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Abstract
Purpose: Extent of an application and importance of a welding industry and economic opportunities of this industry
need to develop appropriate strategies to pave the way for the economic growth as a strategic industry with sustainable
competitive advantage. The high cost of the gas tungsten arc welding (GTAW) process in a welding industry due to the
advantages of excellent welding quality and low complexity of this process requires management. Therefore, careful study
and evaluation in the correct use of the GTAW process with financial resources seems to be very necessary. Modeling
leads to efficient decision making along with competitive advantage in strategic planning. Today, by planning,
sustainability goals and considerations can also be achieved in addition to achieving economic goals.
Methodology: In this study, a linear programming model for the problem of minimizing the cost of the GTAW process
according to different automatic or manual conditions is presented by a skilled welding operator. GAMS software is used
to solve the problem and validate the proposed model. Finally, to evaluate the applicability of the model, four scenarios
of the case study are solved and explained as well as sensitivity analysis.
Findings: The results show that from an economic point of view, the proposed model can reduce costs and increase
efficiency and customer satisfaction. The proposed approach leads to the improvement of the shielded tungsten arc
welding process and the increase of management insight.
Originality/Value: Mathematical cost modeling can provide a comprehensive analysis of management decisions. The
cost minimization model helps managers to understand the cost structure and behavior. Considering the scope of welding
application, minimizing the costs of this activity will lead to a reduction in the total cost of an industry.
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تصمیمگیری و تحقیق در عملیات

نوع مقاله :پژوهشی

مدلسازی ریاضی برای کمینهسازی هزینههای فرایند جوشکاری قوسی تنگستنی گاز محافظ
2

نازیال ادب آوازه ،1مهرداد نیکبخت ،*،1رضا توکلی مقدم

 1گروه مهندسی صنایع ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجف آباد ،ایران.
 2دانشکده مهندسی صنایع ،دانشکدگان فنی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.

چکیده
هدف :گستردگی کاربرد و اهمیت موجود صنعت جوش و فرصتهای اقتصادی این صنعت نیازمند به تدوین استراتژیهای مناسب جهت
زمینهسازی رشد اقتصادی به عنوان صنعتی استراتژیک به همراه مزیت رقابتی پایدار است .هزینه باالی فرایند جوش قوسی تنگستنی گاز
دقیق در استفاده صحیح از منابع مالی فرایند GTAWبسیار ضروری به نظر میرسد .مدلسازی موجب تصمیمگیری کارا به همراه مزیت
رقابتی در برنامهریزی استراتژیک میشود .امروزه با برنامهریزی میتوان عالوه بر تحقق اهداف اقتصادی ،اهداف و مالحظات پایداری را نیز
کسب نمود.
روششناسی پژوهش :در این پژوهش یک مدل برنامهریزی خطی برای مساله کمینهسازی هزینه فرایند جوشکاری قوسی تنگستنی گاز
محافظ با توجه به شرایط متفاوت اتوماتیک یا دستی توسط اپراتور یا جوشکار ماهر ارایه میشود .برای حل مساله و صحهگذاری مدل
پیشنهادی از نرمافزار  GAMSاستفاده میشود .در نهایت جهت بررسی کاربردی بودن مدل به حل و تشریح چهار سناریو مطالعه موردی به
همراه تحلیل حساسیت پرداخته میشود.
یافتهها :نتایج بررسیها نشان میدهد که از دیدگاه اقتصادی ،مدل ارایه شده میتواند موجب کاهش هزینه ،افزایش بازدهی و رضایت
مشتریان شود .رویکرد ارایه شده به بهبود فرایندجوشکاری قوسی تنگستنی گاز محافظ و افزایش بینش مدیریت منتج میشود.

اصالت/ارزش افزوده علمی :مدلسازی ریاضی هزینه میتواند به تجزیهوتحلیل جامع تصمیمهای مدیریت بپردازد .مدل کمینهسازی هزینه
به مدیران کمک مینماید تا ساختار و رفتار هزینه را درک نمایند .با توجه به گستره کاربرد جوش ،کمینه نمودن هزینههای این فعالیت منجر
به کاهش در هزینه کل یک صنعت خواهد شد.
کلیدواژهها :مدل ریاضی ،کمینهسازی ،هزینه ،فرایند جوشکاری قوسی تنگستنی گاز محافظ.

 -1مقدمه
هزینه یکی از مفاهیم اساسی در حوزه ادبیات مالی است .کاربرد هزینه در تصمیمهای سرمایهگذاری ،استفاده از آن بهعنوان مبنایی برای
ایجاد ساختار بهینه سرمایه ،بهکارگیری در اندازهگیری شاخصهای عملکرد و استفاده در کاهش جریانهای نقدی برای تعیین ارزش
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نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،7شماره  ،2تابستان ،صفحه399-354 :

محافظ در صنعت جوش در قبال مزایای کیفیت جوش ممتاز و پیچیدگی کم این فرایند نیازمند مدیریت است .از اینرو مطالعه و ارزیابی

سازمان ،همه از مواردی هستند که میتواند در توصیف اهمیت هزینه بیان شود (عثمانی .)2002،1ویژگیهای حاکم بر موقعیت تجاری
بنگاهها ،سبب سوق بنگاه ها به ارتقا کیفیت و کارکرد محصوالت/خدمات به همراه کاهش یا ثبات قیمت خواهند شد .بنگاهها برای کسب
سود باید به دنبال کنترل هزینهها باشند (کریمی.)2014 ،2
داشتن استراتژیهای مدون در زمینه مدیریت هزینه چه در کوتاهمدت و چه در بلندمدت برای تداوم فعالیت ضروری است؛ بنابراین میتوان
مدیریت هزینه را بهعنوان یکی از موضوعات استراتژیک سازمانهای امروزی به حساب آورد .مدیریت هزینه استراتژیک تالش دارد تا از
طریق بهکارگیری تکنیکهای مدیریت هزینه موجبات تحقق همزمان دو هدف بهبود موقعیت استراتژیک و کاهش هزینهها را در سازمانها
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فراهم نماید (الناصر و محمد .)2017 ،3همچنین مدیریت هزینه را میتوان برقراری نوعی تعامل سازمانیافته بین منافع سازمان و
ساختارهای هزینهای مربوط با تأکید بر استراتژیهای بلندمدت و تاکتیکهای کوتاهمدت دانست (هاشمی بلمیری و همکاران.)2015 ،4
هدف اصلی مدیریت هزینه ،ایجاد تغییر در ساختارهای هزینه سازمان بوده و این بخش از مدیریت هزینه استراتژیک شامل ابزارهای
سازمانی ،محصوالت و فرایندهای طراحی شدهای است که هدف آن ایجاد یک ساختار هزینهای هماهنگ با استراتژیهای سازمانی است
(هنری و همکاران .)2016 ،5مدیریت هزینه ایجاد نوعی تعامل بین منابع سازمان و ساختارهای مربوطه با تاکتیکهای کوتاهمدت از طریق

ادب آوازه و همکاران /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،7شماره  ،2تابستان ،صفحه399-354 :

کاهش هزینه و استراتژی بلندمدت از طریق مهندسی مجدد زنجیره ارزش و باز طراحی مجدد ساختار هزینه میباشد (هسو و کو.)2012 ،6
پیشرفت سریع و شگرف فناوری همراه با افزایش روزافزون رقابت در بازارهای جهانی ،مدیران واحدهای اقتصادی را ناگزیر به ارائه خدماتی

مطلوب به مشتریان و درعینحال با کمترین بهای تمام شده کرده است (شباهنگ .)2007 ،7فراهم کردن این بستر مستلزم داشتن سیستمی

