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مدل سلسلهمراتبی برای تعیین اندازة انباشته و زمانبندی تولید بسته
محصوالت مکمل
نجمه عباسی هفشجانی ،1محمدمهدی لطفی ،*2محبوبه هنرور
 .1دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ،دانشگاه یزد
 .2دانشیار گروه مهندسی صنایع ،دانشگاه یزد
 .3استادیار گروه مهندسی صنایع ،دانشگاه یزد

3

(تاریخ دریافت ،95/01/22 :تاریخ دریافت روایت اصالحشده ،95/09/28 :تاریخ تصویب)96/02/04 :

چکیده
مسئلة تعیین انداز انباشته و زمانبندی تولید ،با استفاد بهینه از منابع و کاهش هزینهها در پاسخ به تقاضدای متندو مشدتریان در کمتدرین
زمان ممکن ،از اهمیت خاصی برخوردار است .در این مقاله ،مسئلة تعیین انداز انباشته و زمانبندی تولید برای بستههدای محصدوالت مکمدل
بررسی میشود .هر بسته شامل چند نو محصول مکمل با تعداد مشخص و زمانهای پردازش متفاوت است که روی خطوط موازی مختل  ،در
ی محیط تولید برای انبارش تولید میشوند .برای حل این مسئله ،ی رویکرد سلسلهمراتبی با اهدداف کمیندة هزیندههدای تولیدد ،کمبدود و
موجودی بستهها و بیشینة استفاده از ظرفیت ،در سط اول و هدف کمینة زمان تولید بستهها در سط دوم پیشنهاد میشود .حل مدل سدط
دوم در ابعاد بزرگ دشوار است بنابراین ،ی الگوریتم ابتکاری افق غلتان ارا ه میشود که مقایسة عملکرد آن با حل دقیق و نیدز کدران پدایین
پیشنهادی در نمونههای عددی مختل  ،نشاندهند کیفیت و زمان حل مطلوب آن است .بدرای اعتبارسدنجی مددل ،از دادههدای واقعدی ید
کارخانة کاشی استفاده شده است .مطابق نتایج ،برنامة تولید ،هزینهها و زمان تکمیل بستهها در مقایسه با وضع فعلی بهبود مییابد.

واژههایکلیدی :الگوریتم ابتکاری ،انداز انباشته ،برنامهریزی سلسلهمراتبی ،بستة محصوالت مکمل ،زمانبندی تولید.


مقدمه
در مسئلة تعیین انداز انباشته ،مقدار تولید هر محصول ،در
افق برنامهریزی چنددورهای تعیین مدیشدود بدهنحدویکده
هزینههای مرتبط کمینه شوند [ .]1در تعری انوا مسدا ل
تعیین انداز انباشته ،مشخصههایی مانند افق برنامدهریدزی،
تعددداد محصددوالت ،محدددودیت منددابع یددا ظرفیددت ،تقاضددا،
ساختار راهاندازی و کمبدود مطدرح مدیشدوند .زمدانبنددی
بهمعنای تخصیص منابع دردسترس به فعالیتهای مشخص
و تعیین توالی اجرای عملیدات در ید بداز زمدانی معلدوم
است .در مسا ل زمدان بنددی ،بهدرهبدرداری کدارا از مندابع،
پاسخگویی سریع به تقاضدا و انطبداق دقیدق بدا موعددهای
تحویل ازپیش تعیدین شدده ،جدزء اهدداف اصدلی بدهشدمار
میروند [.]2
ایددن دو مسددئله ،متعلددق بدده دو سددط تصددمیمگیددری
میانمدت و کوتاهمدت هستند ،اما ارتباط نزدیکی با یکددیگر
دارند ،زیرا نتایج مسدئلة اندداز انباشدته ،ورودی زمدانبنددی
* نویسند مسئول:

تلفن ،03531232409 :فکس03538211792 :

