W S
=

=∑ 

)11(  u∀  
1

1
K

uk
k

W
=

≤∑ 
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)12(  , ,i u k∀  ( )1 1k iu uk ikQ q W X− ≥ − 

)13(  ,i k∀  i

lk
l Tl

ik
i

Z
X

Tl
∈≤
∑

 

)14(  , , ,i u k l∀
 { }, , , , , 0,1ik lk k uk i pX Z S W U V ∈ 

)15(  k∀  0kQ ≥ 
 

 شدهاستفاده) سعی در حداقل نمودن هزینه تجهیزات و ابزارآالت 1تابع هدف اول (رابطه 
حداقل  منظوربه) 2ها دارد. تابع هدف دوم (رابطه ها در کلیه ایستگاهبراي انجام فعالیت

نیز  )3هاي کاري در نظر گرفته شده است. تابع هدف سوم (رابطه کردن تعداد ایستگاه
نماید. دو ها را حداقل میسطح عدم کیفیت انجام کار توسط کارگران در کلیه ایستگاه

) مربوط به تخصیص وظایف کاري به خط رفت و خط برگشت خط 5) و (4محدودیت (
باشد. محدودیت تقدم ها مینیازي فعالیتپیشنیازي و پس شکل و رعایت روابط-Uمونتاژ 

تواند به یک ها باید رعایت شود، یعنی یک فعالیت زمانی میدر تخصیص فعالیت تأخرو 
هاي قبلی ي آن به یکی از ایستگاهازینپسهاي پیشنیازي یا ایستگاه تخصیص یابد که فعالیت

 شدهارائه). محدودیت 1975رسون و آلبراتچ، باشد (پت افتهیصیتخصو یا به ایستگاه فعلی 
شود. دو کند که هر وظیفه فقط به یک ایستگاه تخصیص داده می) بیان می6در رابطه (

شود که کنند که تنها در صورتی یک ایستگاه ایجاد می) تضمین می8) و (7( تیمحدود
هاي اضافی گاهباشد و از ایجاد ایست افتهیصیتخصحداقل یک فعالیت به آن ایستگاه 

دهد که کند و اجازه نمی) زمان سیکل را رعایت می9کنند. محدودیت (جلوگیري می
) 10به هر ایستگاه از زمان سیکل بیشتر باشد. رابطه ( افتهیصیتخصهاي مجموع زمان فعالیت

کند که به هر ایستگاه دقیقًا ها است و کنترل میان به ایستگاهمربوط به تخصیص کارگر
کند که هر کارگر به بیش از یک ) بررسی می11کارگر تخصیص داده شود. رابطه (یک 

کند که حداقل سطح کیفی در ) کنترل می12ایستگاه تخصیص داده نشود. رابطه (
ها (توسط کارگران مختلف) رعایت شود؛ یعنی سطح در انجام فعالیت هاي کاريایستگاه
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ه کاري تخصیص یافته است از حداقل سطح کیفی هایی که به هر ایستگاکیفی انجام فعالیت
کند که در صورت ) کنترل می13یا مساوي باشد. رابطه ( تربزرگانجام کار در آن ایستگاه 

براي انجام آن فعالیت نیز  ازیموردنتخصیص یک فعالیت به یک ایستگاه کاري، ابزارآالت 
). است i براي انجام فعالیت ازیموردنتعداد ابزارهاي  |𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖|به ایستگاه کاري تخصیص یابد (

 کنند.) حدود متغیرهاي تصمیم مدل را مشخص می15) و (14دو رابطه (

 سازي مدل ریاضیخطی
شده غیرخطی مدل ارائه غیرخطی هستند، لذا 12تابع هدف سوم و محدودیت  کهییازآنجا
است بر روي نیاز لذا شوند، هاي خطی حل میتر از مدلهاي غیرخطی سختمدلاست. 

هاي حل مسائل خطی استفاده سازي صورت گیرد تا براي حل آن بتوان از روشمدل خطی
 .شوندمیسازي ، خطیپیشنهادي هاي غیرخطی موجود در مدلنمود. در این قسمت عبارت

. یک عبارت غیرخطی مربوط به وجود دارد پیشنهادي عبارت غیرخطی در مدل دو
و نحوه  اندضرب شده درهمکصفر و یو متغیر داست که در آن،  12محدودیت 

 سازي ضرب دو متغیر صفر و یک) آمده است.(خطی 1سازي آن در پیوست خطی
پس از تغییر ) است که 3عبارت غیرخطی دیگر مربوط به تابع هدف سوم (رابطه  

 کیدرکصفر و یمتغیر  یک و در آن، شودمتغیر و جایگذاري در تابع هدف ایجاد می
سازي خطی. استدرآمده صورت کسري به) 3رابطه (و است پیوسته ضرب شده  متغیر
که (سازي تابع هدف سوم خطی براي؛ ابتدا شودچند مرحله انجام می در )3( رابطه

تبدیل  2ده است (پیوست ش بکار گرفتهکوپر -تبدیل چارنز )صورت کسري استبه
متغیر  کیدرکصفر و ی متغیرسازي ضرب یک سپس از خطیکوپر را ببینید) و -چارنز

متغیر  کیدرکسازي ضرب یک متغیر صفر و یخطی 3شود (پیوست میپیوسته استفاده 
 .پیوسته را ببینید)

 شود.هاي زیر انجام میسازي مدل مطابق گامخطی
 ضرب دو متغیر صفر و یکسازي حاصلنیاز است خطی 12گام اول) در محدودیت  

شود به این منظور دو محدودیت دیگر به مدل افزوده می انجام شود. 1مطابق پیوست 



 1401 زمستان | 67شماره | بیستم سال |یصنعت تیریمطالعات مد | 18

ي، سازخالصه منظوربه). (توجه شود که 1974و وولسی،  ) (گالور18و  17، 16(روابط 
 اند).یک محدودیت اعمال شده صورتبه) 1(آمده در پیوست  48و  47هاي محدودیت

)16(  , ,i u k∀  ( )1 1k iu iukQ q Y− ≥ − 
(17) , ,i u k∀  𝑊𝑊𝑢𝑢𝑢𝑢 + 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑢𝑢 ≥ 2𝑌𝑌𝑖𝑖𝑢𝑢𝑢𝑢 

)18(  , ,i u k∀  𝑊𝑊𝑢𝑢𝑢𝑢 + 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑢𝑢 ≤ 1 + 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑢𝑢𝑢𝑢 

-کسري است از تبدیل چارنز صورتبهسازي تابع هدف سوم که براي خطیگام دوم) 
 را ببینید). 2شود (پیوست کوپر استفاده می

)19(  
1

1K
kk

S
D=

=∑ 
)20(  . k kD S V= 

)21(  
1

1
K

k
k

V
=

=∑ 

زیر تغییر پیدا  صورتبهپس از اعمال تبدیل فوق، تابع هدف سوم در مدل پیشنهادي 
 کند:می

)22(  3
1

min (1 )
K

k
k

OF D Q
=

= −∑ 

ضرب یک متغیر صفر و حاصل صورتبه) همچنان غیرخطی و 20، رابطه (حالنیباا
) بر روي رابطه 3سازي (مطابق پیوست بنابراین بایستی خطی؛ متغیر پیوسته است کیدرکی
 ) هم صورت گیرد.20(

هاي شود. محدودیتسازي میخطی 3) مطابق پیوست 20گام سوم) در این گام رابطه (
 نشان داده شده است. 25و  24، 23هاي خطی شده با رابطه