کارآمد با نگاه به شرایط رقابتی و اوضاع اقتصادی است (عالیور و شباهنگ .)1991 ،8تأکید بر سیستم مدیریت هزینه موجب میشود تا
محصوالت و خدماتی با کیفیت برتر و کمترین بهای تمام شده ممکن تولید و ارائه شود ،در این شرایط توان رقابت افزایش خواهد یافت
(محمدی و محمدی.)2016 ،9
اقتصاد جوشکاری ،10یکی از مباحث مهم و راهبردی علم مهندسی جوش است .اقتصاد جوشکاری در برخی از مراجع مهندسی از جمله
کتاب راهنمای انجمن جوشکاری آمریکا با عنوان هزینه جوشکاری 11معرفی شده است .علت این نامگذاری در حقیقت محاسبه هزینه
جوشکاری بهعنوان مهمترین وظیفه مبحث اقتصاد جوشکاری است و هر آنچه در پی آن میآید ،از جمله مقایسه اقتصادی دو فرایند
جوشکاری و انتخاب فرایند اقتصادیتر ،مبتنی بر هزینه جوشکاری بوده که پیشتر محاسبه شده است.
توجیه اقتصادی ،محوریت اصلی خود را به تصمیمگیری بر مبنای منافع مختلف در مقایسه با هزینهها متمرکز کرده است .موضوع تخصیص
بهینه منابع موجود یکی از پایهایترین مفاهیم مورد توجه در علم اقتصاد است (منصورخاکی و همکاران .)2017 ،12ازاینرو اجرای فرایندها
با کمترین زمان و هزینه ممکن یافتن راهی برای موازنه زمان و هزینه پروژه ضروری به نظر میرسد .مسئله موازنه زمان -هزینه به این منظور

مطرح میشود .برخی محققان از روشهای تحقیق در عملیات برای حل مسئله موازنه زمان هزینه استفاده نمودهاند (میر و شافر1963 ،13؛
تالبوت.)1982،14
مدلسازی ریاضی هزینه میتواند به تجزیهوتحلیل جامع تصمیمهای مدیریت بپردازد .مدل کمینهسازی هزینه به مدیران کمک مینماید تا

ساختار و رفتار هزینه را درک نمایند .با توجه به گستره کاربرد جوش ،کمینه نمودن هزینههای این فعالیت منجر به کاهش در هزینه کل یک
صنعت خواهد شد.
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 -2پیشینه پژوهش
با توسعه تکنولوژی در صنایع و ایجاد تغییر و تحول در سیستمها ،سازمانها چنان با پیچیدگی و تغییرات شدید روبرو شدهاند که مدیریت
به تنهایی نمی تواند نسبت به محیط خود در سازمان شناخت کافی داشته باشد .به همین دلیل وجود سیستمی که مدیریت را در امر
شناسایی راهحل بهینه و قابل اجرا کمک کند ،ضرورت می یابد .امروزه کسب سود مورد انتظار توسط هر بنگاه اقتصادی آن مجموعه را
ملزم مینماید که بر منابع و مصارف خود کنترل الزم را داشته باشد ،ازاینرو کنترل هزینهها در اجرای یک طرح و در نتیجه کاهش بهای
تمام شده یکی از اساسیترین ارکان کسب سود مورد انتظار در بنگاههای اقتصادی میباشد .مدیریت هزینه ،بهکارگیری مطلوب و توام با
کارایی منابع سازمان در جهت ارزشآفرینی برای مشتریان می باشد .مدیریت هزینه ،فلسفه بهبود است .مدیریت هزینه ،میکوشد راههای
مناسب برای تصمیمگیریهایی که متضمن ارزشآفرینی برای مشتریان ،همراه با مدیریت مالی و کاهش هزینهها بیابد .مدیریت هزینه،
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بر این نگرش استوار است که هزینه ها معطوف به چگونگی استفاده از منابع محدود سازمان است .نگرش مدیریت هزینه ،نقش مهمی
در جهت دادن تصمیمات مدیران به سوی ایجاد ارزش برای همه ذینفعان به عهده دارد و میکوشد بین منافع ذینفعان مختلف تلفیق
مناسب و خالقانه ایجاد کند .ازاینرو ،مطالعات بسیاری هزینه را بررسی نمودهاند که به برخی از مطالعات در این پژوهش اشاره میشود:

محاسباتی مورد استفاده در این مطالعه مبتنی بر روشهای دینامیکی سیال محاسباتی است و با استفاده از روش حجم محدود
در دامنه محاسباتی سه بعدی اجرا شده است .پارامترهای مهم جوشکاری ،از جمله جریان قوس ،سرعت تغذیه سیم ،ضخامت قطعه
کار ،سرعت جوش ،هندسه و همچنین انواع آلیاژ فلزی مورد استفاده برای سیم و قطعه کار بهعنوان پارامترهای قابل تنظیم اجرا شدند .با
تنظیم این پارامترها میتوان عملکرد جوشکاری قوسی را پیشبینی کرد و میتوان تنظیمات مختلفی را برای بهینهسازی عملکرد جوش
انجام داد .دو مطالعه موردی برای نشان دادن استفاده از بهینهسازی مبتنی بر مدل برای تعیین کمیت تغییرات حوضچه جوش
با تغییر در پارامترهای جوشکاری ارائه شده است .پژوهش ارائه شده پتانسیل بهینهسازی پارامتر مبتنی بر مدل را برای کمک
به مهندسان فرایند در بهبود عملی فرایند جوشکاری نشان میدهد.
در پژوهش کولوسیمو و همکاران )2020( 2یک مدل هزینه برای ارزیابی تأثیر اقتصادی نقص و بیثباتی فرایند در ساخت افزایشی 3ارائه
شده است .فرموالسیون مدل پیشنهادی با در نظر گرفتن سهم کسری از قراضه و عملکردهای نظارتی درجا در هزینههای فرایند و مواد،
از جمله عملیات قبل و بعد از پردازش ،مدل پیشین را گسترش میدهد .سه مطالعه موردی صنعتی واقعی (دندانپزشکی ،هوا فضا و
ماشینآالت) برای تعیین چگونگی استفاده از این مدل در عمل واقعی صنعتی برای تقویت مقادیر اقتصادی فناوریهای  AMدر مقابله
با مسائل بیثباتی فرایند مورد بررسی قرار گرفت .نتایج پژوهش نشان داد که باعث صرفهجویی در هزینه پایدار در برنامههای کاربردی
صنعتی خاص میشود.
مونتریو و همکاران )2019( 4یک مدل ریاضی و ابزار جدید مدیریتی برای تخمین هزینه تخریب سایت راکتوری ارائه دادهاند .این مدل
ریاضی با هدف تخمین هزینه برای اهداف بودجه انجام شده است .در این پژوهش ،روشی جدید برای نسبت دادن مقادیر در شرایط
احتمالی و همچنین شبیهسازی اعتبارسنجی و تحلیلحساسیت ارائه شده است .اعتبارسنجی با توجه به نیروگاه هستهای برزیل بهعنوان
مطالعه موردی انجام شده است که هزینه انتقال آن حدود  761/7میلیون دالر تخمین زده شده است .تجزیهوتحلیل حساسیت نشان
میدهد که با اجرای این مدل کاهش هزینه امکانپذیر میشود.
منقاسمی و همکاران )2015( 5مسئله موازنه زمان ،هزینه و کیفیت در پروژههای ساختوساز را با یک مدل جدید تصمیمگیری
چندمعیاره استفاده نمودند .برای به دست آوردن وزن اهداف ،از روش آنتروپی شانون استفاده نمودند و مسئله را با استفاده از الگوریتم
ژنتیک چندهدفه حل نمودند و برای رتبهبندی جوابهای پارتو از رویکرد استدالل شواهد استفاده نمودند.

Monteiro et al.
Monghasemi et al.

