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Abstract
Purpose: Nowadays because of increasing global competition and the rapid expansion of technology, assembly line balancing has
become more important. The purpose of this paper is to model and solve the U-shaped assembly line balancing and worker assignment
considering setup-times and workers' skill.
Methodology: First, a bi-objective mathematical model has been developed in order to minimize the cycle time and the total cost of
workers assigned to workstations simultaneously. In this model, setup times as well as workers' skills are considered. Then, since the
research problem is shown to be NP-hard, NSGA II, which is a population-based algorithm, and also SPEA II are used to solve the
problem.
Findings: After approving the validity of the proposed mathematical model, we use four criteria to analyse the results of the biobjective model and evaluating the performance of the multi-objective evolutionary algorithms: the number of Pareto solutions, the
mean distance from the ideal point, the variance index, and the quality index. The results showed the superiority of the NSGA-II.
Originality/Value: The contributions of this study include providing a mathematical model for the U-shaped assembly line balancing
and worker assignment considering forward and backward sequence-dependent setup times, as well as solving this problem using
NSGA-II and SPEA-II to simultaneously minimize the cycle time and the total costs.
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تصمیمگیری و تحقیق در عملیات

نوع مقاله :پژوهشی

بهینهسازی چندهدفه مسئله باالنس خط مونتاژ Uشکل و تخصیص کارگران با در نظر گرفتن
زمانهای آمادهسازی و مهارت کارگران
علی حسینزاده کاشان* ،سعید افخمی ،پریسا معروفخانی
دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.

چکیده
هدف :امروزه به دلیل افزایش رقابت جهانی و گسترش سریع تکنولوژی ،مسئله باالنس خط مونتاژ از اهمیت بیشتری برخوردار شدهاست.
آمادهسازی است.
روششناسی پژوهش :نخست یک مدل ریاضی دو هدفه با اهداف کاهش زمان چرخه و کاهش مجموع هزینههای کارگران تخصیص داده
شده به ایستگاههایکاری توسعه داده شدهاست .در این مدل ،زمانهای آماده سازی و همچنین مهارت کارکنان در نظر گرفته شدهاند .از آنجا
که مسئله مورد نظر از لحاظ پیچیدگی جزء مسائل  Np-hardمیباشد لذا از الگوریتمهای فراابتکاری ژنتیک مرتبسازی نامغلوب II
) (NSGA-IIو همچنین نسخه دوم الگوریتم تکاملی مبتنی بر قوت پارتو ) (SPEA-IIبرای حل مدل استفاده کردهایم.
یافتهها :پس از اثبات صحت مدل ریاضی ارائه شده ،بهمنظور تحلیل نتایج مدل دو هدفه و ارزیابی عملکرد الگوریتمهای تکاملی چند هدفه
از چهار معیار :تعداد جوابهای پارتو ،میانگین فاصله از نقطه ایدهآل ،شاخص گوناگونی و شاخص کیفیت استفاده نمودیم که نتایج حاصله
حاکی از برتری الگوریتم  NSGA-IIبودهاست.
اصالت/ارزش افزوده علمی :نوآوریهای این مطالعه شامل ارائه یک مدل ریاضی برای مسئله باالنس خط مونتاژ  Uشکل و تخصیص
کارگران با در نظر گرفتن زمانهای آمادهسازی وابسته به توالی رو به جلو و رو به عقب و نیز حل این مسئله با دو الگوریتم  NSGA-IIو
 SPEA-IIبه منظور کاهش همزمان زمان چرخه و هزینه کارگران میباشد.
کلیدواژهها :الگوریتم ژنتیک مرتبسازی نامغلوب  ،IIباالنس خط مونتاژ  Uشکل  ،زمانهای آمادهسازی ،مهارت کارگران ،نسخه دوم الگوریتم
تکاملی مبتنی بر قوت پارتو

 -1مقدمه
در دنیای امروز بیشتر محصوالتی که به دست مشتریان میرسد ،محصوالت مونتاژ شده میباشند .خطوط مونتاژ ،سیستمهای تولیدی با
جریان خطی هستند که طراحی و پیادهسازی آنها اهمیت زیادی در تولید صنعتی کاالها دارد .هنگامی که سطح تولید یک محصول خاص
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نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،xشماره  ،xفصل  ،xxصفحهx-x :

هدف این مطالعه،مدلسازی و حل مسئله باالنس خط مونتاژ  Uشکل با رویکرد چند هدفه و در نظر گرفتن مهارت کارکنان و زمانهای

به مقدار کافی باال ا ست ،استفاده از یک خط مونتاژ برای این محصول خاص مفید خواهدبود .یک خط مونتاژ شامل ایستگاههای کاری
است که قطعهی کاری با عبور از تکتک این ایستگاهها و انجام عملیات روی آن تبدیل به محصول نهایی میشود .جانمایي خطوط مونتاژ
بر اساس جهت جریان مواد مشخص ميشود .چندین حالت مختلف براي جانمایي وجود دارد که در تحقیق حاضر خطوط مونتاژ به صورت
 Uشکل لحاظ شده است .در این نوع خطوط مونتاژ ،دو سمت خط مونتاژ بسیار به هم نزدیک و به شکل ( Uنعل اسب) ميباشد .در این
خطوط ایستگاهها ممکن است در هر دو طرف خط فعالیت انجام دهند ،همچنین ایستگاهها به یکدیگر نزدیکتر بوده و قابلیت دید کل فرایند
تولید و ارتباطات بین اپراتورها بهبود ميیابدکه این امر موجب چند مهارته شدن اپراتورها ،ایجاد انگیزه در کارکنان و افزایش کیفیت محصول
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میشود (اسپارلینگ و میلتنبرگ.)1998 ،1
در هر فرآیند تولید ،تعداد ماشین آالت و تجهیزات و همچنین میزان نسبتا ثابتی از نیروی انسانی موجود است که جهت انجام عملیات تولید
از آنها استفاده میشود .در بسیاری از موارد با مشاهده نحوه کار یک فرآیند میتوان دید که تعدادی از ماشینآالت ،مشغول کار نیستند ولی
تعداد دیگری از تجهیزات ،به طور مداوم در حال کار بوده و در مقابل تعدادی از کارگران به شدت در حال انجام کار میباشند و حجم قابل
توجهی از کار انجام نشده ،در کنار آنها انباشته گردیده است .وجود زمان های بیکاری و یا وجود کار بیش از حد ،یعنی عدم باالنس و
تعادل در فرآیند تولید ،که موجب مشکالتی برای مدیریت سیستم می شود .برای رفع این معضالت مدیر ناچار به ارائه راهکارهایی جهت

نویسندگان مقاله  /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،xشماره  ،xفصل  ،xxصفحهx-x :

بهبود وضع موجود است .یکی از راهکارهایی که مدیر میتواند برای رفع مشکل عدم باالنس و تعادل در فرآیند تولید استفاده کند ،بحث

باالنس و یا متعادلسازی خط تولید یا مونتاژ است (فقیه و منتظری .)2008 ،2باالنس خط ،تکنیکی است که مدیریت با تکیه بر آن میتواند
توازنی بین ظرفیتهای ماشینآالت ،تسهیالت و ...بهوجود آورد .هدف از باالنس خطوط مونتاژ ،دست یافتن به راهکارهایی موثر و بهرهور
در تولید محصول و نیز افزایش سطح تولید می باشد .همچنین عدم باالنس خطوط مونتاژ باعث افزایش زمان چرخه ،زمانهای بیکاری و
در نتیجه کاهش نرخ تولید و افزایش هزینههای سیستم میشود که این عوامل در نهایت باعث بهرهوری پایین در سازمان میگردد .این مسئله
باعث شده است که پژوهشگران و شاغلین در زمینه تولید و عملیات ،توجه ویژهای به مسئله باالنس خط مونتاژ داشته باشند (بویسن و
همکاران.)2007 ،3
در مطالعاتی که تا کنون در خصوص مسئلهی باالنس خطوط مونتاژ  Uشکل انجام گرفتهاست ،توابع هدف مختلفی همچون حداقلسازی
زمان چرخه ،حداقلسازی هزینه ،حداقلسازی تعداد ایستگاههای کاری در نظر گرفته شدهاست .با وجود اینکه یکی از راهها جهت کاهش
زمان چرخه استفاده از کارگران ماهرتر می باشد و این خود مستلزم افزایش هزینه است ،اما هیچ یک از مطالعات انجام شده به بررسی این
مسئله با دو تابع هدف حداقلسازی زمان چرخه و حداقلسازی هزینه نپرداختهاند .بدین منظور در مطالعهی انجام شده برای هر کارگر در
انجام هر کار یک ضریب عملکرد در نظر گرفته و ضمن انجام باالنس خط مونتاژ ،تخصیص کارگران به ایستگاه را نیز در نظر میگیریم.
همچنین به منظور تشابه هر چه بیشتر با دنیای واقعی ،زمانهای آمادهسازی ر و به جلو و رو به عقب نیز مد نظر قرار داده شدهاست .زمانهای
آماده سازی وابسته به توالی به این معنا هستند که قبل از آنکه فعالیتی در یک ایستگاه انجام شود ،الزم است زمانی برای آمادهسازی در نظر
گرفته شود که مقدارش به فعالیتهای مجاور آن فعالیت بستگی دارد .زمان روبهجلو زمانی است که یک اپراتور دو کار همسایه را روی یک
محصول در یک منطقهی ایستگاهی انجام میدهد ،در حالی که زمان روبهعقب به دو صورت در نظر گرفته میشود ،حالت اول زمانی
است که فعالیت بعدی مربوط به سر دیگر ایستگاه است .در واقع اپراتور در حال تعویض مناطق ایستگاهی میباشد و از سر ورودی ایستگاه
به سر خروجی آن رفته و بالعکس و حالت دوم زمانی است که به سر خروجی ایستگاه فعالیتی تخصیص نداده و فعالیت بعدی اولین فعالیت
محصول بعدی میباشد.
در دنیای امروز بیشتر محصوالتی که به دست مشتریان میرسد ،محصوالت مونتاژ شده میباشند .باالنس خط مونتاژ گامی اساسی در
برنامهریزی سیستمهای تولیدی به شمار میآید ،به نحوی که دستیابی به وضعیت متعادل در این سیستم میتواند در سوددهی یک واحد
تولیدی موثر باشد .در این مقاله تالش شدهاست که مفروضات واقعی نظیر در نظر گرفتن مهارت کارکنان و در نظر گرفتن زمانهای
آماده سازی وابسته به توالی رو به جلو و رو به عقب به مدل ریاضی مسئله باالنس خط مونتاژ  Uشکل افزوده شود .همچنین مسئله مذکور