)23(  k∀  kV D≤ 
)24(  k∀  .k kV M S≤ 
)25(  k∀  ( )1k kV D M S≥ − − 

)، تغییر 22سازي تابع هدف سوم مدل پیشنهادي (رابطه براي خطی گام چهارم) در این گام
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 گردد.و تغییرات الزم در مدل اعمال می شدهانجاممتغیر زیر 
)26(   . K kD Q R= 

 آید:زیر در می صورتبه 16رابطه  شدهانجامپس از تغییر متغیر 
)27(  (1 ) .K iu iukD R q DY− ≥ − 

(خطی  3پیوست ) همچنان غیرخطی است و براي خطی کردن آن از 27گام پنجم) رابطه (
استفاده شده است (چانگ و دریک متغیر پیوسته) سازي ضرب یک متغیر صفر و یک

 گردد.زیر اعمال می صورتبه) و تغییرات الزم در مدل 2000چانگ، 
)28(  . iuk iukDY B= 

 شود.پس از اعمال تغییرات الزم، سه محدودیت زیر به مدل اصلی افزوده می
)29(  .iuk iukB M Y≤ 
)30(  iukB D≤ 
)31(  ( )1iuk iukB D M Y≥ − − 

 شود.مدل غیرخطی با تغییرات زیر به مدل خطی تبدیل می تیدرنها
 شود.) می3) جایگزین رابطه (32رابطه ( -
 شود.) می12) جایگزین رابطه (42-33هاي (رابطه -
 شود.) می14رابطه () جایگزین 43رابطه ( -
 شود.) می15) جایگزین رابطه (44رابطه ( -

)32(   3
1

min ( )
K

k
k

OF D R
=

= −∑ 

)33(  , ,i u k∀ ( )1k iu iukD R q B− ≥ − 

)34(  , ,i u k∀ 2uk ik iukW X Y+ ≥ 

)35(  , ,i u k∀ 1uk ik iukW X Y+ ≤ + 

)36(  k∀ 
1

1
K

k
k

V
=

=∑ 
)37(  k∀ kV D≤ 
)38(  k∀ .k kV M S≤ 
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)39(  k∀ ( )1k kV D M S≥ − − 

)40(  , ,i u k∀ .iuk iukB M Y≤ 

)41(  , ,i u k∀ iukB D≤ 

)42(  , ,i u k∀ ( )1iuk iukB D M Y≥ − − 

)43(  , ,i u k∀ { }, , , , , , 0,1ik lk k uk i p iukX Z S W U V Y ∈ 

)44(  , ,i u k∀ , , , , 0k k k iukQ V R D B ≥ 

 رویکرد مواجهه با چند هدفه بودن مسئله
براي تعیین اثرگذاري توابع  1در این پژوهش از رویکردي مبتنی بر روش معیار وزنی جامع

 هدف تابع سه از یک هر براي باالیی حد ابتداهدف استفاده شده است. در این رویکرد، 
 خودش باالي حد بر هدف تابع هر برايآمده دستبه مقدار تقسیم با سپس وشده محاسبه

 تی. درنهاآیدمیبه دست ]1و  0[بازه  در هدف تابع سه هر براي ايشده نرمال مقدار
دهد (پروس و می شکل را مسئله کلی هدف مقدار تابع نرمال، مقادیر این مجموع

 حاصل رابطه زیرصورت به هدف کل لذا تابع. )2010، کاستا و پریرا، 2001همکاران، 
 :شودمی

)45( 31 2

1 2 3

min ( )OFOF OFOF
UB UB UB

= + + 

و مخرج  بوده هدف توابع برايآمده دستبه ) مقادیرOF، صورت کسرها (45در رابطه 
 ) نیز مقادیر حد باال براي هر یک از سه تابع هدف هستند.UBها (کسر

 روش حل مسئله
 شناخته NP-hard مسئله یکعنوان به ابزار تخصیص با شکل-U مونتاژ خط باالنس مسئله
-شبیه فراابتکاري مطالعه، الگوریتم این بنابراین در؛ )2015است (اُگان و عزیزاُگلو،  شده

محصولی شکل تک-Uمونتاژ  خط باالنس مسائل حل براي تبرید با جستجوي محلی سازي
در این پژوهش، سه  .استفاده شده است از جنس هزینه، ظرفیت و کیفیت با اهدافی

پیشنهادي در  هايسازي تبرید با اندکی تفاوت استفاده شده است. الگوریتمالگوریتم شبیه

1. Global criterion method 
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-Uهاي کاري در خطوط مونتاژ به ایستگاه وظایف تخصیص این پژوهش، کلیه قواعد
هاي نزدیک به بهینه را بر اساس مجموع کنند و وظیفه تولید جوابشکل را رعایت می

هاي فرا در این بخش، مراحل و نحوه کارکرد الگوریتم .وزنی توابع هدف برعهده دارند
ها از شود. در این الگوریتمها توضیح داده میسازي آنابتکاري پیشنهادي و نحوه پیاده

 استفاده شده است. 2هاي آمده در جدول نمادگذاري

 پیشنهادي هايالگوریتم درمورداستفاده هاي . نمادگذاري2جدول 

 نام/تعریف اندیس نام/تعریف اندیس

i اندیس وظایف iTl 
 i وظیفه ازیموردنمجموعه تجهیزات  

 ام

n تعداد وظایف 
iPR  ي فعالیت ازینشیپمجموعه روابطi 

j هااندیس ایستگاه 
iSC  ي فعالیتازینپسمجموعه روابط i 

m هاحداکثر تعداد ایستگاه CT زمان سیکل 

u اندیس کارگران 𝑈𝑈𝑈𝑈1  حد باالي تابع هدف شماره یک 

U حداکثر تعداد کارگران 𝑈𝑈𝑈𝑈2  حد باالي تابع هدف شماره دو 

l اندیس تجهیزات 𝑈𝑈𝑈𝑈3  حد باالي تابع هدف شماره سه 

L تعداد تجهیزات Cr نرخ کاهش دما 

it  فهیوظانجامزمان i temp دما 

time زمان کل وظایف کاري iter تعداد تکرارها 

lec (ابزار) هزینه تجهیز l disquality حداقل سطح کیفیت انجام وظایف 

ord لیست تصادفی وظایف کاري Ofbest 
بهترین مقدار یافت شده براي تابع 

 هدف

min temp حداقل دما ordw لیست تصادفی کارگرها 

 ها و بازگشایی کدهاروش کدگذاري داده
سازي تبرید پیشنهادي در این پژوهش، وظایف کاري بر اساس شماره شبیه در الگوریتم

1تصادفی در یک بردار سطري صورتبهها آن n× گیرند. همچنین، براي تعیین قرار می
هاي فعال، در وظایف کاري و ایستگاه ازیموردننیازي، تجهیزات نیازي و پسروابط پیش

عالوه، براي نشان دادن هزینه تجهیزات و هاي صفر و یک تشکیل گردیده است. بهماتریس
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کیفیت انجام کار توسط کارگران و نیز براي نشان دادن وظایف، کارگران و تجهیزات 
ئله ایجاد شده است. هایی با ابعاد متناسب با اندازه مسبه هر ایستگاه، ماتریس افتهیصیتخص

وظایف کاري و کارگران بر  نیازي و زمان سیکل،براي تولید جواب با رعایت روابط پیش
یابند. پس از تخصیص ها تخصیص میهاي تصادفی به ترتیب به ایستگاهاساس لیست