4

1

5

2
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Colosimo et al.
3
)Additive Manufacturing (AM
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چن و همکاران )2020( 1طی پژوهشی ،به بهینهسازی پارامتر مبتنی بر مدل برای شبیهسازی یک فرایند جوشکاری ارائه میدهد .مدل

خورانا و ادلکها )2015( 1الگوریتمی برای حل مسئله حملونقل چندشاخصه با هزینه ثابت دومعیاره پیشنهاد دادند و همچنین روشی برای
پیدا نمودن موازنه بهینه در میان موازنه زمان هزینه کارآمد ارائه نمودند .الگوریتم پیشنهاد شده متغیرها و هزینههای ثابت را همزمان کم
می کند تا یک جواب پایه بهینه شدنی به دست آید .شیرازی و همکاران )2015( 2مسئله حملونقل را با هزینه ثابت در سه مرحله با هزینه
متغیر ،هزینه ثابت و هزینه کمبود در نظر گرفتند و این مسئله را به صورت برنامهریزی عدد صحیح مختلط فرموله و از تصمیمگیری

چندمعیاره برای حل آن استفاده نمودند .سیف و همکاران )2015( 3مسئله موازنه زمان ،هزینه و کیفیت را در پروژههای نرمافزاری با هدف
کمینهسازی هزینه و زمان و بیشینهسازی کیفیت با یک الگوریتم فرا ابتکاری پیشنهادی حل نمودند .نتایج حاکی از دقت باالی جوابهای
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به دست آمده بود.
توانا

و همکاران)2014( 4

یک مدل زمانبندی پروژه را با اهداف کمینهسازی زمان  -هزینه و بیشینهسازی کیفیت با استفاده از الگوریتم

تکاملی چندهدفه حل کردند و نتایج را با روش اپسیلون محدودیت مقایسه کردند .نتایج حاکی از تسلط نسبی الگوریتم تکاملی چندهدفه
بر روش اپسیلون محدودیت بود.
کیم و همکاران )2012( 5در مطالعه خود به دنبال روشی برای زمانبندی پروژه با در نظر گرفتن کیفیت در کنار زمان و هزینه بودند .آنها
ادب آوازه و همکاران /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،7شماره  ،2تابستان ،صفحه399-354 :

برخالف سایر تحقیقات که به دنبال بیشینه کردن کیفیت اجرای فعالیتها بودهاند ،هزینه تحمیلی به پروژه را به دلیل کاهش کیفیت کلی
پروژه در مسئله موازنه زمان هزینه دخیل کردند و با بهکارگیری برنامهریزی عدد صحیح مختلط به ارائه مدل پرداختند ،درنهایت برای آزمون
کارایی مدل ،از مطالعه موردی در یک کارخانه تولید محصوالت بهداشتی استفاده نمودند.
چایوخی و همکاران )2008( 6طی پژوهشی به برآورد هزینه آمادهسازی اتصاالت فرایند  GTAWپرداخته است .روش پیشنهادی بر اساس
مدل ویژگی ،هزینه تولید اتصاالت جوشکاری را تخمین میزند .این رویکرد از دانش تولیدی در مرحله طراحی سازه جوش داده شده
استفاده میکند .این روش کمک میکند تا بهترین انتخاب اقتصادی گزینههای مختلف طراحی یک محصول فراهم شود .دو نوع اطالعات
فنی و اقتصادی در این کار ساختار یافتهاند .تمرکز روی استفاده از فرایند جوشکاری قوسی فلزی گاز محافظ است که در آن انتخاب ویژگی
آمادهسازی فقط با توجه به ضخامت ،شدت جریان الکتریکی و قطر الکترود انجام میشود .سپس ،روش تولید فرایند تولید را برای جزئیات
مختلف آمادهسازی به تفصیل بیان میشود .درنهایت  ،یک مدل محاسبه برای هزینه ساخت برای تهیه اتصاالت جوش پیشنهاد شده است.
لبافی و همکاران )2021( 7مدیریت داراییها را تحت شرایط عدم اطمینان با رویکرد مدل برنامهریزی کسری مدلسازی نمودهاند .هدف
اصلی این پژوهش ارائه الگوی ریاضی برای بهینهسازی داراییها و بدهیهای بانک ملی ایران تحت شرایط عدم اطمینان با مدل برنامهریزی
کسری فازی طی دوره  10ساله است .جهت دستیابی به هدف فوق  14اقالم موجود در داراییها و بدهیهای ترازنامه این بانک برای محاسبه
ً
 9متغیر مورد استفاده در مدل استخراج شده و نهایتا نتایج به دست آمده از حل مدل برنامهریزی کسری فازی در محیط نرمافزار لینگو بیانگر
آن است که مدل پیشنهادی مقاله ،قابلیت ارائه مقادیر بهینه هر یک از اقالم ترازنامه را برای سالهای آتی با توجه به شرایط سالهای گذشته،
داراست و ارزش تابع هدف برای بانک ملی با در نظر گرفتن بهینهسازی در تصمیمات مدیریت دارایی و بدهی میتواند به نسبت کفایت
سرمایه مطلوب دست یابد.
بندریان )2019( 8از مدل هزینه سازنده برای برآورد اندازه ،زمان و بهای تمامشده پروژههای خدمات مهندسی الگوبرداری نموده است .در
این تحقیق تالش شده تا با الگوبرداری از مدل هزینه سازنده که یک مدل تجربی برای محاسبه بهای تمامشده نرمافزار است ،یک مدل
الگوریتمی برای محاسبه بهای تمامشده پروژههای خدمات مهندسی توسعه یابد .این مدل ،با محاسبهاندازه پروژه و تعدیل آن برمبنای
محرکهای اندازه و هزینه ،به دنبال ارتقا دقت برآوردهای اولیه از بهای تمامشده پروژه میباشد .مدل توسعهیافته برای یک مطالعه موردی به
اجرا درآمده و با استفاده از اطالعات تاریخی مورد اعتبارسنجی قرار گرفته است.

5

1

6

2

Kim et al.
Chayoukhi et al.
Labbafi et al.
8
Bandarian
7

Khurana and Adlakha
Shirazi et al.
3
Saif et al.
4
Tavana et al.

کرمی خرم آبادی و همکاران )2020( 1به ارزیابی کارایی هزینه با رویکرد تحلیل پوششی دادهها با در نظر گرفتن خروجیهای نامطلوب
مبتنی بر اصل دسترسی پذیری ضعیف پرداختند .مدل پیشنهاد شده در حالت بازده به مقیاس متغیر یک مدل غیرخطی بوده است که برای
سهولت حل خطیسازی شده است.
کاویانی و فخرحسینی )2018( 2کاربرد تکنیکهای تحقیق در عملیات در تحقیقات مالی را بررسی نمودهاند .با توجه به اهمیت موضوع،
امروزه رابطه دوسویه بین مفاهیم مالی و سرمایهگذاری با تکنیکهای تحقیق در عملیات وجود دارد؛ یعنی همانطور که تکنیکهای
مختلف تحقیق در عملیات برای مسائل مالی بکار گرفتهشدهاند ،نظریههای مالی نیز نیازمند توسعه و بهبود تکنیکهای راهحل تحقیق
در عملیات بوده هستند .مقاله حاضر نشان میدهد که بسته به نوع تصمیمگیری در حوزه مالی و سرمایهگذاری ،از طریق نتایج تحقیقات،
ً
این تکنیکها عالوه بر باال بردن دقت نتایج تحقیقات مالی میتواند باعث تنوع بیشتر این تحقیقات خصوصا برای رشتههای مهندسی
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مالی گردد.
شول و کشاورز )2018( 3مسئله موازنه زمان ،هزینه و کیفیت پروژه را مدلسازی نمودند .در این پژوهش یک مدل برنامهریزی
سه هدفه فرموله گردید .برای حل مسئله توابع هدف مربوط به زمان و هزینه به صورت آرمانهای فازی توصیف شده است و از یک