است بنابراین ،برای دستیابی به جدوابهدای باکیفیدت بایدد
وابستگی این دو مسئله را درنظر گرفت .محیطهدای تولیددی
این مسا ل را میتوان بدهصدورت تد ماشدین ،ماشدینهدای
موازی ،جریان کارگاهی ،سیستم تولیدد انعطدافپدذیر ،تولیدد
سلولی و خط مونتاژ و همچنین براساس نو ساخت بهصورت
انبارشی ،سفارشی یا ترکیبی درنظر گرفت.
برخددی از تولیدکنندددگان صددنعت کاشددی و سددرامی ،
نیازهای مشتری را در بستههای محصوالت مکمدل بدرآورده
میکنند .در هر بسته ،چند نو محصول در اندازهها ،طرحها
و رنگهای مختل بده تعدداد مشدخص و هرید بدا زمدان
پردازش متفداوت روی خطدوط مختلد تولیدد مدی شدوند
بنابراین ،برای تولیدد و تحویدل بدهموقدع بسدتة محصدوالت
مکمل ،مسئلة تعیدین اندداز انباشدته و زمدانبنددی تولیدد
مطرح میشود.
رویکرد یکپارچه به مسدئلة هدمزمدان اندداز انباشدته و
زمانبندی تولید بستة محصوالت مکمدل ،بده ایجداد مددلی
Email: lotfi@yazd.ac.ir
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رامنشدنی منجر میشود .برای کداهش پیچیددگی ،رویکدرد
برنامه ریزی سلسله مراتبی دوسطحی پیشنهاد مدی شدود .در
سط اول ،مقدار تولید ،موجودی و کمبود بستة محصدوالت
مکمل با توجه به محدودیت هدای ظرفیدت تولیدد و انبدار و
سیاستهای مدیریت و با اهداف کمیندهسدازی هزیندههدا و
بیشینه سازی کاربری منابع تعیین میشدود .در سدط دوم،
تخصیص ،تدوالی و زمدانبنددی محصدوالت هدر بسدته روی
خطوط تولید ،با توجه به محدودیتهای ظرفیدت و قابلیدت
تولید هر خط ،زمان پردازش و ضریب مصرف محصدوالت و
نیز مقادیر بهینة تولید ،موجودی و کمبود از سدط اول ،بدا
هدف کمینهسازی زمان تولید بستهها تعیین میشود.

در ادامة مقاله ،برخی از مطالعات پیشدین بدرای مسدئلة
انداز انباشته و زمان بندی تولید معرفی مدیشدوند .سدپس
رویکددرد برنامددهریددزی سلسددلهمراتب دی پیشددنهادی تشددری
می شود .برای مدل سط دوم ،ی الگدوریتم ابتکداری افدق
غلتان و ی کران پایین جدید پیشنهاد میشود .در مرحلدة
بعد ،اعتبار مدل در ی کارخانة کاشدی بررسدی مدیشدود.
سپس ارزیدابی عملکدرد الگدوریتم ابتکداری و کدران پدایین
صورت میگیرد و نتایج محاسباتی تحلیل میشود .مقاله بدا
نتیجددهگیددری خاتمدده مددییابددد .سدداختار برنامددهریددزی
سلسلهمراتبی پیشنهادی در شکل  1قابلمشاهده است.

سطح اول (میانمدت با دورههای ماهانه)
برنامهریزی تولید بستههای مكمل

 -هزینههای تولید ،کمبود و موجودی هر بسته

 -زمان پردازش هر بسته

بازخورد

کمینهسازی هزینهها

بیشینهسازی استفاده از ظرفیت
محدودیتهای اصلی:
 ظرفیت در دسقرس رابطۀ تیاضا ،موجودی و کمبود حج انبار سیاستهای مدیریتکمینهسازی زمان تولید بستهها

 مقدار تولید ،کمبود و موجودی محصوالت تخصیص و توالی محصوالت روی خطوط -زمانبندی تولید محصوالت و بستهها