Sparling & Miltenburg
Faghih & Montazeri
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با دو الگوریتم فراابتکاری چند هدفه به منظور کاهش توأمان زمان چرخه و هزینه کارکنان حل شدهاست .لذا میتوان از نتایج مقاله مذکور
در کلیه صنایعی که در تولید محصول نهایی خود از خطوط مونتاژ استفاده میکنند ،نظیر صنایع خودروسازی ،واحدهای تولیدی لوازم
خانگی و  ...بهره برد.
ساختار ادامه مقاله به این صورت است که در بخش دوم پیشینه پژوهشهای انجام گرفته در این زمینه ذکر میشود .در بخش سوم مدل
ریاضی ارائه شده برای مسئله تحقیق بیان میگردد .در ادامه مسئله تحقیق با استفاده از الگوریتمهای  NSGA-IIو  SPEA- IIحل شده
و نتایج محاسباتی ارائه خواهند شد .در نهایت و در بخش پنجم نتیجه گیری مقاله بحث خواهد شد.
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 -2پیشینه پژوهش
در این بخش مبانی نظری و نیز پیشینه پژوهش انجام شده مورد بررسی قرار خواهد گرفت .بخش حاضر در سه زیر بخش تهیه و تنظیم
شدهاست .نخست و در زیربخش  1-2بر مبانی نظری پژوهش انجام شده مروری خواهیم داشت و تعاریف ،اصطالحات و
دستهبندی های موجود در ادبیات مسئله حاضر را بررسی خواهیم نمود .در زیربخشهای  2-2و  3-2تحقیقات انجام شده در ادبیات
پرداخته می شود و سپس بر تحقیقاتی که فاکتورهای انسانی را در باالنس خط مونتاژ مدنظر قرار دادهاند مروری خواهیم داشت.
 -1-2مروری مبانی نظری پژوهش

در این قسمت مروری بر مبانی نظری پژوهش خواهیم داشت.
 -2-1-1خط مونتاژ1

یک سیستم مونتاژ شامل مجموعهای از عناصرکاری غیر قابل تقسیم و مجزا )فعالیت ،(2برای مونتاژ یک محصول (محصوالت) و دارای
تعدادی ایستگاهکاری 3مرتبط با یکدیگر ،یک سیستم انتقال مواد بین ایستگاه ها مانند تسمه نقاله و یک دستور العمل برای چگونگی
مونتاژ محصول از یک ایستگاه به ایستگاه دیگر است (لوسا .)2008 ،4خطوط مونتاژ به دو دسته دستی و خودکار تقسیم میشوند .در

مونتاژ ،ویژگی متمایز کننده نسبت به سایر عملیات تولیدی این است که دو یا چند قطعهی مجزا به یکدیگر متصل میشوند .مثالهای
این گروه عبارتاند از :عملیات چفتوبست مکانیکی با استفاده از پیچها ،مهرهها ،پرچها و غیره .همانگونه که ذکر شد ،هر خط مونتاژ
از تعدادی ایستگاه کاری تشکیل میشود .ایستگاه کاری قسمتی از خط مونتاژ است که مقدار معینی از کار(تعدادی از فعالیتها) را
انجام میدهد .هر ایستگاه با ماشینآالت و ابزارآالت مورد نیاز برای انجام فعالیت مشخص میشود .زمان الزم برای انجام فعالیتهای
تخصیص یافته به ایستگاه ،زمان ایستگاه نامیده میشود (امده و همکاران.)2010 ،5
 -2-1-2انواع خطوط مونتاژ بر اساس چیدمان ایستگاهها
جانمایي خطوط مونتاژ بر اساس جهت جریان مواد مشخص ميشود .حالتهای مختلف براي جانمایي عبارتاند از :تکی ،دوطرفه،
Uشکل و موازی .در خطوط مونتاژ تکی ،ایستگاهها به صورت منفرد و در یک خط مستقیم در امتداد یک سیستم انتقال (نوار نقاله) مرتب
شدهاند .هر ایستگاه یک یا چند فعالیت را بر روی محصول نیمه تمام انجام میدهد (رکیک و دلچمبره .)2006 ،6در مواردي ممکن

است استفاده از چند خط موازي براي تولید یک یا چند محصول مفید باشد که به آن خط مونتاژ موازي گویند .این نوع از خطوط مونتاژ

Assembly line 1

 : Task 2قسمتی از کل کار مورد نیاز فرآیند مونتاژ است که غیر قابل تقسیم باشد.
3

Work Station

Lusa

4

Emde et al.

5

Rekiek & Delchambre

6

عنوان مقاله

موضوع ،مورد بررسی قرار خواهد گرفت .به سبب دستهبندی بهتر ،نخست به شرح مسائل باالنس خط مونتاژ  Uشکل موجود در ادبیات

باعث افزایش انعطاف و کاهش حساسیت خرابي سیستم مي شود .زیرا با تغییر میزان تقاضا تعداد خطوط ميتواند تغییر کند و همچنین

ریسک توقف تولید به خاطر خرابي ماشینآالت پایین ميآید (گوکن و همکاران .)2006 ،1خطوط مونتاژ دوطرفه ،نوع خاصی از خطوط
مونتاژ موازی میباشند .در مواردي که قطعات کار سنگین هستند (مثل مونتاژ کامیون) ،خطوط دوطرفه مورد استفاده قرار میگیرند .این نوع
خطوط متشکل از دو خط مونتاژ مستقیم به شکل موازي میباشند .ایستگاهها در دو سوي خط هستند و اپراتورها در دو سمت ماشینها به
طور موازي کار ميکنند و کار به طور همزمان در دو سوي قطعه کار انجام ميشود (چوتیما و نارومیتوانگ.)2014 ،2
خطوط مستقیم معمولي مشکالت زیادي دارند .بعنوان مثال :کار یکنواخت و کسلکننده باعث ایجاد سطح پایینی از مهارت شده و همچنین
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انعطافناپذیري سیستم تولید باعث ایجاد تغییر در نرخ تولید ميشود .به خاطر برطرف کردن این مضرات در سیستمهاي تولید جدید،
شاخههاي جدیدي در مسئله خط مونتاژ ایجاد شده است .این خطوط مونتاژ مدرن اغلب به صورت خطوط  Uشکل نشان داده ميشوند که
در آنها دو سمت خط به هم بسیار نزدیک و به شکل (Uنعل اسب) ميباشد .در این نوع خطوط ،ایستگاهها به یکدیگر نزدیكترند ،بنابراین
قابلیت دید کل فرایند تولید و ارتباطات بین اپراتورها بهبود ميیابد .همچنین ،کمک کارگران به یکدیگر در حالت اشتراك ظرفیت ماشینآالت
سادهتر میشود و مهارت کارگران در انجام وظایف مختلف افزایش مییابد (اسپارلینگ و میلتنبرگ .)1998 ،در مقاله حاضر این نوع خطوط
مدنظر قرار داده شدهاست.

نویسندگان مقاله  /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،xشماره  ،xفصل  ،xxصفحهx-x :

 -3-1-2سایر تقسیمبندیهای مسئله باالنس خط مونتاژ
مسئله باالنس خط مونتاژ را میتوان به سه دسته تک محصولی ،مختلط و چند محصولی تقسیم نمود .خط مونتاژ تک محصولی فقط برای
تولید یک نوع محصول مورد استفاده قرار میگیرد .مدل مختلط مجموعهای از محصوالت متفاوت ،که کارکرد اصلی آنها مشابه است را در
نظر میگیرد ،مانند خانوادهای از خودروها با ویژگیهای متفاوت که برخی از آنها مجهز به سانروف و برخی مجهز به سیستم ایبیاس
هستند .خط تولید گروهی در حالت محصوالت متفاوت و متعدد یا خانوادهای از محصوالت که تفاوت های نسبتأ زیادی در فرآیند های
تولید دارند استفاده میشود (رکیک و دلچامبره .)2006 ،به عالوه ،فعالیتها میتوانند دارای زمانهای قطعی یا تصادفی باشند .نوع دیگری
از تقسیمبندی این مسئله بر اساس تابع هدف است .در صورتی که زمان چرخه داده شدهباشد و هدف حداقل نمودن تعداد ایستگاههايکاري

باشد ،به آن مسئله باالنس خط مونتاژ نوع اول 3گویند .مسائل نوع دوم ،4به دنبال تخصیص فعالیتها به ایستگاههاي کاري است ،بهگونهاي

که تعداد ایستگاهها مشخص بوده و هدف ،دستیابي به کمترین میزان زمان سیکل تولید و بیشینه نمودن نرخ تولید است .در مسائل نوع

سوم ،5هدف یافتن تخصیص بهینهاي است که منجر به استفاده حداکثر از زمان چرخه در تمامي ایستگاهها باشد .با بررسی مسائل موجود
در ادبیات ،در مییابیم که مقاالت محدودی در خصوص مسئله باالنس خط مونتاژ  Uشکل به چاپ رسیدهاند که اغلب آنها از نوع اول
بوده و نیز زمانها را به صورت قطعی در نظر گرفتهاند .مقاالتی که مسائل نوع دوم و سوم را چه به صورت تکمحصولی ،چه به صورت
مختلط یا چند محصولی در نظر گرفته باشند کمتر یافت میشود .در ادامه ،به شرح مسائل باالنس خط مونتاژ  Uشکل موجود در ادبیات و
همچنین تحقیقاتی که فاکتورهای انسانی را در باالنس خط مونتاژ مدنظر قرار دادهاند پرداخته میشود.
 -2-2مروری بر مطالعات انجام شده در خصوص مسئله باالنس خط مونتاژ  Uشکل

مسئله باالنس خط مونتاژ  Uشکل براي اولین بار توسط میلتنبرگ و وینگارد )1994( 6مورد مطالعه قرار گرفت .آنها یک فرمول برنامهریزي
پویا بهمنظور حل مسائل کوچک ،تا حداکثر یازده فعالیت ،ارائه نمودند .بعدها میلتنبرگ و اسپارلینگ ( )1998سه الگوریتم دقیق ،ازجمله
یک الگوریتم برنامهریزی پویا و یک الگوریتم شاخه و کران ،براي باالنس خط مونتاژ  Uشکل ،پیشنهاد نمودند .تولیدکنندگاندر حال تغییر
خطوط تولید تکمحصولی به خطوط تولید مدل مختلط میباشند که به تولیدکنندگان این امکان را میدهد که محصوالت متنوع و به موقع
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و مقرونبهصرفه را برای مشتریان فراهم کنند .اسپارلینگ و میلتنبرگ ( )1998براي اولین بار مسئله باالنس خط مونتاژ  Uشکل مدل
مختلط با هدف کمینهسازی تعداد ایستگاههای کاری را مورد مطالعه قرار دادند و یک الگوریتم چهار مرحلهاي برای حل پیشنهاد دادند.
همچنین آنها نشان دادند که خطوط مونتاژ  Uشکل برای تولید محصوالت مختلط بسیار مناسب میباشد و مزایای بیشماری در مقایسه
با خطوط مستقیم سنتی دارد.
در تعدادی از مقاالت ،نویسندگان به ارائه روشهای حل دقیق برای مسئله باالنس خط مونتاژ  Uشکل پرداختند .شول و کلین)1999( 1
انواع مختلف مسائل باالنس خط مونتاژ  Uشکل را بررسی کرده و روشهای حل مختلفی را ارائه کردهاند .نتایج محاسباتی نشان میدهد
که روشهای حل پیشنهاد شده برای مسائل نوع اول (با هدف حداقل نمودن تعداد ایستگاههايکاري) و نوع دوم (با هدف دستیابي به
کمترین میزان زمان سیکل تولید) نتایج بسیار خوبی در زمان محاسباتی محدود ارائه میکند .آنها همچنین با در نظر گرفتن
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انعطافپذیری فرآیند تولید ،انگیزهی کارکنان و کیفیت محصوالت تولیدشده نشان دادند خطوط  Uشکل نسبت به خطوط مونتاژ سنتی
در سیستمهای تولید بههنگام انتخاب بهتری میباشد .فتاحی و همکاران )2014( 2یک مدل برنامهریزی عدد صحیح جدید به همراه سه
منطق برش برای مسئله باالنس خط مونتاژ  Uشکل نوع اول ارائه نمودند و سپس به مقایسه کار خود با سایر مقاالت پرداختند.