شود تا وظایف ی میروزرسانبهاول و تکمیل آن، لیست وظایف کاري  وظایف به ایستگاه
هاي بعد مشخص شوند. سپس با در نظر گرفتن شرط زمان سیکل ص به ایستگاهقابل تخصی

در هر ایستگاه کاري، امکان تخصیص وظایف قابل تخصیص (با رعایت ترتیب اولویت 
و در صورت دارا بودن شرایط الزم به این ایستگاه  شدهیبررسوظایف) به ایستگاه دوم 

یابد. در این ها ادامه میوظیفه به ایستگاهاین روند تا تخصیص آخرین یابند. تخصیص می
شود؛ فرآیند تا موقعی که ظرفیت یک ایستگاه تکمیل نگردد، ایستگاه بعدي باز نمی

شود. همچنین زمانی که یک وظیفه هاي اضافی جلوگیري میبنابراین از ایجاد ایستگاه
همان ایستگاه  آن وظیفه نیز به ازیموردنیابد، ابزار کاري به ایستگاهی تخصیص می

 شود.تخصیص داده می
𝑂𝑂𝑂𝑂(𝑥𝑥) شودگردد و در هر تکرار، جوابی که تولید میجواب اولیه تعیین می عنوانبه 

 )𝑂𝑂𝑂𝑂(𝑥𝑥′)  بهتر از  کهیدرصورت) با بهترین جواب  تا آن مرحله از الگوریتم مقایسه شده و
) درنظر گرفته  𝑂𝑂𝑂𝑂(𝑥𝑥∗)(  جواب بهینه فعلی عنوانبهگردد و آن است، جایگزین آن می

� 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑒𝑒احتمال با را جواب آن الگوریتم صورت، این غیر شود. درمی
−�𝑂𝑂𝑂𝑂�𝑥𝑥′�−𝑂𝑂𝑂𝑂(𝑥𝑥)�

𝑇𝑇
�  

پذیرد. جواب بهینه نهایی، جوابی است که بهترین مقدار را می فعلی جواب بهینهعنوان به
حاسبه معیار جامع م افتهیرییتغبراي مجموع نسبی هر سه تابع هدف (که با استفاده از روش 

رویکرد "در این مقاله به بخش  مورداستفادهشود) حاصل نماید (براي روش معیار جامع می
مراجعه نمایید). در الگوریتم پیشنهادي براي پارامترهایی  "مواجهه با چند هدفه بودن مسئله

) مقادیر اولیه تعریف mintemp) و حداقل دما (Crنظیر دماي اولیه، نرخ کاهش دما (
کند و دمایی که شروع به کار می)  0T( کافیاندازه به اولیه دماي یک با الگوریتمشود. می

 ذخیره)  kT( فعلی دمايعنوان بهآید، می به دستدر هر مرحله و پس از کاهش دما 
نرخی که براي کاهش دما در نظر گرفته شده است، دما  به توجه شود. در هر مرحله بامی
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شود که می تکرار انجام معینی تعداد هاي بهتر،دما براي یافتن جواب هر در .یابدمی کاهش
براي توقف  .در الگوریتم به آن تحت عنوان جستجو در همسایگی جواب اشاره شده است

دما به حداقل مقدار تعریف شده الگوریتم، شرط حداقل دما تعریف شده است و زمانی که 
 گردد. برسد، الگوریتم متوقف می

ي و ازینشیپو با رعایت روابط  دشدهیتولجواب اولیه بر اساس لیست تصادفی 
جهت تغییر لیست  Insertionعملگر گردد. در حل مدل، هاي مدل ایجاد میمحدودیت

 صورتبهدر هر تکرار رود. این عملگر وظایف کاري و ایجاد جواب جدید به کار می
 کند و آن رارا انتخاب می قرارگرفتهتصادفی یک وظیفه که در لیست وظایف کاري 

را نیز به همان  تصادفی در جایی از لیست وظایف کاري قرار داده و محتویات آن صورتبه
له آید که با جواب بهینه تا آن مرحدست میدهد. در هر جابجایی، جوابی بهمکان انتقال می

گردد. نتایج جواب بهتري باشد، جایگزین جواب بهینه می کهیدرصورتشود و مقایسه می
ها و همچنین تخصیص ها، تخصیص تجهیزات به ایستگاهتخصیص وظایف به ایستگاه

mهايبا ماتریس جادشدهیاهاي کارگران به کلیه ایستگاه n× شوند. همچنین نشان داده می
1متغیرهاي صورتبهتوابع هدف   شوند.نمایش داده می ×1

 الگوریتم اول
هاي موجود سازي تبرید است و در آن، جوابالگوریتم شبیه الگوریتم اول، نوع کالسیک

گردند. به این صورت که ابتدا یک ترتیب تصادفی از در همسایگی جواب اولیه بررسی می
نیازي و و با رعایت روابط پیش دشدهیتولشود و بر اساس ترتیب اجزاء کاري ایجاد می

شود. سپس یابند و جواب اولیه تولید میها تخصیص مینیازي، اجزاء کاري به ایستگاهپس
(که این ترتیب  جادشدهیاهاي کاري یک ترتیب نیز براي تخصیص کارگران به ایستگاه

ها تخصیص ماند) و بر اساس آن کارگران به ایستگاهتا آخر الگوریتم ثابت می جادشدهیا
سازي بهینه SAها، الگوریتم لیه وظایف و کارگران به ایستگاهیابند. پس از تخصیص کمی

زیر است (مراحل الگوریتم  صورتبهسازي تبرید هاي الگوریتم شبیهکند. گامرا آغاز می
 آمده است): 3کد آن در شکل و شبه 2اول در شکل 

 تولید شود. )X(: پارامترهاي الگوریتم تعیین و یک جواب اولیه 1گام 
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عنوانبه) محاسبه شود و این مقادیر X) براي جواب اولیه (Zقدار تابع هدف (: م2گام 
*Z و*X .در نظر گرفته شوند 

) در همسایگی جواب فعلی ایجاد و مقدار تابع newX: یک جواب جدید (3گام 

 ) مربوط به آن محاسبه شود.newZهدف (
*: اگر4گام 

newZ Z≤  در نظرجواب بهینه فعلی  عنوانبهآنگاه جواب جدید 
*و مقدار جواب بهینه فعلی ( شدهگرفته *,X Z (بروید. در  5ی شود و به گام روزرسانبه

 بروید. 1-4غیر این صورت به گام 
)exp*بر اساس رابطه  P: مقدار 1-4گام  ( ) / )p Z Z T= − محاسبه و یک عدد  −

از عددتصادفی تولید شده  تربزرگ P) تولید شود. چنانچه مقدار 1و  0تصادفی در بازه (
*و مقدار جواب بهینه فعلی ( شدهرفتهیپذاست، جواب جدید  *,Z X (شود و  یروزرسانبه

 بروید. 5به گام 
) 46) بر اساس رابطه (T، دما (افتهیانیپابررسی و چنانچه  تعداد تکرارها :5گام 

ضریب کاهش  Crمعرف دماي هر مرحله از الگوریتم و  temp)، 46کاهش یابد. در رابطه (
 ).2006است (سومان و کومار، ]0و  1[دما است و مقدار آن عددي در بازه 

)46( 𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒 = 𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒 × 𝐶𝐶𝐶𝐶 

) بررسی و درصورت رسیدن به mintemp: شرط توقف بر اساس حداقل دما (6گام 
 حداقل دما، الگوریتم متوقف شود.