محدودیتهای اصلی:
 ظرفیت و ویژگیهای خطوط تولید رابطۀ تیاضا ،موجودی و کمبود هر محصول -زمانبندی و توالی تولید هر محصول و هر بسقه

مقدار تولید ،کمبود و موجودی بستهها

تحمیل

 زمان تغییر راهاندازی بین محصوالت ضریب مصرف هر محصول در هر بسته زمان پردازش هر محصول -تصمیمهای سطح اول

سطح دوم (کوتاهمدت با دورههای هفتگی)
تعیین اندازۀ انباشته و زمانبندی
شکل  .1ساختار سلسلهمراتبی مسئله

مرور پیشینۀ پژوهش
با توجه به تعدد پژوهشها در زمینة مسا ل انداز انباشته و
زمانبندی تولید ،تنها پژوهشهایی بررسدی مدیشدوند کده
هردو را مطالعده کدردهاندد .هکدس و میدل [ ،]3ید مددل
برنامهریزی و زمانبندی تولید سلسلهمراتبدی چهارسدطحی
برای شرکتی با چندد کارخانده معرفدی کردندد .ایدن مددل،

مبنددای پددژوهشهددای بعدددی در ایددن زمیندده شددد .گوبتددا و
مگنوسون [ ]4مدلی ریاضی برای مسدئلة اندداز انباشدته و
زمانبندی ت ماشدینی بدا ظرفیدت محددود و هزیندههدای
راهاندازی وابسته به توالی طراحی کردند کده در آن ،امکدان
انتقال راهاندازی بین دورهها و راهانددازی در زمدان بیکداری
وجود دارد .آنها همچنین ،ی الگوریتم ابتکاری برای حدل
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مسئله در ابعاد بدزرگ ارا ده دادندد .سداوی [ ]5چدارچوب
سلسلهمراتبی و مدلهای برنامدهریدزی عددد صدحی بدرای
زمان بندی تولید چندهدفه در ی محیط کارگاهی ترکیبی
با ماشینهای چندظرفیتی و روش تولید دسدتهای براسداس
سفارش 1معرفی کرد .این مدل ها برای تخصیص سفارش های
مشتری در دوره های برنامه ریزی بلندمدت (سربرنامة تولید،)2
تخصیص ماشینآالت در کوتاهمدت ،زمانبندی انباشدتههدای
تولید با هدف بهینهسازی همزمان زمان تحویل سفارشهدای
مشتری و بهکارگیری ظرفیت مندابع تولیدد پیشدنهاد شددند.
عمر و تئو [ ]6رویکردی سدهمرحلدهای بدرای برنامدهریدزی و
زمانبندی تولید در سیستمهدای تولیدد انباشدتهای بدا چندد
ماشین موازی یکسدان ارا ده دادندد .1 :برنامدهریدزی ادغدامی
ماهانة انباشتهها با توجه به زمانهای راهانددازی .2 ،شکسدت
برنامة ادغامی و تعیین توالی تولید هر محصول با برنامهریدزی
آرمانی و  .3زمانبندی تولید هر محصول روی هر ماشدین بدا
درنظرگرفتن هزینه های دیرکرد و زودکرد و محددودیتهدای
زمان راهاندازی .مقایسة نتایج مدلها و عملکدرد واقعدی ید
شرکت نشان داد میتوان هزینهها را به مقدار زیدادی کداهش
داد .
عبادیددان و همکدداران [ ]7ی د سدداختار سلسددلهمراتبددی
سهسطحی برای برنامده ریدزی تولیدد در محدیطهدای تولیدد
سفارشی ( )MTOشامل سه مرحلده ارا ده کردندد .1 :تعیدین
چارچوبی برای رد یا پذیرش سفارشها بههمراه تعیین زمدان
تحویل و قیمت سفارشهای دریافتی .2 ،ارسال سفارشهدای