آندرس و همکاران ) 2008( 3نوع خاصی از مسئله باالنس خط مونتاژ که در آن زمان آماده سازی هر فعالیت به اینکه چه فعالیتی قبل از
آن انجام شود بستگی دارد را در نظر گرفتند .آن ها مسئله را به منظور باالنس خط مونتاژ و زمانبندی فعالیتهای تخصیص داده شده به
هر ایستگاه کاری مدلسازی نموده و سپس آن را با استفاده از الگوریتم  GRASPحل نمودند .ربانی و همکاران )2017( 4یک مدل

ریاضی برای مسئلهی باالنس خط مونتاژ  Uشکل مدل مختلط ،با هدف کاهش زمان چرخه و هزینههای موجودی ارائه کردند .در این
مدل آنها زمان آمادهسازی بین هر دو فعالیت متوالی و همچنین دورههای زمانی پویا که در آن هر دورهی زمانی روی دورهی زمانی بعد
تاثیرگذار است را در نظر گرفتند .آنها همچنین از الگوریتم ژنتیک مرتبسازی نامغلوب  IIبرای حل این مدل استفاده نمودند .دلیس و

همکاران )2017( 5مساله متوازن سازی خط مونتاژ  Uشکل دو طرفه را در نظر گرفته و یک الگوریتم مبتنی بر ازدحام ذرات را برای حل
آن معرفی کردهاند .هدف ،حداقلسازی تعداد ایستگاهها در وهله نخست و حداقلسازی تعداد موقعیتها بعنوان هدف ثانویه بودهاست.
به منظور ارزیابی کارایی الگوریتم م عرفی شده ،از نمونه مسائل موجود در ادبیات موضوع استفاده شده است .جایی که نتایج نشان از

عملکرد مطلوب روش معرفی شده دارند .ساهین و کلگز )2017( 6خطوط مونتاژ  Uشکل را با در نظر گرفتن زمانهای آمادهسازی رو
به جلو و رو به عقب با هدف کاهش زمان چرخه مورد مطالعه قرار دادند .آنها همچنین متغیری به نام  RST7که بیانگر زمان شروع نسبی
فعالیتها میباشد را تعریف نمودند RST .هر ایستگاه برابر است با حاصلضرب تعداد مناطق ایستگاهی قبل از ایستگاه در زمان چرخه.
آنها از یک الگوریتم هیوریستیک برمبنای الگوریتمهای ژنتیک و شبیه سازی تبرید برای حل این مسئله استفاده کردند .مظفری و
همکاران )2020( 8مسئله باالنس خط مونتاژ مختلط را با هدف کاهش هزینههای نیروی انسانی و نیز کاهش تعداد ایستگاههای کاری
در نظر گرفتند .آنها الگوریتمی جدید برمبنای الگوریتمهای کلونی زنبور مصنوعی و ازدحام ذرات برای حل این مسئله ارائه نمودند .لی

و همکاران ) 2021( 9یک الگوریتم هیوریستیک جستجوی شعاعی بهبود یافته را به منظور حل مسئله باالنس خط مونتاژ  Uشکل نوع

اول و دوم ارائه نمودند .آنها آزمایشات محاسباتی فراوانی را به منظور اثبات کارایی روش ارائهشده به انجام رساندند.

Scholl & Klein

1

Fattahi et al.

2

Andres et al.

3

Rabbania et al.

4

Delice et al.

5

Şahin & Kellegöz

6

Starting time

7Relative

Mozaffari et al.
Li et al.

8

1

عنوان مقاله

در بسیاری از مطالعات این حوزه نویسندگان از الگوریتمهای ابتکاری و فراابتکاری را به منظور حل مسائل با ابعاد بزرگتر بهره بردند.

اکثر مطالعات روی خطوط مونتاژ  Uدر محیط های قطعی بوده و عدم قطعیت را در زمان اجرای عملیات نادیده میگیرند .هزیر و دولگویی1

( )2015خطوط مونتاژ  Uشکل را در شرایط عدم قطعیت بررسی کرده و یک مدل بهینهسازی استوار که زمانهای عملیاتی را بصورت
بازهای در نظرگرفته ،توسعه دادهاند که هدف آن کاهش زمان چرخه میباشد .آنها همچنین یک الگوریتم تقریبی تکرارشونده را برای حل

آن پیشنهاد کردهاند .لی و همکاران ) 2019( 2از نظریه عدم قطعیت به منظور مدلسازی مسئله باالنس خط مونتاژ  Uشکل نوع یک با
زمانهای عملیاتی نامشخص استفاده نمودند .آن ها همچنین یک الگوریتم بر مبنای روش شاخه و کران به منظور حل مسئله مورد بررسی
توسعه دادند .جهت نزدیکی هرچه بیشتر به شرایط واقعی ،قندی و کریمی )2020( 3از یک روش بهینه سازی مبتنی بر شبیهسازی به منظور
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حل مسئله باالنس خط مونتاژ دوطرفه مختلط در شرایط تصادفی بودن زمان انجام کارها استفاده نمودند.
 -3-2مروری بر مطالعات انجام شده روی باالنس خط مونتاژ با در نظر گرفتن فاکتورهای انسانی

در این ب خش تعدادی از مطالعات انجام گرفته روی باالنس خط مونتاژ که فاکتورهای انسانی نظیر عملکرد کارگر ،اثر یادگیری و کارگران

موقتی را در نظر گرفتهاند ،آورده شده اند .ناکادا و اونو )1999( 4کارگران چند عملکردی را در خطوط مونتاژ  Uشکل در نظر گرفتند و
الگوریتمی را برا ی یافتن تخصیص بهینه کارگران به منظور کمینه کردن زمان چرخه ارائه نمودند .آنها همچنین حداقل تعداد کارگران را به
نویسندگان مقاله  /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،xشماره  ،xفصل  ،xxصفحهx-x :

عنوان محدودیت در نظر گرفتند .به صورت مشابه ناکاده و اونو ( )2003کارگران چند عملکردی را در مسئله باالنس خطوط مونتاژ  Uشکل
در نظر گرفتند .آنها دو نوع تخصیص جداگانه و چرخشی کارگران به ماشینها را در نظر گرفتند و همچنین فرض نمودند تمام کارگران دارای

یک توزیع زمان عملکرد میباشند و زمان انجام فعالیتها به مهارت کارگران بستگی ندارند .کورومیناس و همکاران ،)2008( 5یک مطالعه

برای باالنس مجدد خط در واحد مونتاژ موتور سیکلت با در نظر گرفتن کارگران ماهر و غیر ماهر انجام داده و یک مدل برنامهریزی خطی
عدد صحیح باینری را ارائه نمودند (آنها عملکردها و شایستگیهای متفاوت کارگران را در نظر نگرفتهاند) .همچنین اکسوز و

ساتاقلو6

( )2014یک روش ابتکاری برای مسئله باالنس خط مونتاژ  Uشکل تکمحصولی با در نظر گرفتن چهار سطح از شایستگی در انجام هر
فعالیت برای کارگران ارائه نمودند.
توکساری و همکاران )2008( 7رویکردی را برای خطوط مستقیم و  Uشکل با هدف کمینه کردن تعداد ایستگاهها و تعداد کارگران به صورت

همزمان با در نظر گرفتن اثرات یادگیری یکسان برای تمام کارگران ارائه نمودند .همچنین اوتو و اوتو )2014( 8یک روش دقیق و یک روش

ابتکاری برای مسئله خط مونتاژ ساده ارائه داده و آزمایشات جامعی با در نظر گرفتن پدیدهی یادگیری برای کارگران به صورتی که هر کارگر
منحنی یادگیری مختص به خودش را در هر فعالیت داشت در نظر گرفتند .اسدی زنوز و همکاران )2020( 9یک مدل برنامهریزی ریاضی
برای مسئله باالنس خط مونتاژ مختلط با در نظر گرفتن ایستگاههای موازی ،محدودیتهای ناحیهبندی ،زمانهای آمادهسازی وابسته به
توالی و اثر یادگیری ارائه نمودند .آن ها مسئله مورد بررسی خود را با استفاده از نوع خاصی از الگوریتم جستجوی ناخودآگاه حل کرده و
نتایج حاصله را با الگوریتم ژنتیک مقایسه نمودند.
 10 ALWABPمسئله ایست که زمان اجرای هر فعالیت متفاوت بوده و به کارگری که آن فعالیت را انجام میدهد بستگی دارد .در این گونه
مسائل هر کارگر قابلیت انجام همه فعالیتها را ندارد .مسائل  ALWABPمتشکل از ارائه راهحلی بهمنظور تخصیص فعالیتها به ایستگاهها

و همچنین تخصیص کارگران موجود به ایستگاهها بهصورت همزمان می باشد .این مسئله اولین بار توسط میرالس و همکاران)2007( 11
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ارائه شد .آن ها مراکز کاری معلولین را مورد بررسی قرار دادند .در بسیاری از کشورها افراد معلول میتوانند شغلی شبیه به هر شخص
دیگری را دریافت کنند .در این مراکز استفاده از خطوط مونتاژ سنتی و یافتن فعالیتهای متناسب با هر کارگر و تخصیص مناسب کارگران
به ایستگاهها حائز اهمیت است .تخصیص درست وظایف میتواند برخی از ناتوانیهای افراد معلول را بیاثر کند .میرالس و همکاران
مدلی را برای مسئله تخصیص و تعادل خطوط مونتاژ با توجه به ویژگیهای این مراکز ارائه دادند .آنها زمانهای فعالیتها را بصورت
متفاوت در نظر گرفتند و برای هر کارگر ضریب عملکردی را در نظر گرفتند .زمان هر فعالیت برای هر کارگر با ضرب کردن ضریب
عملکرد مربوط به آن کارگر در زمان استاندارد آن فعالیت محاسبه میشود .آنها همچنین یک الگوریتم ابتکاری مبتنی بر شاخه و کران
ارائه نمودند .آزمایشات انجام شده مبین کارائی الگوریتم ارائه شده بودهاست .میرالس و همکاران ( )2008یک مدل ریاضی و یک روش
شاخه و کران برای مسئله ALWABP-2

ارائه کردند و بعد از آنها ،ویال و پریرا )2014( 1یک روش شاخه و کران برای همین مسئله،

در حالتی که تعداد اپراتورها و ایستگاهها یکی باشد ،ارائه نمودند .بوربا و ریت )2014( 2یک مدل برنامهریزی عدد صحیح مختلط و
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همچنین یک روش ابتکاری بر مبنای جستجوی پرتو محلی و یک الگوریتم شاخه و کران مبتنی بر فعالیتها برای این مسئله ارائه نمودند.