حسینی کلورزی )2017( 4مدیریت استراتژیک هزینه در فعالیتهای جوشکاری را بررسی نمودند .مـدل مؤثر مدیریت استراتژیک
هزینه در فعالیت جوشکاري ،مدلی است که در مرحله طراحی و با تعامل افرادي از قسمتهاي مختلف سازمان پیادهسازي شود .نتایج
نشان داد که مدل مدیریت استراتژیک هزینه ارائه شده در پژوهش ،موجبات مدیریت هزینه فرایند جوشکاری را فراهم آورده است.
مطرود و توحیدی )2016( 5مدلهای هزینه و سود در حضور متغیرهای انعطافپذیر را ارائه نمودهاند .یکی از ابعاد مهم در مفاهیم
اقتصادی ،استفاده صحیح از منابع میباشد .به این دلیل ،تمرکز روی ارزیابی سود و هزینه مربوط به مؤسسات مالی از اهمیت خاصی
برخوردار است .به دلیل کاربرد متغیرهای انعطافپذیر در مسائل عملی ،در این مقاله مدلهای ارزیابی سود و هزینه در حضور
این متغیرها ارائه شده است .ماهیت متغیرهای انعطاف پذیر در راستای کمترین هزینه در مدل هزینه و بیشترین سود در مدل سود تعیین
شده است .در راستای بررسی قابلیت مدل ،مدلهای پیشنهادی روی دادههای واقعی مربوط به  50بانک از ایاالتمتحده به کار گرفته
شده است.
شهریاری )2015( 6یک مدل دو هدف تخصیص عضو مازاد برای بهینهسازی هزینه و قابلیت اطمینان یک سیستم سری – موازی ارائه
نموده است .این تحقیق بر روی یکی از مدلهای موجود در علم قابلیت اطمینان به نام مسئله تخصیص افزونگی متمرکز شده و یک مدل
دو هدفه برای این مسئله با سیستم سری -موازی ارائه شده است که در آن نرخ خرابی اجزاء وابسته به تعداد اجزاء فعال میباشد .اهداف
این مسئله «افزایش قابلیت اطمینان سیستم و کاهش هزینه کل» میباشند .همچنین جهت نزدیکتر شدن این مسئله به جهان واقعی
هزینه اتصال داخلی اجزاء نیز به مسئله اضافه شده است که در حوزه الکترونیک یک بحث بسیار متداول میباشد.
رضویان ) 2016( 7به تخصیص منابع متمرکز با کمترین هزینه و بیشترین درآمد و سود در حضور قیمتهای متغیر و نامعین با تحلیل
پوششی دادهها پرداختند .درواقع در این فرایند بهجای مدنظر قرار دادن مستقل و انفرادی کمینه ورودی و یا بیشینه خروجی برای واحدها،
تخصیص منابع متمرکز با کمترین هزینه و بیشترین درآمد و سود کلی و به صورت یکجا در حضور قیمتهای متغیر و نامعین در تحلیل
پوششی دادهها برای تمامی واحدهای تصمیمگیری انجام میشود و بر این اساس تصویر واحدهای تصمیمگیرنده روی مرزهای کارایی
هزینه ،درآمد و سود تعیین میشود که اغلب متفاوت از تصویر روی مرز کارایی تکنیکی هستند .سپس مدلهای تخصیص منابع متمرکز
با کمترین هزینه در حضور قیمتهای نامعین و در دو حالت خوشبینانه و بدبینانه پیشنهاد میگردد.
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رویکرد تصمیمگیری فازی برای بازنویسی مدل سه هدفی به صورت مدلی تک هدفی استفاده گردیده است.

نوروزی و همکاران )2014( 1به برآورد زمان و هزینه فعالیتهای پروژه در سازمانهای تحقیق و توسعه با رویکرد نوین ریاضی و فازی
پرداختند .در این مقاله با استفاده از نظریه فازی و ادغام آن با روشهای آماری و دلفی ،رویههایی ابتکاری و مناسب برای تخمین زمان و
هزینه فعالیتها به صورت عدد فازی ارائه شده است.
ساالری و همکاران )2013( 2مسئله موازنه زمان  -هزینه در محیط فازی را به کمک مدلسازی آماری و آنالیز ارزش حاصله حل نمودند.
در مدل یاد شده برای هر فعالیت چندین انتخاب وجود دارد و این انتخابها مسیرهای متفاوتی برای اجرای پروژه به وجود میآورند .برای
هر انتخاب از فعالیت ها ،زمان و هزینه به صورت فازی در نظر گرفته شده اند .بهترین مسیر اجرای پروژه با توجه به زمان و هزینه اجرای

344

پروژه در مسیرهای متفاوت ،انتخاب میگردد .درنهایت ،از روش مدیریت ارزش حاصله برای کنترل شاخصهای عملکردی پروژه ،همچون
زمان و هزینه و از روش آماری برای پیشبینی وضعیت آینده شروع آن به زمان اجرای آن انتقال میدهد.
مطالعات صورت گرفته نشان میدهد در سایر پژوهشها نیز توصیههایی برای کمینهسازی هزینه ارائه شده است .با وجود اهمیت فراوان
فرایندهای جوشکاری در صنایع ،کمبود مدل های ریاضی مناسبی که صنایع را در کاهش هزینه یاری رساند ،همچنان احساس میشود؛
بنابراین ،در این مطالعه یک مدل ریاضی برای کمینهسازی هزینه فرایند  GTAWارائه شده است.

ادب آوازه و همکاران /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،7شماره  ،2تابستان ،صفحه399-354 :

 -3بیان مسئله
هدف اصلی هر عمل جوشکاری تولید جوشی است که همان خواص فلز مبنا را داشته باشد .چنین جوشی فقط زمانی به دست میآید که
حوضچه مذاب حین جوشکاری بهطور کامل از هوای محیط محافظت شود .در غیر این صورت اکسیژن و ازت محیط جذب حوضچه
مذاب شده و جوش متخلخل و ضعیف میشود.
در جوشکاری قوسی با محافظت گاز ،از گاز بهعنوان حفاظ پوشش اطراف قوس برای جلوگیری از آلوده شدن جوش با هوا استفاده میشود.
ً
اصوال جوشکاری قوسی محافظت شده گازی برای جوشکاری فلزات مقاوم در مقابل خوردگی و فلزات سخت جوش توسعه داده شده
است .امروزه روش جوشکاری قوسی محافظت شده گازی برای تمام انواع فلزات بهکاربرده میشود .شاید جـوشکاری قوسی محافظت
شده گازی جای بیشتر جوشکاری تولیدی قوسی فلزی و اکسی استیلن را به خاطر مرغوبیت جوش ،آسانی بیشتر کار و سرعت زیاد
جوشکاری بگیرد .عالوه بر روش دستی ،جوشکاری قوسی محافظت شده گازی میتواند بهطور خودکار در هر حالت برای فلزات آهنی و
غیر آهنی نازک و ضخیم بکار برده شود.
ازآنجاییکه گاز محافظ ،هوا را از حوضچه مذاب دور می سازد ،اتصاالت جوش داده شده با قوس محافظت شده از جوشهای اغلب
ً
روشهای جوشکاری دیگر قویتر ،داکتیلتر و به خوردگی مقاومترند .قوس محافظت شده گازی مخصوصا جوشکاری فلزات غیر آهنی را
به علت عدم نیاز به استفاده از روانساز ساده میسازد.
هرجا که روانساز الزم باشد ،مسئله برطرف کردن روان ساز پس از جوشکاری مطرح است .به عالوه وقتی از روانساز استفاده میشود
احتمال بجا ماندن سرباره یا حفرههای گازی در جوش زیاد میگردد .مزیت دیگر قوس محافظت شده گازی آن است که به علت کم بودن
مزاحمت دود جوشکاری و جرقهها ،جوش زیباتر و سالمتری به دست میآید .چون گاز محافظ اطراف قوس شفاف است ،جوشکار حین
جوشکاری بهراحتی میتواند جوش را زیر نظر داشته باشد .مهمتر آنکه جوش تمام شده تمیز و عاری از گرفتاریهای جوش حاصل از
روشهای دیگر جوشکاری قوسی فلزی میباشد .جوشکاری میتواند با حداقل پاشیدگی در تمام حالتها انجام شود .ازآنجاییکه جوش
صاف است و نیاز به پرداخت ندارد یا به پرداخت کمی نیاز دارد ،در هزینه تولید صرفهجویی قابل مالحظهای میشود و همچنین پیچیدگی
فلز نزدیک جوش کم است .طرحواره فرایند  GTAWدر شکل  1ارائه شده است

Salari et al.

2

Norouzi et al.

1

.
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شکل  -1طرحواره فرایند جوشکاری قوسی تنگستنی گاز محافظ.
Figure 1- Scheme of shielded tungsten arc welding process.

در صنعت جوش در قبال مزایای کیفیت جوش ممتاز و پیچیدگی کم این فرایند نیازمند مدیریت است .در مسئله کمینهسازی هزینه فرایند
 GTAWهمچنین اصول زیر در مدلسازی به کار گرفته شده است:
 −فرایند به صورت دستی یا اتوماتیک صورت میپذیرد.