دریافتی برای تولید ،بهنحویکه عالوهبر رعایت زمان تحویدل،
برنامهای همدوار بدرای تولیدد ارا ده دهدد و  .3تعیدین تدوالی
انجامدادن سفارشها در ایسدتگاههدای کداری ،بدهنحدویکده
سفارشها در موعد تحویل آماده شوند .بنگ و کیم [ ]8ید
مدل برنامهریدزی سلسدلهمراتبدی در صدنایع تولیدد بردهدای
نیمههادی با تقاضا و ظرفیت قطعدی ارا ده کردندد .در سدط
اول ،ی مدل خطی برنامهریدزی تولیدد ادغدامی و در سدط
دوم ،ی مدل زمانبندی مبتنیبر قواعد اولویت معرفی شدد.
مدل با شبیهسازی ارزیدابی شدد و بدرای رسدیدن بده برنامدة
شدنی ،ی رویکرد تکرارشونده بهکار رفت.
محمدی و همکاران [ ]9ید مددل برنامدهریدزی عددد
صحی آمیخته برای مسدئلة اندداز انباشدته و زمدانبنددی
چندمحصولی چندمرحلهای با راهاندازیهای وابسته به توالی
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ارا ه کردند .آنها برای حدل نموندههدای متوسدط و بدزرگ،
الگددوریتمهددای ابتکدداری افددق غلتددان مبتنددیبددر مفروضددات
ساده کننده (مانند توالی مشابه محصدوالت در هدر مرحلده)
طراحی کردند و برای بررسی دقت الگوریتمهدای ابتکداری،
دو کددران پددایین ایجدداد کردنددد .محمدددی [ ]10ید مدددل
ریاضی یکپارچه برای مسئلة اندداز انباشدته ،زمدانبنددی و
بارگذاری خطوط تولید انعطافپذیر با راهاندازیهای وابسدته
به توالی ارا ه داد و سه الگوریتم ابتکداری تکرارشدونده و دو
کران پایین طراحی کرد .کواک و جیاونگ [ ]11ی روش
برنامهریزی سلسلهمراتبدی دوسدطحی بدرای مسدئلة اندداز
انباشته و زمانبندی چندمحصولی ت ماشدینی بدا ظرفیدت
محدود و راهاندازی وابسدته بده تدوالی پیشدنهاد کردندد .در
سط اول ،مسئلة اندداز انباشدته بدا ظرفیدت محددود و در
سط دوم ،مسئلة زمان بندی حل شد .سامارگو و همکداران
[ ]12سه مدل ریاضی جدیدد بدرای مسدئلة تعیدین اندداز
انباشته و زمانبندی دومرحلهای در ی محیط تولیددی بدا
ماشینهای موازی ارا ه دادندد کده در آنهدا ،محصدوالت از
منابع مشترک تولید مدی شدوند .همچندین در آنهدا زمدان
گسسته ،پیوسته یدا ترکیبدی اسدت .در مددل اول ،سداختار
زمانی همة مراحل ،ثابت است .در مدل دوم ،بازههای تولیدد
طول دلخواه دارند و وابسته به دورههای زمانیاند و در مدل
سددوم ،بددازههددای تولیددد دارای طددول دلخددواه و مسددتقل از
دورههای زمانی هسدتند .رمضدانیان و همکداران [ ]1مددلی
ریاضی برای مسئلة یکپارچة انداز انباشته و زمانبنددی در
ی سیستم تولید کارگاهی چندمحصدولی چندددوره ای بدا
ظرفیت محدود و راهاندازیهای وابسدته بده تدوالی و امکدان
انتقال راهاندازی در دورههای پیاپی ارا ه کردند که حدل آن،
بددهدلیددل کدداهش تعددداد متغیرهددای پیوسددته و بدداینری و