 بهترین جواب نمایش داده شود. عنوانبه Z*و X*: مقادیر7گام 
 

 

 بله

 شروع

 (X)تعیین پارامترهاي الگوریتم و تولید جواب اولیه 

 (X)) در همسایگی جواب فعلی𝑋𝑋𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛تولید جواب جدید (

𝑋𝑋𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛  ازX بهتر است؟ 

جواب پذیرفته  بروزرسانی جواب بهینه فعلی
 شود؟می

 خیر

 بله
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 سازي تبرید. شماتیک مراحل اجراي الگوریتم شبیه2شکل 

 خیر
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 کد الگوریتم اول. شبه3شکل 

 الگوریتم دوم
سازي تبرید است، پس از ایجاد الگوریتم شبیه افتهیبهبوددر الگوریتم پیشنهادي دوم که  

لیست تصادفی از اجزاء کاري و ایجاد جواب اولیه، یک لیست نیز براي تخصیص تصادفی 
شود؛ اما برخالف الگوریتم اول که ترتیب تصادفی ها ایجاد میکارگران به ایستگاه

ترتیب تصادفی کرد، در این الگوریتم، در هر دما یک تا پایان الگوریتم تغییر نمی جادشدهیا
ها شود و کارگران به ترتیب قرارگیري در لیست تصادفی به ایستگاهجدید تولید می

بنابراین تفاوت این الگوریتم با الگوریتم اول، در این است که فقط از ؛ یابندتخصیص می
شود. بلکه در هر جواب استفاده نمی هاجوابیک مجموعه ثابت از کارگران براي تولید 

. ابندییمتخصیص  هاستگاهیاتصادفی به  صورتبه، مجموعه خاصی از کارگران دشدهیتول
 آمده است. 4کد الگوریتم در شکل شبه

 



 27 |   و همکاران خرّم...؛  دیباالنس خط تول يچندهدفه برا يزیرمدل برنامه کیارائه 

 

 
 کد الگوریتم دوم. شبه4شکل 

 الگوریتم سوم
 جستجوي یک اعمال با الگوریتم دوم است. این بهبود افتهیبهبودالگوریتم پیشنهادي سوم، 

صورت که اینشود (مرحله سوم الگوریتم)؛ بهمی انجام کارگر انتساب مرحله هر در محلی
در این الگوریتم یک حلقه تکرار (جستجوي محلی) براي بهبود تخصیص کارگران و 

بهتر شدن کیفیت انجام کار ایجاد شده است که در هر تکرار از این حلقه،  جهیدرنت
عدم کیفیت انجام کار  سازي سطحالگوریتم سعی در بهبود تابع هدف سوم یعنی کمینه

که یک جایگشت تصادفی از کارگران  ازآنپس، در هر تکرار از حلقه، درواقعدارد (
شود تا تخصیص شود، این جایگشت براي تعدادي از تکرارها تغییر داده میایجاد می

، این حلقه تابع هدف سوم دشدهیتولکارگران تا حد ممکن بهبود یابد). سپس در هر جواب 
دهد و چنانچه امکان بهبود آن وجود داشته باشد، تابع هدف سوم را ی قرار میبررسموردرا 
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کد الگوریتم در شود. شبهبخشد که این کار موجب بهبود جواب کلی نیز میبهبود می
 آمده است. 5شکل 

 
 کد الگوریتم سوم. شبه 5شکل 

 ي و اجراسازادهیپ
؛ استدر مطالعات پیشین بررسی نشده  در این پژوهش، شدهارائهمدل ریاضی که  یز آنجائا

 براي چندین مثال عددي تحقیق، هاي معتبر موجود در ادبیاتگراف از استفاده لذا ابتدا با
ها مورد اند و جوابایجاد و حل شده مدل و الگوریتم پیشنهادي ارزیابی کارایی
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مدل پیشنهادي براي باالنس  اعتبارسنجی منظوربهاند. سپس قرار گرفته لیوتحلهیتجز

در یکی 𝛅𝛅 خطوط مونتاژ واقعی، مدل پیشنهادي براي مسئله باالنس خط مونتاژ قطعه
اند. در و با الگوریتم پیشنهادي حل و نتایج تحلیل شده شدهگرفتهکارخانجات شیراز بکار 

اسباتی این بخش، ابتدا نحوه تولید جواب اولیه، استراتژي جستجو در همسایگی، نتایج مح
ي مدل پیشنهادي براي مسئله باالنس خط مونتاژ ریکارگبههاي عددي و سپس نتایج مثال

 شود.آورده می 𝛅𝛅قطعه 

 پیشنهادي تنظیمات الگوریتم
بسزایی دارند و با ترکیبات  ریتأثهاي مطلوب مقادیر پارامترها در فرآیند دستیابی به جواب

هاي متفاوت دست هایی با کیفیتتوان به جوابمختلف پارامترهاي اصلی الگوریتم می
هاي متفاوت، مقادیر شکل با اندازه-Uعالوه، براي مسائل باالنس خط مونتاژ یافت. به

به همین مجزا براي ابعاد مختلف مسئله تنظیم گردد.  طوربهپارامترهاي الگوریتم بایستی 
هاي دلیل، اگر در تنظیم پارامترهاي الگوریتم دقت الزم به عمل نیاید، ممکن است جواب

، چندین SAاز کیفیت و کارایی مطلوبی برخوردار نباشند. در الگوریتم  آمدهدستبه
دماي اولیه، نرخ کاهش دما و  ازجملهبایست تخمین زده شوند پارامتر وجود دارند که می

ا در هر دما. براي تخمین مناسب حدود این پارامترها از روش طراحی تعداد تکراره
ها بهترین مقادیر پارامترها براي مسائل با ابعاد آزمایش استفاده شده است و بر اساس آن

مختلف تعیین گردیده است. به این منظور براي هر یک از این پارامترها سه مقدار مختلف 
-رپایه نمونهها در مسائل با ابعاد مختلف (به شده براي آنترین مقادیر استفادبر اساس رایج

هاي ي ترکیب پارامترها، حالتازا) انتخاب گردیده و به )1995( 1هاي آمده در اسکول
، 50هاي عددي در سه دماي ها براي مثالمختلفی براي حل مسئله ایجاد شده است. آزمایش

فرمول کاهش دما مطابق رابطه  و سه ضریب کاهش دماي مختلف (بر اساس 250و  100
 شود.مالحظه می 3) در تکرارهاي مختلف انجام شده است که در جدول 46

 

1. Scholl 
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 . مقادیر انتخاب شده جهت تخمین پارامترها3جدول 
 پارامتر الگوریتم اول الگوریتم دوم الگوریتم سوم

 تعداد تکرار 20و  80و  200 20و  80و  200 40و  80
 دما 50و  100و  250 50و  100و  250 100و  250
 ضریب کاهش دما 0,8و  0,9و  0,99 0,8و  0,9و  0,99 0,85و  0,99
 تکرار در هر حلقه بهبود ---- ---- 25و  50

، سه مثال با 3از ترکیب حدود پارامترها در جدول  آمدهدستبهي هر حالت ازابه 
ها حل مرتبه با هریک از الگوریتم 10هاي متفاوت (کوچک، متوسط و بزرگ)، اندازه

شده است. جهت دستیابی به بهترین ترکیب از مقادیر پارامترها، پس از حل همه این مسائل 
 آمدهدستبهها ها بهترین جوابني آازابا هر سه الگوریتم، مقادیري از پارامترها که به 