 −گاز محافظ در دو بخش خنثی 1و فعال 2دستهبندی میشود .گاز خنثی شامل گازهای آرگون ،3هلیوم 4یا مخلوطی از این دو گاز است و گاز فعال شامل
دیاکسیدکربن 5است .در فرایند  GTAWگاز فعال کاربرد ندارد.
 −نرخ رسوب در هر یک ساعت حدود نیم کیلو خواهد بود.

 −سرعت پیشروی جوش فرایند  GTAWپایین است .سرعت پیشروی در هر یک دقیقه حداکثر  20سانتیمتر خواهد بود.
 −جوشهای دستی با کیفیت این فرایند نیاز به مهارت جوشکار دارد.

 -3-1مدل ریاضی مسئله

مدل سازی ریاضی عبارت است از تالش برای توسعه یک مدل ریاضی برای یک سامانه مشخص .مدلسازی به پژوهشگران کمک میکند
تا یک سامانه را به صورت سامانهشناسی تحلیل کرده و رفتار آن را پیش بینی کنند .در این بخش ،پس از تعریف نمادهای مشترک و
محدودیتها ،توابع هدف مدل جامع در قالب برنامهریزی ریاضی مدل سازی خواهد شد .این مدل با اقتباس از تابع هزینه NAVEDTRA

توسعه یافته است.
مدل ریاضی ارائه شده از نوع برنامهریزی خطی میباشد که تابع هدف آن به کمینهسازی هزینه فرایند  GTAWمیپردازد .بهمنظور ایجاد
قابلیت بررسی ساده مدل ریاضی مسئله از قالب نمادگذاری در مقاله استفاده شده است .نمادهای مورد استفاده در مدل ،شامل اندیسها
و مجموعهها ،پارامترها و متغیرها میباشد که در ادامه تشریح شده است .شناخت اندیسها ،پارامترها و متغیرهای مسئله ضروری است.
فرایند  GTAWمیتوان د نیمه خودکار یا تمام خودکار باشد .در روش خودکار اندازه جوش ،طول جوش ،سرعت حرکت ،شروع و توقف
ً
تماما بهوسیله دستگاه کنترل میشود .جوشهای دستی این فرایند نیاز به جوشکار ماهر دارد .فرایند  GTAWمطابق شکل  2در نظر گرفته
میشود.

He
Co2

4

1

5

2

Inert Gas
Active Gas
3
Ar

مدلسازی ریاضی برای کمینه سازی هزینههای فرایند جوشکاری قوسی تنگستنی گاز محافظ

در پژوهش حاضر کمینهسازی فرایند  GTAWمورد بررسی قرار گرفته است .هزینه باالی فرایند جوش قوسی تنگستنی گاز محافظ
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شکل  -2فرایند جوشکاری قوسی تنگستنی گاز محافظ به صورت دستی یا اتوماتیک.
Figure 2- Manual or automatic tungsten arc welding process of shielding gas.

ادب آوازه و همکاران /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،7شماره  ،2تابستان ،صفحه399-354 :

از رایجترین فعالیتهای رباتهای صنعتی میتوان به جوشکاری با آنها اشاره کرد .جوشکاری یک فرایند پیچیده است که نیازمند دانش
خاص و تجربه کاری گسترده است .کار اپراتور جوشکاری سنگین و یکنواخت است و کیفیت نهایی جوش تا حد زیادی وابسته به مهارت
اپراتور جوشکاری است؛ اما در جوشکاری رباتیک این پارامتر از بین میرود زیرا ربات جوشکاری مجهز به تجهیزات حرفهای نتایجی فراتر
از عملکرد نیروی انسانی به دست میآورد .توسعه هر روزه صنایع در کنار نیاز به کیفیت باالتر محصوالت ،افزایش بهرهوری تولید و کاهش
هزینهها نیازمند انعطاف پذیری سیستم تولیدی پویا است تا بتوان در بازار امروز محصوالت رقابتی تولید نمود ،لذا فرایندهای جوشکاری
رباتیک ،یکی از راهحلهای مناسب در مقایسه با فرایند دستی آن است.
از رایجترین فعالیتهای رباتهای صنعتی میتوان به جوشکاری با آنها اشاره کرد .جوشکاری یک فرایند پیچیده است که نیازمند دانش
خاص و تجربه کاری گسترده است .کار اپراتور جوشکاری سنگین و یکنواخت است و کیفیت نهایی جوش تا حد زیادی وابسته به مهارت
اپراتور جوشکاری است؛ اما در جوشکاری رباتیک این پارامتر از بین میرود زیرا ربات جوشکاری مجهز به تجهیزات حرفهای نتایجی فراتر
از عملکرد نیروی انسانی به دست میآورد .توسعه هر روزه صنایع در کنار نیاز به کیفیت باالتر محصوالت ،افزایش بهرهوری تولید و کاهش
هزینهها نیازمند انعطاف پذیری سیستم تولیدی پویا است تا بتوان در بازار امروز محصوالت رقابتی تولید نمود ،لذا فرایندهای جوشکاری
رباتیک ،یکی از راهحلهای مناسب در مقایسه با فرایند دستی آن است.
 -3-1-1معرفی اندیسها و مجموعهها
اندیس مربوط به نوع جوشکاری
دستی ;1:اتوماتیک2:
اندیس هر فوت طول جوش مورد نظر
اندیس مهارت کاری جوشکار (اپراتور)
مهارت کم ;1:مهارت متوسط ;2:مهارت باال3:

}i I ={1,2
j J
}k  {1,2,3

 -3-1-2معرفی پارامترها
فرض می شود تمام پارامترهای مدل ،قطعی باشند و هیچ پارامتر تصادفی در مدل وجود ندارد .تمامی پارامترهای مدل به شرح زیر ارائه
میشود:

𝑗𝑖𝐶𝑊  :جریان در جوشکاری نوع i
𝑗𝑖𝑉𝑊  :ولتاژ در جوشکاری نوع i
𝑗𝑖𝑆𝑇  :سرعت حرکت در جوشکاری نوع i
𝑖𝑆𝑃  :سرعت پیشروی در جوشکاری نوع  iدر هر دقیقه
𝑗𝑖𝐹𝐺  :جریان گاز در جوشکاری نوع i
𝑗𝑖𝑇𝑊  :زمان مورد نیاز در جوشکاری نوع i
𝑗𝑖𝑇𝐴  :زمان قوس در جوشکاری نوع i
𝑘𝑗𝑖𝐶𝑂𝐿  :دستمزد اپراتور با مهارت  kدر جوشکاری نوع i
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𝑗𝑖𝐷𝑊  :وزن رسوب در جوشکاری نوع i
𝑖𝑅𝑊  :نرخ رسوب در جوشکاری نوع  iپوند در هر ساعت
𝑗𝑖𝐶𝑊𝐹  :هزینه فلز پرکننده در جوشکاری نوع i
𝑗𝑖𝐸𝐷  :کارایی رسوب در جوشکاری نوع i
𝑗𝑖𝐶𝐺  :هزینه واحد گاز در جوشکاری نوع i
𝑗𝑖𝑈𝐺  :حجم گاز مورد نیاز در جوشکاری نوع i
𝑗𝑖 : 𝐺𝐶𝑂2حجم گاز  CO2موردنیاز در جوشکاری نوع i
𝑗𝑖𝐶𝑃𝐸  :هزینه توان الکتریکی در جوشکاری نوع i
𝑗𝑖𝐸𝑆𝑃  :کارایی منبع تغذیه در جوشکاری نوع i

 -3-1-3معرفی متغیرهای مدل
هدف مدل ،یافتن مجموعهای از مقادیر برای متغیرهای مجهول مسئله است بهطوریکه بتوانند جوابی بهینه برای مسئله مورد نظر ارائه
دهند .با استفاده از پارامترهای تشریح شده مدل ،مقادیر پارامترهای مرتبط با هزینه تعیین میشود.
هنگامی مقدار  1میگیرد که جوشکاری نوع  iبرای سری جوشکاری  jانتخاب شود.
هنگامی مقدار  1میگیرد که اپراتور با مهارت  kدر جوشکاری نوع  iبرای سری جوشکاری  jانتخاب شود.