محدودیتها آسانتر بود.
سددیانر و میددر [ ]13یدد مسددئلة انددداز انباشددته و
زمدددانبنددددی در سیسدددتمهدددای تولیدددد چندمرحلدددهای
چندمحصولی شامل خطوط تولیدد مدوازی نداهمگن در هدر
مرحله و با ظرفیت محدود و تقاضای قطعی بدون کمبدود را
با هدف کمینهسازی هزینه های تولید ،نگهداری و راهاندازی
وابسته به تدوالی و نیدز هزیندههدای خریدد ،اضدافهکداری و
آمادهسازی بررسی کردند .اید اصلی ،اسدتفاده از دورههدای
زمانی کوتاه تر بود که موجب کوتاهشدن زمان هدای تحویدل
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بین مراحل مختل تولید میشد .آن ها مددل هدای ریاضدی
مختلفی با هدف بهبود عملکرد محاسباتی پیشنهاد کردند و
ساختارهایی ابتکداری بدرای حدل مددل هدا در سدناریوهای
مختل ایجاد کردند .سرشتی و بیجاری [ ]14مسئلة اندداز
انباشددته ،زمددانبندددی و تعیددین میددزان فددروش بددرای
بیشینهسازی کل سود (درآمد منهدای هزینده) را بدهعندوان
توسعة مسئلة عمومی انداز انباشته و زمان بنددی 3بررسدی
کردند .بابایی و همکاران [ ]15مدلی ریاضدی بدرای مسدئلة
انداز انباشته و زمانبنددی بدا ظرفیدت محددود ،راهانددازی
وابسته به توالی ،و امکان انتقدال راه انددازی و کمبدود ارا ده
دادند و برای یافتن جوابهای بهینده یدا نزدید بهینده در
زمان قابلقبول ،ی الگوریتم ژنتی و کران پدایین معرفدی
کردند .گویمارس و همکاران [ ]16دو رویکدرد مددلسدازی
محصولگدرا و تدوالیگدرا را بدرای مسدئلة اندداز انباشدته و
زمانبندی با زمانهای گسسته پیشنهاد کردند.
در مطالعات پیشین ،مسئلة انداز انباشته و زمانبنددی
سیستم های تولیدی مختل شامل ی یدا چندد محصدول،
ی یا چند ماشین (همگن و ناهمگن) ،ی یا چندد دوره و
با توابع هدف استفاد بهینه از منابع و کمینهسازی هزینهها
بررسی و مدل سازی سلسله مراتبی یدا یکپارچده ارا ده شدد.
همچنین برای حل مسا ل پیچیده ،از الگوریتمهای ابتکاری
یددا فراابتکدداری اسددتفاده شددد و بددرای مسددا ل چندهدفدده،
روشهای برنامهریزی آرمانی طراحی شدند .در ایدن مقالده،
مسئلة انداز انباشته و زمانبنددی تولیدد بدرای بسدتههدای
محصددوالت مکمددل در ی د سیسددتم تولیددد چندمحصددولی
چنددورهای روی ماشینهای موازی مختل در ی محدیط
تولیددد بددرای انبددارش 4مطالعدده مددیشددود و ی د رویکددرد
برنامه ریزی سلسله مراتبی دوسطحی برای کاهش پیچیدگی
حل مسئله ،با درنظرگرفتن محددودیتهدای جدیدد و تدابع
هدف کمینه سازی زمان تولید بستهها در مددل سدط دوم
ارا ه مدی شدود .بدرای حدل مددل سدط دوم ،معرفدی ید
الگوریتم ابتکاری افق غلتان صورت میگیرد و برای بررسدی
عملکرد آن ،ی کران پایین جدید که زمان حدل را بسدیار
کاهش میدهد ،پیشنهاد میشود.