طور مثال در هر دما، میانگین برآورد از مقادیر پارامترها تعیین شده است. به عنوانبهاست، 
و دمایی که به ازاي آن  شدهمحاسبهدر تکرارهاي مختلف  آمدهدستبهمقادیر توابع هدف 

ب براي شروع الگوریتم دماي مناس عنوانبهکمترین میانگین توابع هدف حاصل شده است، 
شود. ترین مقادیر براي سایر پارامترها تعیین میتعیین شده است. به همین صورت مناسب

براي تعیین بهترین تعداد تکرارها در هر دما، میانگین مقادیر توابع هدف در تکرارهاي 
گین شود. سپس تعداد تکراري که به ازاي آن، بهترین میان، محاسبه میشدهانجاممختلف 

بهترین تعداد تکرارها در هر دما در نظر  عنوانبهاست،  آمدهدستبهتوابع هدف در هر دما 
براي پارامترهاي سه الگوریتم، براي یکی  شدهنییتععنوان نمونه، مقادیر شود. بهگرفته می

 آمده است. 4هاي عددي در جدول از مثال

 هاي عددي)الگوریتم (براي یکی از مثالبراي پارامترهاي سه  شدهنییتع. مقادیر 4جدول 

 پارامتر الگوریتم اول الگوریتم دوم الگوریتم سوم
 دما 250 250 250
 ضریب کاهش دما 0,99 0,99 0,99
 تعداد تکرار 200 200 80
 تکرار در هر حلقه بهبود ---- ---- 50
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همسایگی یک جواب از جدید در  سازي شده، براي ایجاد جوابهاي پیادهدر الگوریتم
تصادفی یک  صورتبهشود. این عملگر در هر تکرار استفاده می 1عملگر جابجایی وظایف

کند و است) را انتخاب می وظیفه کاري (که در لیست تصادفی وظایف کاري قرار گرفته
را نیز به همان مکان  دهد و محتویات آنیی از لیست قرار میدرجاتصادفی  صورتبه آن را

هاي پیشنهادي کاهش دما بر اساس قاعده ). در الگوریتم2009دهد (تالبی، نتقال میا
هاي پیشنهادي نیز شود. شرط توقف براي الگوریتم) انجام می45هندسی مطابق رابطه (

 رسیدن به دماي نهایی (دماي حداقل) در نظر گرفته شده است.

 هاي عددينتایج محاسباتی مثال

هاي مثال عددي با اندازه 10هاي پیشنهادي، الگوریتم اعتبارسنجیور منظبه پژوهش این در
هاي معتبر موجود در ادبیات تحقیق گراف متفاوت (کوچک، متوسط و بزرگ) بر اساس

. اند)) طراحی شده1995هاي آمده در اسکول (ها برپایه نمونه(مثالاست  طراحی شده
مرتبه با هر  10)، هر مسئله 4سپس، به ازاي مقادیر مختلف پارامترها (مطابق جدول 

ها مورد تحلیل قرار گرفته است. در این و نتایج هر یک از الگوریتم شدهحلالگوریتم 
 تولید تصادفیصورت بهي مربوط به کیفیت انجام کار هادادهو  ها، هزینه ابزارآالتمثال
-انجام وظایف کاري تعریف شده براي متفاوت هايمهارت ارگران بااند. همچنین کشده

 ها در نظر گرفته شده است.عالوه، زمان سیکل متناسب با زمان انجام فعالیتبه .اند
 ) آورده شده است.5در جدول ( شدهیطراحهاي عددي مشخصات مثال

 شدهحلهاي عددي . اطالعات مربوط به پارامترهاي مثال5جدول 

 )1000( x تجهیزات نهیهز 
زمان 
 سیکل

تعداد 
 تجهیزات

تعداد 
 کارگرها

تعداد 
 هافعالیت

 مثال

 1 11 11 8 10 1و  3و  2و  4و  1,5 و 2و  5و  1
و  4و  2و  1,5و  3و  2,5و  1و  3,5و  2

 1و  2,5
21 10 21 21 2 

 3 25 25 10 21و  4و  2و  1,5و  3و  2,5و  1و  3,5و  2

1. Insertion operator 
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 )1000( x تجهیزات نهیهز 
زمان 
 سیکل

تعداد 
 تجهیزات

تعداد 
 کارگرها

تعداد 
 هافعالیت

 مثال

 1و  2,5
و  3,5و  4و  1,5و  2و  3و  1و  3,5و  2

 3و  2,5
36 10 30 30 4 

و  1,5و  4,5و  2,5و  2و  4و  5و  3,5و  3
 2و  3

54 10 35 35 5 

و  3و  4و  1,5و  2و  3,5و  2,5و  3و  1
 1و  3,5و  2و  4,5

69 12 45 45 6 

و  3و  4و  1,5و  2و  3,5و  2,5و  3و  4,5
 1و  3,5و  2 و 4,5

2806 12 53 53 7 

 1,5و  2,5و  3و  1,5و  2و  3,5و  4و  2,5
 2و  3,5و  3و  1و 

86 12 58 58 8 

و  1,5و  2و  3,5و  3و  1و  4,5و  2,5و  2
 2و  3,5و  1و  4و  1,5و  2,5و  3

220 15 70 70 9 

و  1,5و  2و  3,5و  4و  2,5و  1,5و  1و  3
 2و  3,5و  1و  4و  1,5و  2,5و  3

56 15 75 75 10 

از یک دستگاه (با استفاده  MATLAB افزارنرم ها درهاي عددي با هریک از الگوریتممثال
حل شده ) Core i7-RAM 16.00 GB-CPU 3.88 GHzي افزاربا مشخصات سخترایانه 

هاي عددي (شامل حداقل، متوسط و حداکثر مثال حل از آمدهدستنتایج بهاست. خالصه 
 ) آمده است.6الگوریتم) در جدول ( هر ازآمده دستبهمقادیر تابع هدف کل 

 هاي پیشنهاديي عددي با استفاده از الگوریتمهامثال. خالصه نتایج حل 6جدول 

 الگوریتم اول الگوریتم دوم الگوریتم سوم
 مثال

 حداقل متوسط حداکثر حداقل متوسط حداکثر حداقل متوسط حداکثر
1,2178 1,2178 1,2178 1,2365 1,2365 1,2365 1,3757 1,3453 1,3116 1 
1,0727 1,0195 0,9781 1,1516 1,1276 1,0796 1,0796 1,0796 1,0796 2 
1,0129 1,0047 0,995 1,1079 1,0733 1,0060 1,0823 1,0685 1,0435 3 
1,1279 1,1174 1,1046 1,1977 1,1800 1,1476 1,263 1,2194 1,1832 4 
1,1531 1,1343 1,12 1,2136 1,2019 1,1846 1,3602 1,3163 1,2392 5 
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 الگوریتم اول الگوریتم دوم الگوریتم سوم

 مثال
 حداقل متوسط حداکثر حداقل متوسط حداکثر حداقل متوسط حداکثر
0,9590 0,9425 0,9231 1,0297 1,0082 0,9798 1,1445 1,0549 0,9908 6 
1,0473 1,0388 1,0345 1,1110 1,0913 1,075 1,3132 1,2545 1,2129 7 
1,2309 1,2417 1,2052 1,3063 1,2841 1,2626 1,3464 1,3085 1,2857 8 
1,1211 1,1115 1,1034 1,1770 1,1654 1,1345 1,1967 1,1757 1,1468 9 
1,2820 1,3192 1,2820 1,3741 1,3609 1,3213 1,3312 1,3712 1,3456 10 