همچنین پوالت و همکاران ) 2016( 3یک الگوریتم جستجوی همسایگی متغییر دو فازی را برای این مسئله پیشنهاد داده و آن را برای
نمونه مسئلههایی تست نمودند .فاز اول الگوریتم آن ها به کمینه کردن زمان چرخه پرداخته و در فاز دوم تخصیص کارگرها به ایستگاهها

را مد نظر قرار میدهد .اوکسوز و همکاران )2017( 4یک مدل ریاضی برای باالنس خط مونتاژ  Uشکل با در نظر گرفتن سطوح عملکردی

فراابتکاری ژنتیک و کلونی زنبور مصنوعی 5استفاده کردهاند .جاناردهنان و همکاران )2019( 6مسئله باالنس خط مونتاژ به همراه
تخصیص کارگر در یک خط مونتاژ دوطرفه با هدف کاهش زمان چرخه را در نظر گرفتند .آنها یک مدل عدد صحیح مختلط و یک
الگوریتم مهاجرت پرندگان برای مسئله مورد مطالعه خود ارائه نمودند.
موریرا و همکاران )2015( 7یک مدل برنامهریزی عدد صحیح و روش ابتکاری برای مسئله باالنس خطوط مونتاژ که متشکل از کارگران
معلول و عادی است را در نظر گرفتند .در این مطالعه آن ها ابتدا به باالنس خطوط مونتاژ پرداختند و سپس به تخصیص کارگران به
ایستگاهها ،به منظور کاهش تعداد ایستگاههای کاری اضافی مورد نیاز ،پرداختند .بصورت مشابه موریرا ( )2015دو مدل برنامهریزی
عدد صحیح مختلط و نیز یک روش ابتکاری برای باالنس خط مونتاژ در شرایطی که کارگرها با یکدیگر متفاوت بوده و زمان فعالیتها
وابسته به کارگر ،غیر قطعی و بصورت بازه ای باشد ،پیشنهاد نمودند .ناکاده و همکاران )2015( 8یک مدل ریاضی برای مسئلهی باالنس
خط مونتاژ مستقیم و دوطرفهی  Uشکل با در نظر گرفتن کارگران دائمی و موقتی و با هدف کاهش زمان چرخه ارائه کردند .در خطوط
مونتاژ ،کارگران موقتی به منظور مواجهه با نوسان تقاضا استفاده میشوند .برای دستیابی به تخصیص بهینهی وظایف و کارکنان یک
الگوریتم ارائه شده است .نتایج به دست آمده حاکی از این است که خط مونتاژ  Uشکل کارگران موقتی کمتری نسبت به خط مونتاژ
مستقیم دارد .همچنین زمانی که تقاضا باال باشد استفاده از دو خط مونتاژ  Uشکل در برخی موارد اثربخشتر از استفاده از یک خط

مونتاژ  Uشکل است .زین و همکاران )2015( 9یک روش بهینه سازی ازدحام ذرات صفر و یک برای باالنس میزان بار کاری ایستگاهها
و کمینه کردن هزینه های نیروی انسانی در مونتاژ صنایع هوایی ،جایی که کارگران به سه دستهی مبتدی ،متوسط و ماهر تقسیمبندی

میشوند پیشنهاد دادند .پس از آن ،ناکاده )2017( 10تاثیر توالی کارگرها را بر زمان چرخه در خطوط مونتاژ  Uشکل تحلیل کرد .صالحی
و همکاران ،) 2018( 11یک مسئله باالنس خط مونتاژ چند هدفه را با اهدافی چون حداقلسازی تعداد ایستگاهها ،هزینههای خرید

Vila & Pereira

3

Borba & Ritt

4

Polat et al.

5

Oksuz et al.

6

Bee Colony

7Artificial

Janardhanan et al.

8

Moreira et al.

9

Nakade et al.

10

Xin et al.

1

Nakade

2

Salehi et al.

3

عنوان مقاله

متفاوت کارگران برای هر فعالیت با هدف افزایش کارایی خط مونتاژ ارائه نمودند .آنها همچنین برای حل مدل خود از دو الگوریتم

تجهیزات ،حقوق و دستمزد وابسته به زمان کارگر و سطح عدم کیفیت وابسته به کارکنان در ایستگاهها را بهطور همزمان مورد بررسی قرار
دادند .آن ها این مسئله را در محیط فازی فرموله کرده و برای حل آن از یک رویکرد تعاملی فازی جدید ترکیبی دو مرحلهای استفاده کردند.
برای ارزیابی رویکرد پیشنهادی ،آن را روی دو نمونه مسئله و یک مطالعه موردی (صنایع پوشاک) مورد ارزیابی قرار داده و نتایج حاکی از
برتری رویکرد پیشنهادی نسبت به سایر رویکردهای شناخته شده در ادبیات میباشد.
با توجه به مرور ادبیات در مییابیم که غالب مقاالت موجود در خصوص مسئله باالنس خط مونتاژ و تخصیص کارگر نوع خط را به صورت
تکی فرض نمودهاند و شمار مقاالتی که این مسئله را با درنظرگیری خط مونتاژ به صورت  Uشکل در نظر گرفتهاند ،بسیار محدود بودهاست.
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با وجود تالشهایی که در این حوزه صورت گرفته است ،هنوز شکافهای عریضی بین مطالعات دانشگاهی و کاربردهای عملی به دلیل
استفاده از فرضیات ساده کننده که با دنیای واقعی همخوانی ندارند وجود دارد .در این مطالعه سعی بر پر نمودن این شکافها خواهیم
داشت .بدین منظور ،برای نخستین بار زمانهای آمادهسازی رو به جلو و رو به عقب را به این مسئله میافزاییم .فرض اینکه کارگرها میتوانند
تمام فعالیتها را در یک سطح عملکردی برابر انجام دهند فرضی غیرواقعبینانه میباشد .در این مطالعه برای هر کارگر و در انجام هر کار
یک ضریب عملکرد در نظر میگیریم .همچنین با وجود اینکه غالب تصمیمگیریها در دنیای واقعی با اهدافی چندگانه میباشند ،اغلب
مقاالت مسئله باالنس خط مونتاژ و تخصیص کارگر را به صورت تک هدفه در نظر گرفتهاند.در مقاله حاضر ،جهت هر چه نزدیک شدن به

نویسندگان مقاله  /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،xشماره  ،xفصل  ،xxصفحهx-x :

دنیای واقعی ،برای نخستین بار ،این مسئله را به صورت دو هدفه در نظر گرفته و سعی در کاهش توأمان زمان چرخه و هزینههای نیروی
انسانی با استفاده از الگوریتمهای  NSGA-IIو  SPEA-IIخواهیم داشت.
تفاوت کار مقاله حاضر با تعدادی از مهمترین مطالعات پیشین ،در جدول  1آورده شدهاست.

جدول  -1مقایسه مقاالت مرور شده و کار حاضر.
Table 1- Comparison of the reviewed papers and our work.

تکی

دوطرفه

 Uشکل

موازی

تک محصولی

مختلط

وابسته به توالی

رو به جلو و عقب

یادگیری کارکنان

تخصیص کارگر

حداقل ایستگاه

✓

✓

GRASP

دلیس و همکاران ()2017

✓

✓

✓

مظفری و همکاران ()2020

✓

✓

✓

لی و همکاران ()2021

✓

✓

هزیر و دولگویی ()2015

✓

✓

✓

لی و همکاران ()2019

✓

✓

قندی و کریمی ()2020
اوتو و اوتو ()2014

✓
✓

اسدی زنوز و همکاران ()2020
ویال و پریرا ()2014

✓

✓

تجزیه بندرز

✓

✓

بهینهسازی مبتنی بر شبیهسازی

✓

✓
✓

✓

✓

✓

Beam Search

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ABC-PSO

✓

✓

✓

PSO

B&B

✓

✓
✓

✓

✓

✓

NSGA-II

✓

هیوریستیک
دقیق و هیوریستیک
جستجوی ناخودآگاه
B&B

عنوان مقاله

ربانی و همکاران ()2017

✓

اکسوز و ساتاقلو ()2014
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✓

✓

✓

روش حل

Cplex

✓

✓

حداقل زمان چرخه

✓

✓

حداکثرسود یا بهرهوری

آندرس و همکاران ()2008

✓

حداقل هزینه نیروی انسانی

فتاحی و همکاران ()2014

✓

حداقلسازی هزینه موجودی

منابع

عدم قطعیت

نوع خط

چندهدفه

تنوع محصوالت

زمان آمادهسازی

مهارت کارکنان

تابع هدف

ادامه جدول 1
Table 1- Continued

تکی

دوطرفه

 Uشکل

موازی

تک محصولی

مختلط

وابسته به توالی

رو به جلو و عقب

یادگیری کارکنان

تخصیص کارگر

عدم قطعیت
حداقل ایستگاه

حداقل زمان چرخه

حداکثرسود یا بهرهوری

نویسندگان مقاله  /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،xشماره  ،xفصل  ،xxصفحهx-x :

حداقل هزینه نیروی انسانی

حداقلسازی هزینه موجودی

منابع

چندهدفه
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نوع خط

تنوع محصوالت

زمان آمادهسازی

مهارت کارکنان

تابع هدف

روش حل

بوربا و ریت ()2014

✓

✓

✓

✓

جستجوی پرتو محلی وB & B

پوالت و همکاران ()2016

✓

✓

✓

✓

VNS

موریرا و همکاران ()2015

✓

✓

✓

ناکاده و همکاران ()2015

✓

✓

اوکسوز و همکاران ()2017

✓

✓

✓

✓

ساهین و کلگز ()2017
صالحی و همکاران ()2018

✓

جاناردهنان و همکاران ()2019

✓

میرعابدینی و همکاران ()2013
دلیس و همکاران ()2018

✓

یولمه و صالحی ()2017
ازکان و تکلو ()2010
ایازی و همکاران ()2011
مقاله حاضر

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

هیوریستیک

✓

✓

✓

✓

✓

رویکرد تعاملی فازی
بهینه سازی پرندگان مهاجر

✓

✓

✓
✓

✓
✓

✓

 GAو ABC

✓

✓

✓
✓

دقیق

✓
✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓

هیوریستیک

✓

GA

✓

ACO

✓

شاخه و قیمت

✓

COMSOAL

✓

✓
✓

✓

✓

GA

✓

 NSGA-IIو SPEA-II

 -3مدل ریاضی
در این بخش مدل ریاضی مسئله باالنس خط مونتاژ  Uشکل و تخصیص کارگر با در نظر گرفتن زمانهای آمادهسازی رو به جلو و رو به
عقب توسعه داده شدهاست .این مدلسازی بر اساس مدل آندرس ( )2008که برای باالنس خطوط مونتاژ مستقیم و با هدف کاهش تعداد
ایستگاههای کاری بودهاست ،به انجام رسیدهاست .در این مدل خطوط مونتاژ را به صورت  Uشکل در نظر گرفته و زمانهای آمادهسازی
وابسته به توالی رو به جلو و رو به عقب را به مدل آندرس افزودهایم .زمانهای آماده سازی وابسته به توالی به این معنا هستند که قبل از آنکه
فعالیتی در یک ایستگاه انجام شود زمانی آماده سازی الزم است در نظر گرفته شود که مقدارش به فعالیت های مجاور آن فعالیت بستگی
دارد .به منظور نزدیک شدن هرچه بیشتر به دنیای واقعی ،در این مقاله دو نوع مختلف زمان آماده سازی با نام های رو به جلو و رو به عقب
در نظر گرفته شدهاست .زمان آمادهسازی رو به جلو زمانی است که یک اپراتور دو کار همسایه را روی یک محصول در یک منطقهی
ایستگاهی انجام میدهد .زمان آمادهسازی رو به عقب در دو حالت در نظر گرفته میشود ،حالت اول زمانی است که فعالیت بعدی مربوط
به سر دیگر ایستگاه است .در این حالت در واقع اپراتور در حال تعویض مناطق ایستگاهی می باشد و از سر ورودی ایستگاه به سر خروجی
آن رفته و بالعکس .حالت دوم زمانی است که به سر خروجی ایستگاه فعالیتی تخصیص داده نشده و فعالیت بعدی اولین فعالیت محصول
بعدی میباشد .همچنین در این مدلسازی به مهارت کارگران در انجام کارها توجه شدهاست .بدین صورت که برای هر کارگر و در انجام هر
کار یک ضریب عملکرد در نظر گرفتهایم .تفاوت دیگر مدل ارائهشده با مدل آندرس در نظر گرفتن توأمان دو تابع هدف کاهش زمان چرخه
و کاهش هزینه نیروی انسانی می باشد .در واقع سعی داریم که باالنس خط مونتاژ و تخصیص کارگران به ایستگاهها را به نحوی انجام دهیم
که میزان زمان چرخه و از سویی دیگر میزان هزینه نیروی انسانی حداقل شوند.
 -3-1مفروضات مدل

 −طرح خط مونتاژ به صورت  Uشکل میباشد.
 −هرفعالیت توسط یک کارگر انجام میشود.
 −مجموع تعداد ایستگاهها ثابت است.