مدل برنامهریزی خطی ،برای مسئلة برنامهریزی تولید بستة
محصوالت مکمل در افق میانمدت (شش ماه تا ی سدال)
و دورههای ی ماهه ارا ه میشود .زمان پردازش هدر بسدته،
تقریباً برابدر مجمدو زمدان پدردازش محصدوالت آن اسدت.
ظرفیت خطوط ،برابر مجمو ظرفیت خطوط موازی است.

تعریف مسئله و مدلسازی

مجموعهها

در این مقاله ،محصوالت بهصورت انوا بستههای محصوالت

مکمل بررسی می شوند .محصدوالت مکمدل در ید بسدته،
شامل چند نو محصول در اندازه ،طرح و رنگهای مختل
با تعداد مشدخص هسدتند بدهطدوریکده اگدر از ید ندو
محصول به تعداد کافی وجدود نداشدته باشدد ،بسدته کامدل
نمدیشدود و بددهدلیدل فروختدهنشدددن آن ،ظرفیدت انبددار از
محصوالت بستههای مختل پر میشود .هر ندو محصدول،
زمان پردازش متفاوتی دارد و روی خطوط مدوازی مختلد
تولیددد مددیشددود .بعضددی از خطددوط مددوازی ،بددرای تولیددد
محصددوالت بددا ابعدداد بددزرگ و بعضددی دیگددر بددرای تولیددد
محصوالت کوچ تر هستند .تنو محصدوالت و محددودیت
تعداد خطوط ،آمادهکردن بسدتة محصدوالت را در کمتدرین
زمان ممکن دشدوارتر مدیکندد .کمیندهسدازی هزیندههدا و
بیشینه سازی استفاده از ظرفیت نیز اهمیت دارد بندابراین،
بهعلدت ماهیدت متفداوت مسدا ل در سدطوح میدانمددت و
کوتاه مدت و برای کاهش پیچیدگی محاسباتی ،ی رویکرد
سلسلهمراتبی دوسطحی پیشنهاد مدیشدود .در سدط اول،
ی مدل برنامدهریدزی خطدی بدرای تعیدین مقددار تولیدد،
موجددودی و کمبددود بسددتة محصددوالت مکمددل بددا اهددداف
کمینهسازی هزینهها و بیشینهسازی کاربری خطوط تولیدد،
و در سط دوم ،ی مدل برنامهریزی عددد صدحی خطدی
آمیخته برای تخصیص ،توالی و زمانبندی هر محصول و هر
بسته با هدف کمینهسدازی زمدان تولیدد بسدتة محصدوالت
مکمل طراحدی مدیشدود .مطدابق رویکدرد سلسدلهمراتبدی،
خروجیهای مدل سط اول ،بهعنوان محددودیت بده مددل
سط دوم تحمیل می شوند و با اجدرای برنامدة سدط دوم،
ممکن است تغییراتی بهصورت بازخورد ،در برنامة سط اول
مورد نیاز باشد.

مدل مسئلۀ سطح اول

} 𝐼𝑖  :𝑖 = {𝑖1 , 𝑖2 , … ,بستة محصوالت مکمل

مدل سلسلهمراتبی برای تعیین انداز انباشته و زمانبندی تولید بسته محصوالت مکمل

} 𝑀𝑚  :𝑚 = {𝑚1 , 𝑚2 , … ,خطوط تولید
} 𝑇𝑡  :𝑡, 𝜏 = {𝑡1 , 𝑡2 , … ,ماههای افق برنامهریزی.