xij
yijk

 -3-2تشریح مدل پیشنهادی

تابع هدف این مدل ریاضی سعی دارد با در نظر گرفتن تأثیر پارامترهای دستمزد کل ،1هزینه فلز پرکننده ،2هزینه گازمحافظ ،3هزینه

الکترود تنگستنی 4و هزینه برق 5بهترین گمارش را تعیین نماید .تابع هزینه تابعی است که تمام پارامترهای مؤثر در هزینه جوشکاری
 GTAWرا در برمیگیرد .هزینه کل جوشکاری مجموع هزینهها میباشد .فرض کنید در مسئله مورد بررسی  jنشاندهنده سری جوش و
 iبیانگر نوع دستی یا اتوماتیک جوش باشد .هدف از این مدلسازی ،کمینه سازی هزینه کل جوشکاری به نحوی است که فرایند جوش
یا به صورت اتوماتیک یا دستی توسط جوشکار با سطح مهارت باال انجام شود .بهمنظور بررسی اعتبار و کارایی مطلوب مدل ریاضی دو
سناریو مورد استفاده در کتاب راهنمای  NavyBMRحل شده است .محقق دو سناریوی بیشتر با کمی تغییر تعریف نموده است.
 -3-3روابط ریاضی

هزینههای جوشکاری ممکن است به دو گروه هزینههای ثابت بدون توجه به مواد پرکننده یا فرآیند انتخاب شده جوشکاری و مرتبط با
فرایند جوشکاری خاص تقسیم شود .هزینههای ثابت مستلزم مدیریت مواد ،آمادهسازی اتصال ،یراق ،چسباندن ،پیش گرمایش ،تمیز
کردن جوش و بازرسی شود .بااینوجود بعضی از موارد تحت تأثیر فرایندهای خاص و انتخاب مواد پرشده قرار میگیرند که قسمت
ضروری در تمام جوشکاریها میباشد .محاسبه چنین هزینههایی به قابلیت اپراتور و تجهیزات مورد استفاده وابسته میباشد .هزینه

Tungsten Electrode Cost
Electric Power Cost

4

1

5

2

Total Labor Cost
Filler Metal Cost
3
Shieldeding Gas Cost

مدلسازی ریاضی برای کمینه سازی هزینههای فرایند جوشکاری قوسی تنگستنی گاز محافظ

𝑗𝑖𝐶𝐺𝑆  :هزینه گاز محافظ در جوشکاری نوع i

واقعی اجرای مواد جوشکاری با توجه به مواد پر شده و فرایند انتخاب شده جوشکاری متفاوت میباشد .این بخش از هزینه تحت تأثیر
اپراتور و میزان هزینههای ثابت ،میزان رسوب و بازده فلز پر شده ،عوامل اجرایی ،هزینه مواد و برق قرار دارد.
ً
هزینههای جوشکار و هزینههای ثابت عموما در محاسبات هزینهها ترکیبی محسوب میشود که در بسیاری از صنایع فلزکاری معمول
ً
میباشد .هزینههای ثابت عموما شامل مواردی مانند خدمات ،مالیات ،هزینههای تعمیر و استهالک تجهیزات میشود .میزان ساعت و
میزان هزینههای ثابت در هر کارخانهای متفاوت می باشد و میزان ساعت واقعی برای هر کارخانه باید برای این محاسبه استفاده شود.
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عامل اجرایی درصد زمانی است که جوشکار به صورت واقعی در حال جوشکاری میباشد ،ازآنجاییکه زمان زیادی صرف تنظیم،
ً
پیشگرمایش ،حذف فلزات نیمهسوخته و تغییر الکترودها میشود ،عامل اجرایی برای این فرایند نسبتا پایین میباشد و میتوان محدودهای
ً
بین  10%تا  50%داشته باشد ولی عموما محدودهای بین  20%-40%دارد .عامل اجرایی از کارخانهای به کارخانه دیگر فرق دارد و برای
انواع مختلف جوشکاری نیز متفاوت میباشد.
میزان رسوب الکترودها روی هزینه جوشکار و هزینههای کلی به دلیل تأثیر اجرای الکترود بر تولید تأثیرگذار میباشد .سرعت پیشروی

ادب آوازه و همکاران /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،7شماره  ،2تابستان ،صفحه399-354 :

برای جوشکاری قوس الکترود دستی اغلب پایین میباشد .هزینه الکترود هر فوت جوشکاری با عوامل مختلفی مشخص میشود .اولین
آنها وزن الکترودهای نهشته در هر فوت طول از جوشکاری میباشد که بهاندازه جوشکاری وابسته میباشد .دومین آنها هزینه هر پوند
الکترود میباشد و سومین بازدهی رسوب الکترود میباشد .بازدهی رسوب درصد وزن کلی الکترود میباشد که در جوشکاری نهشته است
که از الکترودی به الکترود دیگر متفاوت میباشد و برای محاسبه آن دو اینچ دور ریز ته الکترود فرض شده است .مقداری از وزن به صورت
ً
پاشش یا سرباره جدا میشوند و مقداری از الکترودها به گاز تبدیل میشود .هزینه برق نسبتا هزینه کوچکی به حساب میآید و میتواند
هنگامی مهم شود که حجم باالیی از جوشکاری در کار خاصی مورد نیاز و مهم باشد .هزینه برق به مقدار جریان جوشکاری ،ولتاژ
جوشکاری ،کارایی منبع برق ،زمان جوشکاری و هزینه هر کیلو وات بر ساعت وابسته میباشد.
هزینه سرمایهگذاری اولیه برای این فرایند میتواند بهطور گستردهای به پیچیدگی تجهیزات مورد نیاز وابسته باشد .نوع تجهیزات استفاده شده
به نوع کاربرد آن وابسته میباشد .هزینه مواد مصرفی میتواند به دلیل اختالف قیمت برای گازهای محافظتی متفاوت و فلزات پرکننده بسیار
گسترده باشد .برای بعضی کاربردها ،هیچ فلز پرکنندهای استفاده نمیشود و برای برخی میتواند بسیار گران باشد .فرکانس در هر الکترود
باید بسته به شرایطی مانند مهارت جوشکار و میزان جریان جوشکاری تعویض شود .در هزینه فرایند جوشکاری عوامل دیگری نیز باید در
نظر گرفته شود که شامل  4بخش مهم میشود:
 −هزینه جوشکار (اپراتور) 1و هزینههای ثابت.
 −هزینه فلز پرکننده.2

 −هزینه گاز محافظ.3

 −هزینه برق 4و یک مورد جزییکه پوشش روی الکترود 5میباشد.

بیشترین بخش هزینه جوشکاری را نیروی کار و هزینه سربار به خود اختصاص میدهد که این مقدار گاهی تا بیش از  85%کل هزینه نیز
میرسد .هزینه کلی 6فرایند شامل مجموع هزینهها میباشد .روابط ریاضی هزینه فرایند بر اساس فوت طول جوش 7به صورت روابط (-5
 )1مطابق با راهنمای NavyBMR

()1

ارائه میشود.

هزینه الکترود  +هزینه گاز محافظ  +هزینه فلز پر کننده  +کل هزینه جوشکار =

هزینه کل
فوت طول جوش

.هزینه توان الکتریکی +

Electrode Cost
Total Costs
Foot of Weld

5

1

6

2

7

Total Labor Cost
Filler Metal Cost
3
Sheilding Gas Cost
4
Electric Power Cost

کل هزینه جوشکار

()2

هزینه های جوشکار و باالسری
( × )کل زمان جوشکاری( =
).
فوت طول جوش
ساعت

()3

)هزینه سیم پر کننده × وزن رسوب
(=
).
فوت طول جوش
بازده رسوب دهی

هزینه فلز پر کننده
هزینه گاز محافظ

()4

هزینه گاز
( × )دبی گاز( × )زمان قوس( =
).
فوت طول جوش
فوت مکعب

()5

ولتاژ جوشکاری × جریان جوشکاری
هزینه توان
(=
( × )زمان قوس( × )
).
فوت طول جوش
بازده منبع تغذیه
ساعت  −کیلووات
هزینه الکترود
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 -3-3فرموله کردن مسئله و محدودیتهای مدل جامع پیشنهادی

در این بخش ،تشریح مدل ریاضی پرداخته میشود .سری جوش  jبا نوع دستی یا اتوماتیک  iدر نظر بگیرید .در هر سری جوش  ،jفرایند
است و به ترتیب شامل «هزینه اپراتور و هزینههای ثابت ،هزینه آلیاژ پرکننده ،هزینه برق ،هزینه گاز محافظ» میباشد.
𝑘𝑗𝑖𝑦 ) 𝑘𝑗𝑖𝐶𝑂𝐿 × 𝑗𝑖𝑇𝑊(∑ ∑ ∑ = 𝑍 𝑛𝑖𝑀
𝐾∈𝑘

()6

𝐽∈𝑗

𝐼∈𝑖

𝑗𝑖𝐶𝑊𝐹 𝑊𝐷𝑖𝑗 +
[∑∑ +
) 𝑗𝑖𝐶𝐺 × 𝑗𝑖𝐹𝐺 × 𝑗𝑖𝑇𝐴( +
𝐸𝐷
𝑗𝑖

𝐽∈𝑗

) × 𝐴𝑇𝑖𝑗 ) × 𝐸𝑃𝐶𝑖𝑗 ] 𝑥𝑖𝑗 .