 −فعالیتها غیر قابل تقسیم میباشند و هر کارگری فقط میتواند یک فعالیت را در هر زمان انجام دهد.
 −به هر ایستگاه تنها یک کارگر تخصیص مییابد.

 −هر فعالیت را تنها میتوان به یک ایستگاه تخصیص داد.

 −تمام تجهیزات در تمام ایستگاهها وجود دارد و میتوان هر فعالیت را به هر ایستگاهی تخصیص داد.
 −هیچ محدودیت تخصیصی بهجز محدودیتهای پیشنیازی وجود ندارد.
 −تخصیص روبهجلو و روبهعقب فعالیتها امکانپذیر میباشد.

 −زمان استاندارد فعالیتها قبل از آغاز برنامهریزی قطعی و مشخص میباشند.

 −زمانهای آماده سازی روبهجلو و روبهعقب در این مدل در نظر گرفته شده است.
 −زمان تکمیل هر فعالیت وابسته به کارگری است که آن فعالیت را انجام میدهد.

 −زمانهای آماده سازی ثابت بوده و وابسته به کارگری که فعالیتها را انجام میدهد نیست.

 -3-2پارامترها
 :n −تعداد فعالیتها

 :m −تعداد ایستگاهها

 :ti −زمان استاندارد انجام فعالیت i

 :τij (μij ) −زمان آمادهسازی رو به جلو (رو به عقب) از فعالیت  iبه فعالیت j

 :Pi (P*i ) −مجموعه پیشنیازیهای مستقیم فعالیت ( iمجموعه تمام پیشنیازیهای فعالیت ) i
 :Fi (F*i ) −مجموعه پسنیازیهای مستقیم فعالیت ( iمجموعه تمام پسنیازیهای فعالیت ) i
 :Piw −ضریب عملکرد کارگر  wدر فعالیت i

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،xشماره  ،xفصل  ،xxصفحهx-x :

 −تولید به صورت تکمحصولی میباشد.

 :αw −هزینه استخدام کارگر w

 :Ei −زودترین منطقه ایستگاهی که میتوان فعالیت  iرا به آن تخصیص داد
 :Li −دیرترین منطقه ایستگاهی که میتوان فعالیت  iرا به آن تخصیص داد

 :Mi −حداکثر تعداد فعالیتی که میتوان به هر منطقه ایستگاهی تخصیص داد

 :Gk −مجموعه فعالیتهایی که میتوان در منطقه ایستگاهی  kانجام دادGk ={i|E(i)<k<L(i)} .

 -3-3مجموعهها و اندیسها

100

 −مجموعه فعالیتها )𝑛 𝑖, 𝑖՛𝜖𝑉 = (1,2, … . ,

 −مجموعه ایستگاهها

)jϵS=(1,2,….,m

 −مجموعه مناطقایستگاهی
 −مجموعه موقعیتها
 −مجموعه کارگرها

)k,k՛ϵZ=(1,2,….,2m

)SϵR=(1,2,….,s
)wϵW=(1,2,….,Tw

نویسندگان مقاله  /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،xشماره  ،xفصل  ،xxصفحهx-x :

 -3-4متغیرها
 :Xiks −اگر فعالیت  iبه منطقه ایستگاهی  kدر موقعیت  sتخصیص یابد مقدار یک و در غیر اینصورت مقدار صفر اتخاذ میکند.
 :Yii`k −اگر فعالیت ’ iبالفاصله بعد از فعالیت  iدر منطقه ایستگاهی  kانجام شود( روبهجلو) مقدار یک و در غیر اینصورت مقدار صفر اتخاذ
میکند.
 :Wii`k −اگر فعالیت ’ iبالفاصله بعد از فعالیت  iدر منطقه ایستگاهی  kانجام شود(روبهعقب) مقدار یک و در غیر اینصورت مقدار صفر اتخاذ
میکند.
 :σik −اگر فعالیت  iآخرین فعالیت در منطقه ایستگاهی  kباشد مقدار یک و در غیر اینصورت مقدار صفر اتخاذ میکند.
 :δk −اگر منطقه ایستگاهی  kباز شود مقدار یک و در غیر اینصورت مقدار صفر اتخاذ میکند.

 :Akw −اگر کارگر  wبه ایستگاه  kتخصیص یابد مقدار یک و در غیر اینصورت مقدار صفر اتخاذ میکند.
 :CT −زمان چرخه

 -3-5تابع هدف مدل
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k 1
Tw

k 1
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k 1

k ,k ' 2 m
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تابع هدف ( )1زمان چرخه و تابع هدف ( )2هزینهها را حداقل میکند .محدودیت ( )3تضمین میکند ،هر فعالیت دقیقا به یک منطقه
ایستگاهی و یک موقعیت درون آن منطقه ایستگاهی تخصیص یابد .محدودیت ( )4بیان میکند ،به هر منطقه ایستگاهی و هر موقعیت
حداکثر یک فعالیت تخصیص یابد .محدودیت ( )5بیان میکند ،اگر به موقعیت  sدر منطقه ایستگاهی  kفعالیتی تخصیص نیافت ،به
موقعیت  s +1در همان منطقه ایستگاهی نیز نباید فعالیتی تخصیص دادهشود .محدودیت ( )6نشان میدهد اگر فعالیت  iپیشنیاز i՛
باشد ،فعالیت  i՛نمیتواند به منطقه ایستگاهی قبل از  iتخصیص یابد .اگر هر دو به یک منطقه ایستگاهی تخصیص یابند فعالیت i՛

نمیتواند به موقعیت قبل از  iتخصیص یابد .محدودیت ( )7بیان میکند ،زمان کاری هر ایستگاه (شامل زمان فعالیتها در منطقه
ایستگاهی ورودی و خروجی آن ایستگاه) ،باید از زمان چرخه کوچکتر باشد .محدودیت ( )8بیانگر ارتباط بین متغیر  Xو  Yمیباشد،
اگر فعالیت  iبه منطقه ایستگاهی  kو موقعیت  sتخصیص یافت و فعالیت  i՛به منطقه ایستگاهی  kو موقعیت  s +1تخصیص یافت ،آنگاه
 Yii'kدر منطقه ایستگاهی  kباید برابر یک شود .محدودیت ( )9بیان میکند ،اگر فعالیتی به موقعیت بعد از فعالیت  iتخصیص نیافت،
متغیر  σرا برابر یک قرار دهیم .محدودیت ( )10نشانگر این است که اگر هر دو منطقهایستگاهی  kو  k՛باز شوند و فعالیت  iرا به عنوان
آخرین فعالیت منطقهایستگاهی  kو فعالیت  i՛را به عنوان اولین فعالیت منطقه ایستگاهی  ،k՛تخصیص دهیم در اینصورت  i՛بعد از  iدر
فرآیند رو به عقب قرار میگیرد .محدودیت ( )11بیان میکند ،اگر  iآخرین فعالیت ایستگاه  kباشد و فعالیت  i՛اولین فعالیت ایستگاه k

باشد و منطقهایستگاهی مقابل  kباز نشده باشد ،آنگاه  Wii'k =1میباشد .محدودیت ( )12بیانگر این است که اگر هیچ فعالیتی به
منطقهایستگاهی تخصیص ندهیم ،نباید منطقهایستگاهی را باز کنیم .محدودیت ( )13داللت بر این موضوع دارد که اگر در موقعیتی از
منطقهایستگاهی  ،kفعالیتی تخصیص داده باشیم ،باید آن منطقهایستگاهی را باز کنیم .محدودیت ( )14تضمین میکند هر کارگر را به
بیش از یک ایستگاه تخصیص ندهیم .محدودیت ( )15بیان میکند ،به هر ایستگاه نباید بیشتر ار یک کارگر تخصیص بدهیم .محدودیت
( )16بیان میکند ،اگر یکی از مناطق ایستگاهی  kو  k՛که مقابل یکدیگرند باز شوند ،در آنصورت حتما یک کارگر به آن منطقه ایستگاهی
تخصیص میدهیم .محدودیت ( )17بیان میکند ،اگر کارگری به منطقه ایستگاهی تخصیص دهیم ،در آنصورت حتما باید حداقل یکی
از مناطق ایستگاهی باز شود.

عنوان مقاله

()16

k ,k ' 2 m k 1

' k k

 -3-6خطی سازی

محدودیت ( )7حاوی ضرب دو متغیر صفر و یک است .جهت خطی سازی این محدودیت تغییر متغیرهای ( )19و ( )20را در نظر
میگیریم:
()19

X iks .Akw

iksw

()20

X ik ' s .Akw

ik ' sw
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با توجه به این که  ikswو  ik ' swاز ضرب دو متغیر صفر و یک تشکیل شدهاند ،خود نیز متغیری صفر و یک میباشند و محدودیتهای
( )21و ( )22جهت خطیسازی محدودیت ( )19و محدودیتهای ( )23و ( )24جهت خطیسازی محدودیت ( )20به مدل افزوده
میشوند:
نویسندگان مقاله  /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،xشماره  ،xفصل  ،xxصفحهx-x :

()21
()22

Akw

2.iksw

X iks

1 iksw

Akw

()23

X ik ' s Akw

()24

1 ik ' sw

X iks

2.ik ' sw

X ik ' s Akw

-4پیادهسازی و ارزیابی
در اﻳن قسمت به منظور حل و اعتبارسنجی مدل ارائه شده ،از روشهای حل متناسب با حجم و پیچیدگی مسئله ،استفاده میشود .در حل
مسائل چند هدفه بر خالف مسائل تک هدفه ،بهجای جستجوی یک جواب بهینه ،به دنبال مجموعهای از پاسخهای نامغلوب که جبهه پارتو
نامیده میشود ،هستیم .در واقع ساختار این جبهه به شکلی است که با در نظر گرفتن همزمان تمامی توابع هدف هیچ پاسخی پیدا نخواهد
شد که در فضای شدنی نسبت به جبهه پارتو برتری داشته باشد .در ادامه ،به معرفی دو الگوریتم  NSGA-IIو SPEA- II

که برای حل

مسائل چند هدفه در این پژوهش مورد استفاده قرار دادهایم میپردازیم .محبوبیت زیاد و اثبات کارآمدی این الگوریتمها علت استفاده از
آنها در این پژوهش میباشد .سپس بهمنظور باال بردن کارایی الگوریتمهای پیشنهادی ،پارامترهای ورودی آنها را متناسب با مسئله این
پژوهش تنظیم میکنیم .بهمنظور اطمینان از صحت مدلهای ارائه شده و همچنین سنجش الگوریتمهای فراابتکاری ،آنها را روی مسائل
نمونه پیادهسازی کرده و در نهایت در بخش انتهایی این فصل ،نتایج حاصل از حل مدلها ارائه شده و با استفاده از چهار شاخص ارزیابی
عملکردی ،نتایج با یکدیگر مقایسه میشوند.
 -4-1الگوریتم ژنتیک مرتبسازی نامغلوب

 -4-1-1نحوه نمایش جواب
در این پژوهش نحوهی نمایش جواب دو بخشی است .بخش اول بصورت نمایش  TOR1میباشد که بیانگر توالی و موقعیت فعالیتها در

ایستگاهها است .نمایش  TORبصورت جایگشتی از تعداد فعالیتها میباشد که با استفاده از یک جدا کننده ، 2نشان میدهد فعالیتها
به چه ترتیبی در مناطق ایستگاهی تخصیص پیدا کردهاند .در این بخش از نمایش جواب طول کروموزوم از

فرمولn+2m-1

محاسبه

میشود که  nبرابر تعداد فعالیتها و  mبرابر تعداد ایستگاهها میباشد.