هاي ) روند و میزان تغییرات تابع هدف کیفیت (یعنی تابع هدف سوم) را در مثال6شکل (
شود که در همه دهد. مالحظه میبه تفکیک سه الگوریتم نشان می شدهحلعددي 

، مقادیر تابع هدف سوم (تابع هدف کیفیت) که از الگوریتم سوم شدهحلهاي مثال
این نتایج دور از  .هاي اول و دوم استاست، بهتر از مقادیر حاصل از الگوریتم شدهحاصل

سوم،  انتظار نیست؛ چراکه در الگوریتم سوم به دلیل وجود حلقه بهبود براي تابع هدف
یابد که این امر موجب کاهش مقدار این تابع هدف نسبت به دو الگوریتم دیگر کاهش می

 شود.تابع هدف کلی و بهبود آن نسبت به دو الگوریتم دیگر می
ها سازي تعداد ایستگاهها (تابع هدف اول) و کمینهسازي هزینهبراي توابع هدف کمینه

نی از سه الگوریتم حاصل شده است و تفاوت مقادیر (تابع هدف دوم)، مقادیر تقریبًا یکسا
طور عمده وابسته به مقدار تابع هدف کیفیت (تابع هدف حاصل براي تابع هدف کل، به

سوم) است. لذا در هر جوابی که تابع هدف سوم کمترین مقدار را دارد، تابع هدف کل 
ن مقدار براي تابع هدف کل ، بهتریرونیازامربوط به آن جواب نیز کمترین مقدار را دارد. 

ترتیب مطابق جدول ). به همین7 شکلاست (ها از الگوریتم سوم حاصل شده در همه مثال
 هدف تابع میانگین مقادیر بهترین ،شدهحلهاي عددي مثال تمام شود که درمالحظه می 5

هاي وابنتیجه مقایسه مقادیر حداقل و حداکثر ج .استآمده دستبهسوم  کل از الگوریتم
 از حاکی نتایج بنابراین،؛ براي تابع هدف کل با سه الگوریتم نیز مشابه است آمدهدستبه

، تغییرات تابع هدف 8شکل  .دو الگوریتم دیگر است به نسبت سوم کارایی باالتر الگوریتم
 دهد.کل به تفکیک هر مثال و الگوریتم را نمایش می
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دهد که الگوریتم سوم بهترین مقادیر تابع هاي عددي نشان میعالوه، نتایج حل مثالبه
 25از  تربزرگهاي با اندازه هدف کل را (در مقایسه با دو الگوریتم دیگر) بر روي مثال

ي یک جستجوي محلی براي تخصیص ریکارگبه شود کهبنابراین استنباط می؛ فعالیت دارد
شود که الگوریتم نسبت به حالت کالسیک سازي تبرید باعث میشبیه کارگر در الگوریتم

 تر و کاراتر شود.آن قوي

 
 به تفکیک سه الگوریتم شدهحلهاي عددي . مقادیر تابع هدف سوم در مثال6شکل 

 

 
 به تفکیک سه الگوریتم شدهحلهاي عددي . تغییرات مقادیر تابع هدف کل در مثال7شکل 

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

0.5

الگوریتم اول الگوریتم دوم الگوریتم سوم

مثال اول

مثال دوم

مثال سوم

مثال چهارم

مثال پنجم

مثال ششم

مثال هفتم

مثال هشتم

0.93

0.98

1.03

1.08

1.13

1.18

1.23

1.28

1.33

الگوریتم اول الگوریتم دوم الگوریتم سوم

مثال اول
مثال دوم
مثال سوم
مثال چهارم
مثال پنجم
مثال ششم
مثال هفتم
مثال هشتم
مثال نهم
مثال دهم
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 تغییرات مقادیر تابع هدف کل به تفکیک هر مثال و الگوریتم. 8شکل 

 هااعتبارسنجی و ارزیابی جواب
براي تابع هدف  آمدهدستبههاي عددي مشخص شد که مقادیر بهینه مطابق نتایج حل مثال

دهد سوم از الگوریتم اول به الگوریتم سوم روندي کاهشی داشته است که نشان می
هاي بهینه بهتري براي تابع هدف سوم الگوریتم سوم نسبت به الگوریتم اول و دوم جواب

، با درواقعنیست.  برقرارارائه کرده است؛ اما براي دو تابع هدف دیگر این روند همواره 
لزوماً جواب بهینه بهتري نسبت به الگوریتم اول و دوم براي تابع هدف  م سومالگوریت

هاي کاري سازي تعداد ایستگاهها (تابع هدف اول) و تابع هدف کمینهسازي هزینهکمینه
در مقدار  توجهقابلدست نیامده است؛ اما الگوریتم سوم به سبب بهبود (تابع هدف دوم) به

بهتر نبودن جواب بهینه آن (نسبت به الگوریتم اول و دوم)  رغمیعل-بهینه تابع هدف سوم 
 جواب بهینه بهتري براي تابع هدف کل ارائه داده است. -براي دو تابع هدف دیگر

 ي مدل و الگوریتم پیشنهادي در یک مطالعه مورديسازادهیپ

مطالعه موردي  ارزیابی کارایی مدل و الگوریتم پیشنهادي در خطوط مونتاژ واقعی، منظوربه

 يبراها است و انجام گردید. این قطعه از خانواده نازل 𝜹𝜹شکل قطعه -Uدر خط مونتاژ 
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 یاسرعت) در ورود ( یشافزا يبرا ژهیو(به یالس یک یانمشخصات جر یاکنترل جهت 
سرعت  یان،جر یکنترل دب وظیفه این قطعهشده است.  یلوله طراح یاحفره  یکخروج) از 

 یزهشده و نازل آن را اتمسوخت با فشار وارد نازلسیال است. به این صورت که و فشار 
از نازل  یخاص يیهمحدوده زاو رد یدسوخت پودر شده با یانکند. جری(پودر) م

نازلی که براي این مطالعه  باشد. یکنواختقطرات سوخت در آن  یعشده و توزخارج
ت است که وظیفه آن هدایت سوخت به هاي سوخموردي انتخاب شده است از نوع نازل

شود که شش سمت موتور توربوکمپرسور است. این نازل از مونتاژ هفت قطعه تولید می
نیز از  شود و یک قطعهقطعه از این هفت قطعه در خود کارخانه تولیدکننده نازل ساخته می

 .گرم است 400حدود  𝜹𝜹گردد. وزن تقریبی قطعه می نیتأمخارج از کارخانه 
فعالیت تولید روي شش  32(شامل فعالیت  37به هاي الزم جهت ساخت نازل فعالیت
اجزاء  دقیقه است. 20و داراي زمان سیکل  است تقسیم شده )فعالیت مونتاژ 5زیرقطعه و 

است.  آورده شده 7در جدول  هانیازي آنزمان و روابط پیشعملیات تولید/مونتاژ، کاري، 

هاي انجام هر فعالیت و ...) و خط مونتاژ آن (از قبیل میزان تقاضا، زمان 𝜹𝜹هاي قطعه داده
با مدیر تولید و کارگران خط  مستقیم ارتباط و خط تولید و مونتاژ به مراجعه عمده با طوربه

اند با ها که در دسترس نبودهآوري شده است. ضمن اینکه تعداد محدودي از دادهجمع
 اند.خمین زده شدهتوجه به اطالعات موجود ت
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 𝜹𝜹 هاي ساخت قطعات نازل. فعالیت7جدول 
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 2 (Mounting Flange )3 (Feed Arm )4 (Shroud( Fuel Connection) 1قطعات این محصول شامل (
)5 (Deflector Valve )6 (Spring Locking Ring )7) از خارج از کارخانه)  شدهنیتأم) قطعه پالستیکی