𝐼∈𝑖

𝑗𝑖𝑉𝑊 × 𝑗𝑖𝐶𝑊
𝑗𝑖𝐸𝑆𝑃

()7

𝐽 ∈ 𝑗∀

()8

𝐽 ∈ 𝑗 ∀ 𝑖 ∈ 𝐼,

𝑊𝑅𝑖 . 𝑥𝑖𝑗 ≤ 0.5.

()9

𝐽 ∈ 𝑗 ∀ 𝑖 ∈ 𝐼,

𝑃𝑆𝑖 . 𝑥𝑖𝑗 ≤ 20.

()10

𝐽 ∈ 𝑗 ∀ 𝑖 ∈ 𝐼,

()11

𝐽 ∈ 𝑗 ∀ 𝑖 ∈ 𝐼,

()12

𝐽 ∈ 𝑗 ∀ 𝑖 ∈ 𝐼,

𝑥𝑖𝑗 ∈ {0,1}.

()13

𝐽 ∈ 𝑗∀

∀ 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑥𝑖𝑗 ∈ {0,1}.

( +
(

∑ 𝑥𝑖𝑗 = 1.
𝐼∈𝑖

𝐺𝐶𝑂2𝑖𝑗 . 𝑥𝑖𝑗 = 0.
∑ 𝑦𝑖𝑗𝑘 = 𝑥𝑖𝑗 .
𝐾∈𝑘

رابطه ( )6بیانگر تابع هدف مسئله یا هزینه کل فرایند  GTAWمیباشد .رابطه ( )7بیانگر لزوم انجام فرایند یا به طریق اتوماتیک و یا
به طریق دستی میباشد .رابطه ( )8تضمین میکند که وزن رسوب در هر یک ساعت نیم کیلو بیشتر نمیشود .رابطه ( )9نشان میدهد
کارایی رسوب پایین است همان سرعت پیشروی است که هر یک دقیقه حداکثر بیست سانتیمتر میتواند باشد .رابطه ( )10تضمین
میکند که گاز  CO2استفاده نخواهد شد .رابطه ( )11بیانگر انجام فرایند به صورت دستی توسط یک اپراتور با سطح مهارت باال انجام
میشود .رابطه ( )12نیز نوع متغیر تصمیم مسئله از نوع باینری را نشان میدهد.
 -3-5صحهگذاری مدل

برای صحهگذاری مدل پیشنهادی ،دو سناریو از کتاب راهنمای  NavyBMRبه دو روش اتوماتیک و دستی و دو سناریوی محقق ساخته
لحاظ میشود (جدول  .)1مقادیر و پارامترهای مرتبط با نمونه اول از دادههای کتاب راهنمای  NAVEDTRA 14251Aاتخاذ و مقادیر
پارامترهای مرتبط با نمونه دوم به صورت مشابه و با کمی تغییر لحاظ شد.
در جدول  1ردیفهای اول تا سیزدهم بیانگر اطالعات مسئله به ترتیب شامل «شدت جریان ،ولتاژ جوشکاری ،سرعت حرکت ،نرخ
جریان گاز ،زمان جوشکاری ،زمان قوس ،دستمزد ،وزن رسوب ،هزینه سیم پرکننده ،بازده رسوبگذاری ،هزینه گاز ،هزینه توان
الکتریکی و بازده منبع تغذیه» و ردیف آخر هزینه این فرایند را به صورت واقعی نمایش میدهد.

مدلسازی ریاضی برای کمینه سازی هزینههای فرایند جوشکاری قوسی تنگستنی گاز محافظ

 GTAWبه صورت ( iدستی یا اتوماتیک) انجام میشود .تابع هدف بیانگر کمینهسازی هزینه جوشکاری  GTAWاست که دارای  4بخش

جهت مطالعه مسئله ،دو سناریو از دادههای کتاب راهنمای  NAVEDTRA 14251Aدر نظر گرفته شده است .هزینه کل جوش بدون اعمال
مدل ،هزینهای است که در قالب هزینه کل توسط  NAVEDTRA 14251Aگزارش شده است .جدول  2نتایج اجرای مدل تصمیمگیری
کمینهسازی هزینه فرایند

GTAW

را با چهار نمونه ارائه شده در نرمافزار  ،GAMSنشان میدهد .همانگونه که از نتایج

به دست آمده در حالت بهینه مشخص است ،صرفهجویی در هزینه کل حاصل شده است که این صرفهجویی به دلیل استفاده بهینه از منابع
بوده است که منجر به کاهش کل هزینه گردیده است .حل بهینه مسئله مطالعه موردی منجر به کاهش حدود  10%هزینه کل شده است.
بدیهی است که با افزایش ابعاد مسئله و حل آن میزان صرفهجوییهای حاصل شده بسیار چشمگیرتر خواهد بود که میتواند مورد توجه
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مدیران صنعت جوش قرار گیرد.
جدول  -1مجموعه دادههای بهکار گرفته شده در مدل ریاضی پیشنهادی.
Table 1- Data set used in the proposed mathematical model.
NavyBMR

ادب آوازه و همکاران /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،7شماره  ،2تابستان ،صفحه399-354 :

شدت جریان (آمپر)
ولتاژ جوشکاری (ولت)
سرعت حرکت (اینچ بر دقیقه)
نرخ جریان گاز
(فوت مکعب بر ساعت)
زمان جوشکاری (ساعت)
زمان قوس (ساعت)
دستمزد (دالر بر ساعت)
وزن رسوب (پوند)
هزینه سیم پرکننده (دالر بر
پوند)
بازده رسوبگذاری ()%
هزینه گاز (دالر بر فوت مکعب)
هزینه توان الکتریکی
(دالر بر کیلو واتساعت)
بازده منبع تغذیه ()%
هزینه کل بدون اعمال مدل

محقق ساخته

دستی

اتوماتیک

دستی

اتوماتیک

P1
240

P2
300

P3
200

P4
220

25

30

20

23

10

15

11

20

30

40

32

45

0.057

0.022

0.021

0.019

0.02

0.013

0.015

0.010

18

18

18

18

0.037

0.037

0.037

0.037

1.6

1.6

1.6

1.6

1

1

1

1

0.06

0.06

0.06

0.06

0.035

0.035

0.035

0.035

50

50

50

50

1.130

0.496

0.4714

0.4328

جدول  -2خروجی نرمافزار .GAMS
Table 2- GAMS software output.

مسئله

هزینه

P1

1.078

P2

0.4471

P3

0.4255

P4

0.3875

نمودار هزینههای حل شده سناریوهای مختلف مدل در شکل  3ارائه شده است .شکل  3به صورت شماتیک بیانگر کاهش هزینه با اعمال
مدل میباشد.
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شکل  -3نمودار مقایسه کارایی هزینه.
Figure 3- Cost efficiency comparison chart.