Oriented Representation

1Task

2Separator

بخش دوم طرح نمایش ،کروموزومی است که تعداد آرایههای آن به تعداد ایستگاهها است و مشخص میکند به هر ایستگاه کدام کارگر
تخصیص مییابد .به عنوان مسائل طرح نمایش شکل  1معرف جوابی است که در آن  12کار به شش منطقه ایستگاهی تخصیص داده
شده است .همچنین کارگر پنجم به ایستگاه اول ،کارگر دوم به ایستگاه دوم و کارگر اول به ایستگاه سوم تخصیص داده شدهاست.
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شکل  -1یک جواب نمونه طرح نمایش مربوط به آن
Figure 1- A sample solution and its corresponding representation.

 -4-1-2ایجاد جمعیت اولیه
عنوان مقاله

 −گام اول :یک توالی شدنی از فعالیتها ایجاد میکنیم (.)fp

 −گام دوم :آرایه خالی به طول  n+2m-1میسازیم.

sum
.k=1, tassigned =0 , Stmean = [t2.m
 −گام سوم :قرار میدهیم] :

 −گام چهارم :تا وقتیکه  fpخالی نشده باشد ،در صورتی که  k.Stmean ≤ tassignedباشد  k=k+1قرار میدهیم و یک جدا کننده به اولین موقعیت خالی
کروموزوم اضافه میکنیم .در غیر این صورت ،اولین فعالیت  fpرا به اولین موقعیت خالی کروموزوم منتقل میکنیم ،این فعالیت را از لیست  fpحذف
کرده و زمان این فعالیت را به  tassignedاضافه میکنیم.
 −گام پنجم :به تعداد الزم جدا کننده قرار داده تا بخش اول کروموزوم کامل شود.
 −گام ششم :یک جایگشت به طول تعداد کارگران انتخاب میکنیم.

 −گام هفتم :به تعداد ایستگاهها از ابتدای جایگشت جدا میکنیم .با انجام اینکار بخش دوم کروموزوم نیز تکمیل میشود.

 -4-1-3عملگر ترکیب
ابتدا به طور تصادفی دو والد انتخاب می شود .برای تولید فرزند اول فعالیتی به تصادف از کروموزوم به طول طول n+2m-1

از والد اول

انتخاب میشود .برای فرزند اول ،تمام فعالیتها تا فعالیت انتخاب شده از والد اول کپی میشود و سپس فعالیتهای کپی شده را از
والد دوم خط زده و فعالیتهای باقیمانده از والد دوم را به ترتیب در کروموزوم فرزند اول قرار میدهیم .همچنین برای تولید فرزند دوم
فعالیتی به تصادف از کروموزوم به طول طول n+2m-1

از والد دوم انتخاب میشود .برای فرزند دوم ،تمام فعالیتها تا فعالیت انتخاب

شده از والد دوم کپی میشود و سپس فعالیتهای کپی شده را از والد اول خط زده و فعالیتهای باقیمانده از والد اول را به ترتیب در
کروموزوم فرزند دوم قرار میدهیم .با عملگر ترکیب از دو والد ،دو فرزند تولید میشود که فرزند اول تعداد کارگرها را از والد اول و فرزند
دوم تعداد کارگرها را از والد دوم به ارث میبرد.
شکل  2رویه انجام عملگر ترکیب در این مسئله را نشان میدهد.
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شکل  -2رویه انجام عملگر ترکیب
Figure 1- Procedure of the crossover operator.

 -4-1-4عملگر جهش
نویسندگان مقاله  /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،xشماره  ،xفصل  ،xxصفحهx-x :

دو مکانیزم برای تولید جواب همسایه وجود دارد:
 .1حذف و انتقال :یک فعالیت را به تصادف از کروموزوم والد انتخاب کرده ،سپس زودترین موقعیت و دیرترین موقعیت در کروموزوم را
برای آن فعالیت محاسبه می کنیم ،یک عدد تصادفی بین زودترین موقعیت و دیرترین موقعیت انتخاب کرده و فعالیت را در موقعیتی که عدد
تصادفی نشان میدهد و متفاوت از موقعیت کنونیاش میباشد قرار میدهیم .در واقع این مکانیزم ،فعالیت را به یک موقعیت شدنی
(موقعیتی شدنی است که هیچ کدام از پیشنیازیهای فعالیت بعد از موقعیت نباشند و هیچ کدام از پسنیازیهای فعالیت نیز قبل از
موقعیت نباشند) تخصیص میدهد.
 .2تعویض :این مکانیزم دو فعالیت را به تصادف از کروموزوم والد انتخاب می کند و موقعیت آنها را با یکدیگر جابهجا میکند ،فقط باید
دقت شود بین دو فعالیتی که تعویض میشوند فعالیتهایی که پیشنیاز فعالیت دوم و پسنیاز فعالیت اول میباشند وجود نداشته باشند و
همچنین بین این دو فعالیت نباید رابطه پیشنیازی وجود داشته باشد.
تخصیص هر فعالیتی به هر ایستگاهی امکان پذیر بوده و تاثیر آن نه بر روی شدنی بودن جواب ،بلکه روی زمان چرخه میباشد .تنها حالت
امکانپذیر برای تولید جواب نشدنی ،رعایت نکردن پیشنیازیهاست .با توجه به اینکه مکانیزم عملگر ترکیب و جهش به صورتی است که
در آن پیشنیازیها کامال رعایت میشوند ،بنابراین امکان تولید جواب نشدنی وجود ندارد.
 -4-1-5تابع برازش
با توجه به دو هدفه بودن مدل ارائهشده در قسمت قبل ،نمیتوان یک پاسخ را به عنوان جواب بهینه مشخص نمود و در عوض ،مجموعه
جوابهای بهینه تحت عنوان جبهه پاراتو به عنوان پاسخهای نامغلوب مسئله وجود دارند .بدین ترتیب مطابق با روش ارائه شده توسط دب
و همکاران ( )2000پاسخها با استفاده از معیارهای مرتبسازی نامغلوب 1و فاصله ازدحامی 2مقایسه میشوند.
 -4-1-6استراتژی انتخاب
هدف این استراتژی انتخاب دو کروموزوم والد جهت تولید فرزند (جواب جدید) است .اصل اساسی این استراتژی این است که "افراد بهتر
شانس بیشتری جهت انتخاب برای والدین شدن دارند" .این رویکرد باعث تشکیل جمعیتی از جوابهای بهتر میشود .استراتژی انتخاب
تعیین می کند که چه افرادی از جمعیت برای انجام مراحل بعدی الگوریتم (عملگر ترکیب و جهش) انتخاب میشوند .روشهای مختلفی

)Sorting Algorithm(NS

1Non-dominated

Distance

2Crowded

برای انتخاب والدین وجود دارد که در این مقاله از استراتژی چرخ رولت که توسط گلدبرگ )1989( 1معرفی شده و در طی سالیان به
کرات توسط محققین مورد استفاده قرار گرفتهاست ،استفاده میکنیم.
 -4-1-7ایجاد نسل جدید
جهت ایجاد نسل جدید در هر مرحله از الگوریتم ،نخست جمعیت اولیه موجود ،جمعیت حاصل از ترکیب و نیز جمعیت حاصل از
جهش در یک جمعیت واحد ،یکپارچه میشوند .سپس ،نخبهترین اعضای این جمعیت جدید انتخاب شده و به عنوان نسل جدید به
مرحله بعد منتقل می شوند .این عمل شایستگی هر نسل را حداقل به میزان نسل قبل تضمین میکند .مزیت بهکارگیری نخبهگرایی،
سرعت دادن به همگرایی الگوریتم است.
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 -4-1-8شرط توقف
برای الگوریتم های تکاملی شرایط توقف مختلفی نظیر رسیدن به تعداد تکرار مشخص و یا عدم بهبود از نسلی به نسل دیگر مورد استفاده
قرار میگیرند .در این پژوهش شرط توقف الگوریتم رسیدن به تعداد تکرار مشخص تعریف شده است.
عنوان مقاله

 -4-2الگوریتم فراابتکاری SPEA- II

نسخه دوم الگوری تم تکاملی مبتنی بر قوت پارتو یا به اختصار  ،SPEA- IIیکی از معروفترین پرکاربردترین الگوریتمهای بهینهسازی
تکاملی چند هدفه است .این الگوریتم ،ایده های بسیار مهمی را مطرح نموده است و یک مثال بسیار مناسب از همه ویژگیهایی است
که باید یک الگوریتم بهینهسازی چند هدفه داشته باشد.
الگوریتم  SPEA- IIاز یک جمعیت عادی و یک آرشیو( 2مجموعه خارجی) استفاده می کند .با یک جمعیت اولیه و یک آرشیو خالی
شروع میکند و گامهای بهکار برده شده برای هر تکرار را دنبال میکند .اگرچه  SPEAبه خوبی در مطالعات مختلفی بهکار برده شده
است ،اما مشکالت محاسبه مقادیر قوت و برازندگی برای این الگوریتم وجود دارد .همچنین اگرچه تکنیک دستهبندی استفاده شده در
 ،SPEAبدون تخریب کردن ویژگیهای یک مجموعه ،قادر به کاهش آن مجموعه غیر مغلوب میباشد ،با این حال ممکن است
راهحلهای خارجی از بین بروند .بنابراین این راهحلها باید در آرشیو بهمنظور بدستآوردن یک گستره خوب از راهحلهای نامغلوب نگه
داشته شوند .از این رو زیتزلرو همکاران )2016( 3نسخه دوم این الگوریتم یعنی  SPEA- IIرا بهمنظور رفع ضعفهای اشاره شده معرفی

نمودند.
در ادامه گامهای این الگوریتم به ترتیب مرور میشوند.
ورودیها( N :اندازه جمعیت)̅ ،
 ( Nاندازه آرشیو)( T ،حداکثر تعداد تولید نسل)

خروجی A :مجموعه غیر مغلوب
 −گام یک :تعریف جمعیت :ایجاد یک جمعیت اولیه  P0و ایجاد یک آرشیو خالی ( مجموعه خارجی) ∅=  t = 0 .P̅0تنظیم میشود.