، CNCشامل ماشین تراش، وایرکات، دستگاه فرز، دستگاه فرز  𝜹𝜹در تولید قطعات نازل  ازیموردناست. تجهیزات 

 37شامل  𝜹𝜹اپراتور) است. عملیات ساخت و مونتاژ نازل  مورداستفادهو ابزارآالت تولید دستی ( CNCماشین تراش 

 زیرصورت به 𝜹𝜹مراحل ساخت و مونتاژ نازل  تأخرنمودار تقدم و فعالیت مونتاژ) است.  5فعالیت ساخت و  32فعالیت (

 :به شرح زیر است 𝜹𝜹پنج فعالیت مونتاژ در ساخت نازل است. همچنین 
Assembly A:  اتصالFuel Connection  بهMounting Flange 
Assembly B : اتصالMounting Flange  بهFeed Arm 
Assembly C : اتصالShroud  وSpring Locking Ring  بهFuel Connection 
Assembly D : اتصالDeflector Valve  بهSpring Locking Ring 
Assembly E : اتصال قطعه پالستیکی بهDeflector Valve 

 

آمده  9و  8هاي کاري در جداول خالصه نتایج حل مسئله مطالعه موردي و تشکیل ایستگاه
تخصیص فعالیت مربوط به آن سطر به  دهندهنشاندر سطرها )، عالمت 9است. در جدول 

هاي کاري و ایستگاه 9ایستگاهی (ستونی) است که این عالمت در آن قرار دارد. شکل 
شود که وظایف بین دهد و مالحظه میرا نشان می به هر ایستگاه افتهیصیتخصهاي فعالیت

 اند.) تقسیم شده8WSتا  1WSایستگاه کاري ( 8
منظور ارزیابی باالنس به ریکارایی خط و تأخ اري خط،مقدار سه شاخص ضریب همو

(براي تعاریف این سه  آمده است 10در جدول و  محاسبه نتایج الگوریتم سومعملکرد 
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ها، شده براي هر یک از شاخصمقادیر محاسبهبا توجه به  .را ببینید) 4شاخص پیوست 
قبول وري خط قابلن بهرهعمل کرده و میزا یخوبگفت که رویکرد پیشنهادي به توانمی

 .است
 . نتایج حاصل از حل مسئله در مطالعه موردي8جدول 

 توابع هدف
زمان اجراي  مقادیر بهینه توابع هدف

 3الگوریتم  2الگوریتم  1الگوریتم  الگوریتم
 301000000 308000000 308000000 تابع هدف اول

 (دقیقه) 75
 9 10 10 تابع هدف دوم
 0,3556 0,39 0,43 تابع هدف سوم
 0,9103 0,9961 1,0621 تابع هدف کلی

مقادیر پارامترهاي 
مهم در هر 

ایستگاه در جواب 
 بهینه

 هاایستگاه

1 2 3 4 5 6 7 8 

 19,2 20 19,6 20 20 19,4 19,6 18,4 زمان ایستگاه
 50000000 40000000 42000000 15000000 55000000 50000000 21000000 50000000 هزینه ابزار

 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 0,3 عدم کیفیت

 هاي کاري مسئله مربوط به مطالعه مورديها به ایستگاهنحوه تخصیص فعالیت .9جدول 

 هاایستگاه

ت
الی

فع
 

 هاایستگاه

ت
الی

فع
 

 هاایستگاه

ت
الی
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 هاایستگاه

ت
الی

فع
 

 هاایستگاه

ت
الی
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 هاایستگاه
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 شکل-Uها در مسئله مطالعه موردي در چیدمان . نحوه قرار گیري ایستگاه9شکل 

 هاي ارزیابی خط مونتاژ براي مطالعه موردي. مقادیر شاخص10جدول 
 مقدار شاخص

 E( 96,9%شاخص کارایی خط (

 S.I.( 1,93( شاخص ضریب همواري خط

 B.D( 2,35( باالنس ریتأخنسبت 
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 بینش مدیریتی
در این مطالعه، آمده دستبه جینتانیز و پیشنهادي روش حل ی، اضیر سازيمدل

 .دهدینشان مبراي مسائل باالنس خطوط مونتاژ  یتیریمد دگاهیاز درا  ریز هايرهیافت
در طراحی خطوط تولید محصوالت جدید در کارخانجات (مسائل واقعی)،  -

 در این مطالعه استفاده نمود. شنهادشدهیپشکل -Uتوان از رویکرد باالنس خط مونتاژ می

تواند توسط مدیران تولید براي مواجه با ماهیت بینش مدیریتی حاصل از این رویکرد می
 برداري قرار گیرد.شکل مورد بهره-Uچندهدفه بودن مسئله باالنس خط مونتاژ 

-Uخط مونتاژ  کی یدههنگام سازمانتوانند در رویکرد پیشنهادي، مدیران می  -
زمان توجه نمایند که در ارتقا صورت همها، ظرفیت و کیفیت بهسازي هزینه، به بهینهشکل

 است. رگذاریتأثوري خط سطح بهره

 یدهسازمانتوانند در ن مطالعه میدر ای شنهادشدهیپمدیران بر اساس رویکرد  -
، براي انجام وظایف توسط کارگران، سطوح کیفی متفاوتی شکل-Uخط مونتاژ  کی

درنظر گرفته و براي هر وظیفه، ابزار مناسب را از مجموعه ابزارهاي قابل تخصیص، 
اختصاص دهند. این رویکرد که انطباق باالیی با شرایط واقعی انجام وظایف در خطوط 

ي شرایط انجام کار در اختیار مدیران قرار سازمدلي براي مؤثرتاژ دارد، بینش مدیریتی مون
 دهد.می

 در رویکرد پیشنهادي، سطح عدم کیفیت در انجام وظایف در هر ایستگاه کمینه -
؛ در هر ایستگاه کاري رعایت گردد قبولقابلحداقل سطح کیفی  کهينحوبهشده است، 

در این مطالعه، دغدغه مدیران براي الزام به رعایت سطح  شدهانجامي سازمدلبنابراین، 
 دهد.در هر ایستگاه را مدنظر قرار می موردقبولکیفی 

کند که براي مسائل باالنس الگوریتم پیشنهادي در مطالعه به مدیران کمک می -
ختیار هاي نزدیک به بهینه با کارایی مناسب در اشکل در ابعاد بزرگ جواب-Uخط مونتاژ 

 برداري است.قابل بهره داشته باشند که در تحلیل شرایط بهینه انجام کار در خطوط مونتاژ

در این الگوریتم را با  شنهادشدهیپتوانند فرآیند عالوه، مدیران خطوط مونتاژ میبه -
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 سازي براي دیگر خطوط مونتاژ نیز استفاده نمایند.انجام اصالحاتی در مدل

 گیرينتیجه
شکل با در نظر گرفتن -Uي و حل مسئله باالنس خط مونتاژ سازمدلدر این پژوهش، 

ی قرار گرفت. بدین منظور موردبررسمحدودیت تخصیص ابزار و شرایط کیفی انجام کار 
که در آن  مسئله ارائه شدبراي ي غیرخطی آمیخته عدد صحیح زیربرنامهیک مدل ریاضی 

قالب حداقل کردن هزینه تجهیزات و در هدف  نوان دوعزمان بهو کارگران، همتجهیزات 
 هاتعداد ایستگاهند. عالوه بر این دو هدف، نظر گرفته شدسطح عدم کیفیت انجام کار در 