 1بهترین سناریو از بعد کارایی است و سناریو  4کمترین کارایی را دارد .میزان کاهش هزینه فرایند  GTAWدر سناریوی  1بیشتر است،
این بدین معنا است که در سناریوی  1فرایند  GTAWسود بیشتری به دست خواهد آورد .با توجه به نتایج به دست آمده از سناریوها،
مدل پیشنهادی به سادگی قادر به محاسبه زمان فرایند  GTAWدر حالتهای مختلف میباشد.

 -4تحلیل حساسیت
تحلیل حساسیت ،ابزاری مهم برای ارزیابی پارامترها ،تخمین پارامترها ،طراحی و کنترل بهینه است .تجزیهوتحلیل حساسیت یک روش
برای بررسی تأثیر تغییر در متغیرهای پژوهش به صورت مورد به مورد (محتملترین سناریوی نتیجه) است .تحلیل حساسیت به
تجزیهوتحلیل روابط و یا مدلی خاص میپردازد و همچنین تأثیر تغییرات هر یک از پارامترها را در خروجی مدل بررسی نموده و نیز
پارامترهایی که حساسترند و نیاز به توجه بیشتری دارند را مشخص مینماید.
جدول  -3تحلیل حساسیت مسئله  -حالت دستی.
Table 3- Sensitivity analysis of the problem - manual mode.

+20%

+10%

.%

-10%

-20%

LOC ijk

21.6

19.8

18

16.2

14.4

هزینه واقعی

1.336

1.233

1.130

1.0284

0.9258

مقدار هدف

1.287

1.184

1.078

0.9796

0.877

ATij

0.024
1.140

0.022
1.135

0.02
1.130

0.018
1.126

0.016
1.121

1.082

1.080

1.078

1.075

1.073

پارامترها

هزینه واقعی
مقدار هدف

جدول -4تحلیل حساسیت مسئله  -حالت اتوماتیک.
Table 4- Problem sensitivity analysis - automatic mode.

پارامترها
ATij

هزینه واقعی
مقدار هدف

+20%

+10%

0%

-10%

-20%

0.015
0.5020

0.014
0.4986

0.013
0.4471

0.011
0.4895

0.010
0.4864

0.4525

0.4498

0.4471

0.4418

0.4391

بیشترین بخش هزینه جوشکاری را نیروی کار و هزینه سربار به خود اختصاص میدهد .بیشترین مصرف برق در زمان قوسزنی است.
همچنین کنترل و حذف زمان بی باری نیز در افزایش هزینه برق تأثیرگذار است که با مدیریت بهینه هزینه برق کمینه میشود .مصرف فلز

مدلسازی ریاضی برای کمینه سازی هزینههای فرایند جوشکاری قوسی تنگستنی گاز محافظ

همانگونه که مشاهده میشود ،با ارائه مدل کمینهسازی میزان هزینه کل در هر چهار سناریو کاهش مییابد .نتایج نشان میدهد سناریو

پرکننده در روش دستی و اتوماتیک متفاوت است .در روش اتوماتیک میتوان دورریز سیم جوش قرقرهای را حداکثر زیر 5%کنترل نمود،
ولی در روش دستی با استفاده از سیم جوش شاخهای ،درصد باالتری از فلز پرکننده دورریز میشود .با تنظیم دبی گاز محافظ در محدوده
قابلقبول ،هزینه گاز محافظ نیز در سطح بهینه کنترل میشود.
ازاینرو در تحلیل حساسیت ،تأثیر تغییرات در پارامترهای مختلف «هزینه دستمزد اپراتور ،زمان قوس در جوشکاری» در میزان هزینه به
صورت دستی بررسی شده است .درواقع هدف بررسی حساسیت تابع هدف نسبت به تغییر پارامترها بر اساس شرایط حاکم عدم قطعیت
در دنیای واقعی و تعیین سیاستهای بهینه مدیریتی است .بدین منظور مقادیر پارامترها در بازههای  -20%الی  +20%تغییر مینماید و
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مقادیر به دست آمده در جداول  4 ،3مورد بررسی قرار میگیرد .همچنین روند تغییرات روند تغییر تابع هدف به ازای تغییرات پارامترها در
شکلهای  6 ،5 ،4نشان داده شده است .در تحلیل مذکور باید در نظر داشت:
 −نتایج زمانی معتبر هستند که شرایط مدلسازی با شرایط فرایند منطبق باشد.

 −تغییر در یک پارامتر موجب تغییر در موارد دیگر نیز میشود .وقتی پارامترهای مختلف همزمان دچار تغییر شوند ،تأثیر آنها قابل تشخیص نیست و ممکن
است اثر یکدیگر را تشدید و یا خنثی نمایند.
ادب آوازه و همکاران /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،7شماره  ،2تابستان ،صفحه399-354 :

بر اساس نتایج به دست آمده تحلیل حساسیت تغییر پارامترهای هزینه دستمزد اپراتور ،زمان قوس در جوشکاری» در هزینه تأثیرگذار است.
از طرفی مالحظه می شود تغییرات پارامتر با تغییرات مقدار هدف همسو است .روند افزایش تابع هدف به ازای افزایش دستمزد اپراتور بسیار
چشمگیر است که این اتفاق توجه بیشتری را در هنگام افزایش پارامتر دستمزد اپراتور از سوی مدیریت میطلبد تا با اخذ تصمیمگیری بهینه
بتواند مقدار هدف یا هزینه کل را در سطح بهینه کنترل نماید.

شکل  -4تحلیل حساسیت پارامتر دستمزد اپراتور -حالت دستی.
Figure 4- Sensitivity analysis of the operator wage parameter - manual mode.

شکل  -5تحلیل حساسیت پارامتر زمان قوس -حالت دستی.
Figure 5- Sensitivity analysis of arc time parameter - manual mode.
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. حالت اتوماتیک-  تحلیل حساسیت پارامتر زمان قوس-6 شکل
Figure 6- Sensitivity analysis of the arc time parameter-automatic mode.

مدلسازی ریاضی برای کمینه سازی هزینههای فرایند جوشکاری قوسی تنگستنی گاز محافظ

 بحث و نتیجهگیری-5
 بیتردید الزمه بقای بنگاهها مجهز شدن به سیستمهای مدیریت استراتژیک هزینه و تولید،به جهت بررسی و مطالعه در شرایط امروزی
 در صنایع موجب شدهGTAW  هزینه باالی جوشکاری.محصوالت با قیمتهای قابل رقابت و پاسخگویی سریع به فرصتها است
، مدلی که در این پژوهش ارائه شده است. برای مدیران حائز اهمیت شودGTAW است تا راهکارهای کمینهسازی هزینه جوشکاری
 پژوهشهای صورت گرفته متمرکز بر ارائه مدل مدیریت استراتژیک هزینه و.پیشنهاد میشود

GTAWبهمنظور کاهش هزینه جوشکاری

 بهمنظور افزایش کارایی، پژوهش حاضر.یا مدل مفهومی بوده و مدل جامعی برای کمینهسازی فرایندهای جوشکاری ارائه ننمودهاند
 با استفاده از دادههای واقعی موسسه.فرایند یک مدل ریاضی را برای توصیف هزینه های ناشی از این فرایند پیشنهاد نموده است
 همانطور که مشاهده میشود مدل پیشنهادی بهطور قابل اطمینانی قادر به محاسبه هزینه فرایند. مدل پیشنهادی حل شد،NavyBMR
 ایجاب مینماید که، امروزه اهمیت صنعت جوش بهعنوان یک صنعت زیربنایی و از طرفی محیط جهانی کنونی. میباشدGTAW
 زمان و هزینه و افزایش کیفیت، کاهش پیچیدگیها،صنایع فعالیتهای خود را همگام با روند جهانی به انجام رسانده تا بدین ترتیب
 نیازمند کفایت کیفیت در، اطمینان از امر کیفیت در جوشکاری بهعنوان یک فرایند خاص. اثربخشی و کارایی خود شوند،موجب ارتقاء
 بهعنوان زیربنای مدیریت در ارتقاء کیفیت در صنعتEN729/ISO3834  استقرار نظام کیفی.بخشهای مختلف درگیر در فرایند میباشد
 تأکید بر پیشگیری از نقص در فرایند جوشکاری و در نتیجه کاهش هزینهها و زمان اجراISO 3834  استاندارد.جوش توصیه میشود
.دارد
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