 −گام دوم :تخصیص برازندگی :محاسبه مقادیر برازندگی افراد (پاسخها) در  Ptو .P̅t
 −گام سوم :انتخاب محیطی :در ابتدا تمام پاسخهای نامغلوب ،یعنی آنهایی که برازندگی کمتر از یک دارند از  Ptو  ̅Ptبه آرشیو نسل بعد کپی میشوند.
̅t+1 |=N
 Pبا استفاده از معادله ( )25محاسبه می شود .اگر جبهه نامغلوب دقیقا به اندازه آرشیو باشد ) ̅
سپس مقدار ̅t+1
 (|Pانتخاب محیطی تکمیل شده است .در غیر
̅ -|P
 ،(|Pبه تعداد | ̅t+1
̅t+1 |<N
اینصورت دو حالت ممکن است رخ دهد .1 :اگر ) ̅
 Nاز بین بهترین جوابهای مغلوب در آرشیو  ̅Ptو جمعیت قبلی  Ptبر اساس تابع

̅t+1 |>N
برازندگی ،به آرشیو جدید کپی میکنیم .2 .اگر ) ̅
 (|Pفرآیند برش آرشیو ،با استفاده از یک روش ابتکاری پاسخها را با توجه به معیار  σkiحذف میکند ،تا زمانیکه

Goldberg

3

1Archive

Zitzler et al.

2

̅t+1 |=N
)̅
 (|Pشود .در هر گام پاسخهایی که حداقل فاصله را از دیگر پاسخها دارند حذف میشوند .با این حال اگر چند پاسخ با حداقل فاصله وجود داشته باشد ،حذف پاسخها از
طریق دومین نزدیکترین فاصله صورت میگیرد و به همین شکل تا بدان جا که نهایتا پاسخهای اضافی حذف گردند .این معیار باعث میشود که پاسخهای مشابه یا نزدیک بههم که
اهمیتی در تراکم پاسخها ایجاد نمیکنند ،حذف گردند.

گام
−
چهارم :خاتمه :اگر
 t≥Tیا معیار توقف دیگری برقرار شده باشد ،مجموعه  Aبهعنوان مجموعه بردارهای تصمیم ارائه شده و به وسیله پاسخهای نامغلوب در  P̅t+1متوقف میشود.

()25

−

106

F (i ) 1

Pt

Pt

i i

1

Pt

گام پنجم :انتخاب جهش :با اجرای روش رقابت دودویی والدین را از مجموعه  P̅t+1بهمنظور انجام جهش انتخاب میکنیم.

گام ششم :تغییرات :عملگرهای باز ترکیب و جهش را بر روی والدین بهکار برده و به تعداد  Nفرزند تولید میکنیم .سپس فرزندان را به مجموعه
−
 P̅t+1منتقل میکنیم و به مقدار شمارنده یک واحد اضافه میکنیم ) (t = t+1و به گام دو برمیگردیم.

 -4-3شاخصهای ارزیابی عملکرد

بهمنظور ارزیابی عملکرد الگوریتمهای تکاملی چند هدفه و مقایسه پاسخهای پارتو این دو الگوریتم از چهار معیار که در ادامه به معرفی
آنها میپردازیم ،بهره گرفتهایم.
نویسندگان مقاله  /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،xشماره  ،xفصل  ،xxصفحهx-x :

 −تعداد جوابهای پارتو :1این شاخص بیانگر تعداد جوابهای نامغلوب در مجموعه پارتو میباشد که هر چه تعداد آنها بیشتر باشد ،الگوریتم از
کارایی باالتری برخوردار است.

 −میانگین فاصله از نقطه ایدهآل :2با کمک این شاخص میتوان میانگین فاصله جوابهای پارتو از مبدا مختصات را محاسبهنمود و در واقع ،فاصله
جبههها را از بهترین مقدار جمعیت میسنجد .میتوان گفت میانگین فاصله از نقطه ایدهآل تنها شاخص از میان شاخصهای ارزیابی عملکرد مورد
بررسی است که مقدار کمینه آن مطلوبتر است.
 −شاخص گوناگونی :3برای نمایش وسعت جوابهای پارتو یک الگوریتم از شاخص گوناگونی استفاده میشود .هرچه این شاخص بیشتر باشد،
عملکرد الگوریتم مطلوبتر است.

 −شاخص کیفیت :4همانند شاخص گوناگونی و تعداد جوابهای پارتو ،مقادیر بیشتر شاخص کیفیت مطلوبتر شمرده میشود .در این شاخص،
ابتدا تمامی جوابهای پارتو از الگوریتمهای مختلف بهدست آمده و سپس بر روی آنها ناچیرگی اعمال میشود .در نهایت ،سهم جوابهای پارتوی
جدید هر الگوریتم ،کیفیت آن را نمایش میدهد.

در تنظیم پارامترها با استفاده از روش تاگوچی برای هر یک از شاخصهای مذکور با توجه به اهمیت آنها وزنی تعیین میکنیم سپس با
استفاده از روش تجمیع وزنی به محاسبه شاخص نهایی میپردازیم که بر مبنای این شاخص تحلیل تاگوچی بر روی آزمایشات مختلف
انجام میشود و مشخص میشود کدام مقادیر پارامترها موجب عملکرد بهینه الگوریتم میشود.
 -4-4تنظیم پارامترها با استفاده از تاگوچی

مقدار پارامترهای یک الگوریتم روی عملکرد و نرخ همگرایی آن تاثیربه سزایی دارد .برای تولید جوابهای با کیفیت ضروری است که
مقادیر مناسبی را برای پارامترهای الگوریتم انتخاب کنیم .بدین منظور ،یک تحلیل آماری بر پایه روش تاگوچی )1986( 5پیادهسازی

شدهاست .برخالف آزمایش عاملی کامل( 6مونتگومری )2017 ،7روش تاگوچی آزمایشهای بسیار کمتری را اجرا کرده و سعی در افزایش

1Number

)of Pareto Solution (NPS

)Ideal Distance (MID

2Mean
3

)Diversification Metric (DM
)Metric (QM

4Quality

Taguchi
Factorial Experiment

5

6Full

Montgomery

7

استواری 1سیستم با حداقلسازی تغییرات نتایج دارد .پارامترهای الگوریتم ژنتیک مرتبسازی نامغلوب همراه با سطوح آن در جدول 2
نشان داده شده است.
جدول  -2سطوح مختلف پارامترهای الگوریتم .NSGA-II
Table 2- Levels of the NSGA-II parameters.

شماره

پارامتر

مقادیر

1

اندازه جمعیت
تعداد تکرار
احتمال ترکیب
احتمال جهش

50

2
3
4

100

200

50

100

200

0.4

0.6

0.8

0.1

0.2

0.4
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طرح سه سطحی  L9برای اجرای آزمایشات و تنظیم پارامترها ،مورد استفاده قرار گرفته است 9 .ترکیب مختلف از پارامترهای الگوریتم
مطابق جدول  3میباشد.

عنوان مقاله

جدول  -3ترکیبات پارامترها برای هر آزمایش.
Table 3- Parameters combinations for each experiment.

آزمایش

اندازه جمعیت

تعداد تکرار

احتمال ترکیب

احتمال جهش

1

1

1

1

1

2

1

2

2

2

3

1

3

3

3

4

2

1

2

3

5

2

2

3

1

6

2

3

1

2

7

3

1

3

2

8

3

2

1

3

9

3

3

2

1

یک مسئلهی سایز متوسط در نظر گرفته شده و برای هر سطح از سطوح آزمایش سه بار حل شدهاست .میانگین مقدار تابع هدف سه
آزمایش حل شده درون هر سطح به عنوان متغیر پاسخ 2آن سطح در نظر گرفته شدهاست .نتایج حاصل از طرح تاگوچی در شکل  3و

شکل  4آورده شدهاست.
هرچه نسبت سیگنال به نویز بزرگتر و میانگین میانگینها کوچکتر باشد میزان تغییرات مقادیر تابع هدف در اجراهای مختلف
الگوریتمی کمتر بوده و استواری 3الگوریتم بیشتر خواهد بود .با توجه به شکل  3و شکل  4بهترین مقادیر برای فاکتورهای اندازه جمعیت
و تعداد تکرار در سطح سه ،برای فاکتور احتمال ترکیب در سطح سه و برای پارامتر احتمال جهش سطح دوم در نظر گرفتهمیشود که در
جدول  4آورده شده است.

8Robustness

Variable

1Response

2Robustness
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شکل  -3نمودار میانگین میانگین ها برای الگوریتم .NSGA-II
Figure 3- Mean of means graphs for NSGA-II.

نویسندگان مقاله  /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،xشماره  ،xفصل  ،xxصفحهx-x :

شکل  -4نمودار سیگنال به نویز برای الگوریتم .NSGA-II
Figure 4- S/N ratio graphs for NSGA-II.

جدول  -4پارامترهای تنظیم شده الگوریتم .NSGA-II
Table 4- Tuned parameter values for NSGA-II.
پارامتر

مقدار

اندازه جمعیت
تعداد تکرار
احتمال ترکیب
احتمال جهش

200
200
0.8
0.2

همچنین پس از طی مراحلی مشابه الگوریتم ژنتیک مرتبسازی نامغلوب  ،IIپارامترهای الگوریتم نسخه دوم تکاملی مبتنی بر قوت پارتو
بهصورت جدول  5تنظیم شده است.
جدول  -5پارامترهای تنظیم شده الگوریتم .SPEA-II
Table 5- Tuned parameter values for SPEA-II.

پارامتر

مقدار

اندازه جمعیت
تعداد تکرار
احتمال ترکیب
احتمال جهش

200
200
0.8
0.2

 -4-5نتایج محاسباتی

ابتدا و به منظور اطمینان از صحت مدل ،مسائلی با سایز کوچک را در نظر گرفته و به حل آن با نرم افزار بهینهسازی گمس میپردازیم .با
توجه به چندهدفه بودن مدل ،در این مرحله و صرفا به منظور سنجش مدل ،تنها تابع هدف اول ،یعنی حداقلسازی زمان چرخه را در
نظرمیگیریم .برای اجرا توسط نرمافزار گمس ،حداکثر زمان اجرای برنامه برای هر مسئله را  3600ثانیه در نظر گرفتهایم و بعد از این
زمان ،برنامه متوقف می شود .جهت مقایسه جواب به دست آمده از مدل ،از یک الگوریتم ژنتیک تک هدفه ،با اپراتورهایی مشابه
الگوریتم ژنتیک مرتبسازی نامغلوب شرح دادهشده در باال ،استفاده مینماییم .نتایج حاصله در جدول  6آورده شدهاست .در این جدول
ستونهای اول و دوم به ترتیب معرف شماره و نام مسئله مورد بررسی است .ستونهای سوم و چهارم به ترتیب تعداد فعالیتها و تعداد
ایستگاهها را در مسئله موردنظر نشان میدهند .ستون های پنجم و ششم جواب به دست آمده برای تابع هدف توسط نرمافزار گمس و
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زمان رسیدن به این جواب را نشان میدهند .جواب به دستآمده از الگوریتم ژنتیک در ستون هفتم آورده شدهاست .بهمنظور مقایسه
پاسخهای بدست آمده از روش حل های دقیق و ژنتیک ،از معیار درصد نسبی که مقدار آن با استفاده از رابطه
) RPD=(method sol-best sol×100)/(best solمحاسبه میشود ،استفاده میشود .مقدار این معیار در ستون آخر نشان داده
شده است .مسئله نهم در زمان اشاره شده قابل حل توسط گمس نبودهاست که این خود معرف سختی مسئله است .در بین مسائل یک
صحت جواب به دست آمده از مدل ریاضی میباشد.
جدول  -6مقایسه نتایج بدست آمده از الگوریتم ژنتیک و نرمافزار گمز برای مسائل با تابع هدف حداقلسازی زمان چرخه.
Table 6- Comparison between the result of GAMS and GA for the cycle time minimization problems.