سازي تبرید و نیز دو حالت نیز کمینه گردید. براي حل مسئله، از الگوریتم فراابتکاري شبیه
ها و وه تخصیص تصادفی کارگران به ایستگاههایی در نحي آن (با ایجاد نوآوريافتهیبهبود

محلی براي بهبود تخصیص کارگران)، استفاده شد. مدل  جستجوي نیز اعمال یک
عنوان (به باالنس خط مونتاژمسائل شده در ادبیات شناختههاي گراف پیشنهادي با استفاده از

از  آمدهدستبههاي پیشنهادي حل گردید و نتایج حل هاي عددي) با الگوریتممثال
ها تحلیل و بررسی هاي پیشنهادي با یکدیگر مقایسه و کارایی این الگوریتمالگوریتم

عالوه، براي ارزیابی کارایی مدل و الگوریتم پیشنهادي در خطوط مونتاژ واقعی، گردید. به

د هاي نفت کاربرپاالیشگاه انجام گردید که در 𝜹𝜹مطالعه موردي در خط مونتاژ قطعه نازل 
هاي عملکرد براي آن، دارد. بررسی نتایج حاصل از حل مطالعه موردي و محاسبه شاخص

سازي شبیه هاي ترکیبی الگوریتمحاکی از کارایی مدل پیشنهادي و عملکرد بهتر نسخه
در این  شدهمطرحمسئله  توانمیدر تحقیقات آتی  آن است. کیکالستبرید نسبت به نوع 

شکل، نظیر -Uتن عدم قطعیت بر روي سایر اجزاء خط مونتاژ در نظر گرف پژوهش را با
رویکرد پیشنهادي این ي توسعهو تجهیزات بررسی نمود. همچنین  آالتنیماشعملکرد 

هاي خطوط مونتاژ از دیگر موارد پیشنهادي در تحقیقات آتی پژوهش، براي سایر چیدمان
 است.
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 : خطی سازي ضرب دو متغیر صفر و یک1پیوست 
𝑍𝑍اگر  = 𝑥𝑥1 × 𝑥𝑥2 دو متغیر صفر و یک باشد، آنگاه  ضربحاصلZ  زمانی برابر با یک

برابر با صفر  Zصورت مقدار خواهد شد که هر دو متغیر، مقدار یک بگیرند. در غیراین
توان عبارت غیرخطی ضرب دو متغیر هاي کمکی زیر میشود. با استفاده از محدودیتمی

و  و گالور 2012خطی تبدیل نمود (نوروزي و همکاران، هاي صفر و یک را به محدودیت
 ).1974وولسی، 

)47( 1Z x≤  

)48( 2Z x≤  

)49( 1 2 1Z x x≥ + −  

 )1974چارنز و کوپر، کوپر (-: تبدیل چارنز2پیوست 
توان از کسري است می صورتبهبراي خطی سازي تابع هدف سوم مدل پیشنهادي که 

صورت به خطی-ریزي کسريبرنامهمسائل شکل عمومی کوپر استفاده نمود. -تبدیل چارنز
 :زیر است

)50( max ( )
T

T

c x R x
d x

α
β

+
≡

+
 

)51( s.t. Ax b≤  
)52(  0x ≥  

A ماتریس یک m n× و b 1بردار یکm nxاست. × R∈ بردار  دهندهنشان

,متغیرهاي مسئله است.  nc d R∈  وmb R∈  .بردارهاي ضرایب معلوم هستند

mهمچنین  nA R ,ماتریس ضرایب متغیرها و ∋× Rα β مقادیر ثابت هستند. این  ∋
که  فرض این مقادیر بایستی به نحوي تعیین شوند که مخرج تابع هدف منفی نشود، تحت

کوپر به شرح زیر -ي تبدیل چارنزسازادهیپنحوه  جواب موجود و محدود خواهد بود.
 است:
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)53( 1 .Ty x
d x β

=
+

 

 )54( tx y≡  

 :جهیدرنت
)55( 𝑑𝑑𝑇𝑇𝑦𝑦 + 𝛽𝛽𝑡𝑡 = 𝛾𝛾    

0γ یک مقدار مشخص است. با تغییر متغیر و جابجایی در صورت و مخرج کسر،  ≠
 :دیآیدرمزیر  صورتبهمسئله 

)56( max 𝑐𝑐𝑇𝑇 𝑦𝑦 + 𝛼𝛼𝑡𝑡 
)57( s.t. 0Ay bt− ≤  

)58( 𝑑𝑑𝑇𝑇𝑦𝑦 + 𝛽𝛽𝑡𝑡 = 𝛾𝛾 
)59(  , 0y t ≥  

 دریک متغیر پیوسته: خطی سازي ضرب یک متغیر صفر و یک3پیوست 

1اگر  2Z x x= ) 2x) در یک متغیر پیوسته (1xیک متغیر صفر و یک ( ضربحاصل×

شود و در غیر این صورت می 2xبرابر با  Zگیرد، مقدار یک می 1xکه یزمانباشد، آنگاه 
Z توان این رابطه را به هاي کمکی زیر میگیرد. با استفاده از محدودیتمقدار صفر می

 .)2000و چانگ و چانگ؛  2012روابط خطی تبدیل کرد (نوروزي و همکاران، 
)60( 2Z x≤  

)61( 1.Z M x≤  

)62( 2 1(1 )Z x M x≥ − −  

 : تعریف سه شاخص کارایی خط مونتاژ4پیوست 
 عملکرد خط در يسازهاي متعادلروشتعیین اعتبار  خط مونتاژ وکارایی ارزیابی  براي

هاي مربوط به ). در فرمول1993نمود (ترابی، استفاده زیر  هاياز شاخصتوان مونتاژ می
 mها، تعداد ایستگاه n، ام jزمان ایستگاه  ′𝑡𝑡𝑗𝑗ام، iزمان انجام فعالیت  itها، این شاخص

 زمان سیکل است. CTها وتعداد فعالیت
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ها به شاخص براي ارزیابی توزیع کار در بین ایستگاه نیا :شاخص ضریب همواري خط
. این دهدیکمتر باشد توزیع بهتر کار را نشان ماین شاخص ر اقده م. هر چرودیکار م

 شود.) محاسبه می63شاخص با رابطه (

)63( 𝑆𝑆. 𝐼𝐼 = ���𝐶𝐶𝑇𝑇 − 𝑡𝑡𝑗𝑗′�
2

𝑛𝑛

𝑗𝑗=1

 

 مونتاژ در هر وري خطدرصد کاري و بهره کنندهانیباین شاخص  :1شاخص کارایی خط
 .شودمیاستفاده ) 64(از رابطه  این شاخصسیکل کاري است. براي محاسبه 

)۶۴( 𝐸𝐸 =
∑ 𝑡𝑡𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛 × 𝐶𝐶𝑇𝑇
× 100 

و  کاري هاي خط مونتاژ، در هر سیکلدرصد بیکارياین شاخص باالنس:  ریتأخنسبت 
 شود.) استفاده می65از رابطه ( دهد. براي محاسبه آنرا نشان میدرصد ناکارایی خط 

)۶۵( 𝑈𝑈.𝐷𝐷 =
𝑛𝑛 × 𝐶𝐶𝑇𝑇 − ∑ 𝑡𝑡𝑖𝑖𝑚𝑚

𝑖𝑖=1
𝑛𝑛 × 𝐶𝐶𝑇𝑇
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