ردیف

1
2
3
4
5
6
7
8
9

نمونه مسئله

Mertens1
Mertens2
Bowman
Jaeschke1
Jaeschke2
Jackson1
Jackson2
Mitchell1
Mitchell2

تعداد فعالیتها

7
7
8
9
9
11
11
21
21

تعداد ایستگاهها

5
6
5
3
6
5
8
3
8

جواب مدل

6.1
5.4
15.4
10.3
7.4
6.8
9.7
25.9

--

زمان حل مدل

143
188
296
112
128
848
1260
2015
--

جواب ژنتیک

6.1
5.4
15.6
10.5
7.4
7
9.7
27.6
10.6

RPD
0
0
0.013
0.019
0
0.029
0
0.065

-

به منظور مقایسه نتایج حل دو الگوریتم چند هدفه ارائهشده ،نه مسئله در ابعاد متوسط و بزرگ در نظر گرفته شدهاست .تمامی این مسائل
ده مرتبه توسط هر یک الگوریتمهای  NSGA-IIو  SPEA-IIحل شدهاند .نتایج محاسباتی حل مسائل نمونه با استفاده از الگوریتمهای
ذکرشده در جدول  7آورده شدهاست .در این جدول عنوان مسئله ،تعداد فعالیتها و تعداد ایستگاهها به ترتیب در ستونهای اول ،دوم و
سوم آمدهاست .ستونهای چهارم و پنجم تعداد پاسخهای پارتو به دست آمده توسط هر یک از الگوریتمها در حل مسائل مختلف را
نشان میدهند .ستونهای ششم و هفتم دو الگوریتم را بر اساس معیار میانگین فاصله از نقطه ایدهآل مقایسه مینمایند .امتیاز کسب شده
توسط هر یک از دو الگوریتم در معیار گوناگونی در ستونهای هشتم و نهم و در معیار کیفیت در ستونهای دهم و یازدهم آورده شدهاند.
ستونهای دوازدهم و سیزدهم به مقایسه دو الگوریتم از نظر زمان حل میپردازند .الزم به ذکر است که هر یک از اعداد ارائهشده در
ستونهای چهارم تا سیزدهم میانگین نتایج حاصل از ده مرتبه اجرا میباشند.
جدول  -7نتایج محاسباتی الگوریتمها.
تعداد
ایستگ
اه

NSG
A

SPE
A

NSG
A

SPEA

NSG
A

SPEA

NSG
A

SPEA

NSG
A

SPE
A

Mitchell1

21

3

9.3

10.5

0.698

0.758

1.414

1.317

0.7

0.3

20.5

21.3

Mitchell2

21

5

7.6

10.4

0.741

0.759

1.012

1.340

0.5

0.5

22.1

25.3

Mitchell3

21

8

13.4

7.2

0.731

0.927

1.414

1.034

0.727

0.273

21.8

23.9

نمونه مسئله

تعداد
فعالیت

NPS

DM

MID

CPU Time

QM
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تا هشت ،در چهار مورد مقدار درصد نسبی برابر صفر و در چهار مورد دیگر نیز مقدار مثبتی نزدیک به صفر شده است که نشان دهنده

Heskia1

28

4

10.6

7.9

0.759

0.807

1.373

1.187

0.545

0.455

17.8

21.7

Heskia2

28

5

4.3

6.5

0.439

0.614

0.762

1.348

0.8

0.2

17.1

21.9

Heskia3

28

5

8.1

5.9

0.593

0.966

1.216

1.076

0.556

0.444

18.2

21.1

Lutz1

89

23

7.8

10.2

0.506

0.493

0.999

1.401

0.75

0.25

23.6

27.3

Lutz2

89

27

11.7

8.8

0.639

0.710

1.273

1.295

0.643

0.375

30.5

30.6

Lutz2

89

30

7.1

6.7

0.614

0.691

1.032

1.398

0.333

0.667

30.4

29.5

Table 7- Computational results of the algorithms.
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مقایسه الگوریتمها بر اساس معیارهای مختلف ارائهشده در جدول  7در اشکال  5تا  9به نمایش در آمدهاست .با توجه به شاخصهای
ارزیابی عملکرد ،مشاهده میشود در شاخصهای  QM ،MIDو زمان حل ،الگوریتم  NSGA-IIعملکرد کامال بهتری در مقایسه با
الگوریتم فراابتکاری  SPEA-IIداشتهاست .در شاخص  MIDالگوریتم  NSGA-IIدر هشت مسئله از نه مسئله مورد بررسی عملکرد بهتری
نسبت به  SPEA-IIداشته است .تنها در مسئله هفتم عملکرد  SPEA-IIاندکی بهتر بودهاست .در شاخص  QMعملکرد الگوریتم NSGA-

 IIبه لحاظ زمان حل کامال بهتر از الگوریتم  SPEA-IIبودهاست .تنها در مسئله نهم زمان حل  SPEA-IIاندکی بهتر از NSGA-IIاست.
در شاخص  NPSعملکرد الگوریتم NSGA-II

نسبت به عملکرد الگوریتم  SPEA-IIنسبتا بهتر بودهاست .در پنج مسئله از مجموع نه

مسئله موجود NSGA-II ،تعداد جوابهای پارتوی بیشتری تولید کردهاست .همچنین در شاخص  DMاین دو الگوریتم عملکرد نسبتا
مشابهی داشتهاند .بنابراین در کل میتوان نتیجه گرفت که الگوریتم  NSGA-IIنتایج بهتری برای حل این مسئله از خود نشان دادهاست.
16
14
12
10
8
6
4
2
0
10

9

8

10

9

8

7

6

4

5

3

2

1

NPS

نویسندگان مقاله  /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،xشماره  ،xفصل  ،xxصفحهx-x :

 IIدر تمامی مسائل ،به جز مسئله نهم به شکل محسوسی بهتر از  SPEA-IIبودهاست .در مسائل اول تا هشتم عملکرد الگوریتم NSGA-
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شکل  -5تعداد پاسخهای پارتو مربوط به هر الگوریتم.
Figure 5- NPS related to each algorithm.
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Figure 6- MID related to each algorithm.
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شکل  -7معیار گوناگونی مربوط به هر الگوریتم.
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Figure 7- DM related to each algorithm.
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Figure 8- QM related to each algorithm.
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Figure 9- CPU time related to each algorithm.
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-5بحث و نتیجهگیری
مسئله باالنس خط مونتاژ  Uشکل در گذشته و به کرات در مقاالت مختلف مورد مطالعه قرار گرفتهاست .از آنجایی که اغلب خطوط مونتاژ
 Uشکل درگیر با عملیات مونتاژ دستی می باشند ،مهارت کارگران دارای نقش مهمی در این نوع خطوط میباشد .تخصص ،استعداد و
مهارت کارگران با یکدیگر متفاوت بوده و همچنین یک کارگر قادر به انجام همه وظایف در یک سطح عملکردی نیست .با این وجود ،اغلب
مطالعات گذشته این موضوع را نادیده گرفته و زمان انجام کار را مستقل از کارگر انجام دهندهی آن کار فرض میکنند .در این مطالعه برای
هر کارگر در انجام هر کار یک ضریب عملکرد در نظر گرفته شده و مسئله باالنس خط مونتاژ  Uشکل و تخصیص کارگر به طور همزمان

112

در نظر گرفته شدهاست.
از طرف دیگر ،غالب مقاالت گذشته ،یا زمانهای آمادهسازی را نادیده میانگارند و یا آن را مقداری ثابت فرض میکنند .در این مقاله،

برای نخستین بار زمانهای آمادهسازی وابسته به توالی را به مسئله باالنس خط مونتاژ  Uشکل و تخصیص کارگر افزودهایم .زمانهای آماده
سازی وابسته به توالی به این معنا هستند که قبل از آنکه فعالیتی در یک ایستگاه انجام شود زمانی برای آماده سازی الزم است در نظر گرفته
شود که مقدارش به فعالیت های مجاور آن فعا لیت بستگی دارد .به منظور نزدیک شدن هرچه بیشتر به دنیای واقعی ،در این مقاله دو نوع
نویسندگان مقاله  /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،xشماره  ،xفصل  ،xxصفحهx-x :

مختلف زمان آماده سازی با نام های رو به جلو و رو به عقب در نظر گرفته شدهاست.
در ادامه یک مدل ریاضی برای این مسئله توسعه داده شد .با وجود اینکه غالب تصمیمگیریها در دنیای واقعی با اهدافی چندگانه میباشند،
اغلب مقاالت مسئله باالنس خط مونتاژ و تخصیص کارگر را به صورت تک هدفه در نظر گرفتهاند .در مقاله حاضر ،جهت هر چه نزدیک
شدن به دنیای واقعی ،برای نخستین بار ،مسئله باالنس خط مونتاژ  Uشکل و تخصیص کارگر را به صورت دو هدفه در مدلسازی نموده و
سعی در کاهش زمان چرخه و کاهش هزینه نیروی انسانی به صورت توأمان داشتهاست .به منظور اثباتی بر درستی مدل ارائهشده ،ابتدا
مسئله را با هدف کاهش زمان چرخه در نظر گرفته و جواب های حاصل از حل مدل را با الگوریتم ژنتیک مقایسه نمودیم که نتایج به دست
آمده حکایت از درستی مدل ارائهشده داشته است.
با توجه به اینکه حل دقیق برای این مسئله بسیار زمانبر خواهد بود ،در این پژوهش از الگوریتمهای فراابتکاری که عملکرد مطلوبشان اثبات
شده و میتوانند با یک بار اجرا تقریبی از پاسخهای نامغلوب بهینه پارتو را بدست آورند ،استفاده گردید .از این رو دو الگوریتم ،ژنتیک چند
هدفه با مرتبسازی نامغلوب  IIو نسخه دوم الگوریتم تکاملی مبتنی بر قوت پارتو پیادهسازی گردید .به منظور مقایسه الگوریتمهای چند
هدفه از چهار شاخص ارزیابی عملکرد استفاده شد که در نهایت به این نتیجه رسیدیم که الگوریتم  NSGA-IIمیتواند بر اساس معیارهای
مورد نظر پاسخهای مطلوبتری را برای این مسئله ارائه کند.
براي تحقیقات آتی میتوان موارد زیر را پیشنهاد نمود -1 :افزودن سایر اهداف موجود در ادبیات از جمله حداقل کردن مجموع زمان بیکاری
در مدلهای توسعه داده شده  -2توسعه الگوریتمهای فراابتکاری مختلف مانند  GESجهت رسیدن به نتیجه بهتر برای این مسئله خاص و
مقایسه روشها  -3در نظر گرفتن عدم قطعیت در برخی از پارامترهای مدل  -4بهینهسازی چندهدفه باالنس خطوط مونتاژ مختلف مانند
خطوط مونتاژ موازی و دو طرفه با در نظر گرفتن زمانهای آمادهسازی.
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