پارامترها
𝑖𝑟 :قیمت فروش واحد بستة محصول مکمل ( iتومان)
𝑖𝑥𝑐 𝑐𝐼𝑖 ،و 𝑖𝑏𝑐 :هزینة تولید ،نگهدداری و کمبدود واحدد
بستة محصول مکمل ( iتومان)
𝑡𝑚𝑠𝑐 :ظرفیت تولید خط 𝑚 در ماه 𝑡 (دقیقه)
𝑚𝑖𝑎 :زمان تولید واحد بستة  iروی خط 𝑚 (دقیقه)
𝑡𝑖𝑑 :تقاضای بستة محصول مکمل  iدر ماه 𝑡 (تعداد)
𝑖𝛼 :حد باالی موجودی بستة محصول مکمل ( iتعداد)
𝑡𝑖𝛽 :حد باالی کمبود بستة  iدر ماه 𝑡 (تعداد)
 :Vظرفیت انبار (تعداد)
𝑖𝑠 :کمترین سط خدمت مورد نیاز برای مشتریان بستة i
𝑡𝑚𝑢 :بیشترین اختالف ظرفیدت تولیدد بدین دورههدای
متوالی 𝑡 و  𝑡-1روی خط 𝑚 (دقیقه).

متغیرهای تصمیم
𝑡𝑖𝑋 𝐼𝑖𝑡 ،و 𝑡𝑖𝐵 :برنامة تولید ،پیش بینی موجدودی و کمبدود
بستة محصول مکمل  iدر دور 𝑡 (تعداد)
()1
) 𝑡𝑖𝐵 Min 𝑧 = ∑𝑖𝑡(𝑐𝑥𝑖 . 𝑋𝑖𝑡 + 𝑐𝐼𝑖 . 𝐼𝑖𝑡 + 𝑐𝑏𝑖 .
()2

 𝑡𝑖𝑋 Max 𝑧 = ∑𝑖𝑚𝑡 𝑎𝑖𝑚 .

()3

𝑡 𝑑𝑖𝑡 = 𝐼𝑖,𝑡−1 − 𝐵𝑖,𝑡−1 + 𝑋𝑖𝑡 − 𝐼𝑖𝑡 + 𝐵𝑖𝑡 ∀𝑖,
𝑡 𝐼𝑖𝑡 ≤ 𝛼𝑖 . 𝑉∀𝑖,

()4
()5

𝑡 ≤ 1 − 𝑠𝑖 ∀𝑖,

()6

𝑡 𝐵𝑖𝑡 ≤ 𝛽𝑖𝑡 ∀𝑖,

𝑡𝑖𝐵

𝜏𝑖𝑑 ∑𝑡𝜏=1

𝑡 ∑𝑖 𝑎𝑖𝑚 . 𝑋𝑖𝑡 ≤ 𝑐𝑠𝑚𝑡 ∀𝑚,

()7
()8

𝑡 |∑𝑖 𝑎𝑖𝑚 . 𝑋𝑖𝑡 − ∑𝑖 𝑎𝑖𝑚 . 𝑋𝑖,𝑡−1 | ≤ 𝑢𝑚𝑡 ∀𝑚,

()9

𝑡 𝑋𝑖𝑡 ≥ 0, 𝐵𝑖𝑡 ≥ 0, 𝐼𝑖𝑡 ≥ 0∀𝑖,

تابع هدف رابطة  ،1هزینههای تولید ،کمبود و موجودی
بستة محصوالت مکمل را کمینه و تابع هدف دوم در رابطدة
 ،2کدداربری منددابع را بیشددینه مددیکنددد .رابطددة  3تعددادل
موجودی ،کمبود ،تقاضا و تولید ،رابطدة  4ظرفیدت انبدار ،و
روابط  5و  6سط خدمت به مشتری و تجاوزنکردن از حدد
باالی کمبود مجاز را تضمین میکنند .رابطة  7ظرفیت هدر
خط و رابطة  8تضمین یکنواختی تولید را نشان میدهد .از

211

آنجاکه زمانهای پردازش بستههای مختل روی خطوط بدا
یکدیگر تفاوت دارند ،از اختالف ظرفیت تولیدد در رابطدة 8
استفاده میشود که با روابط  10و  11خطی میشود.
()10
𝑡 ∑𝑖 𝑎𝑖𝑚 . 𝑋𝑖𝑡 − ∑𝑖 𝑎𝑖𝑚 . 𝑋𝑖,𝑡−1  ≤ 𝑢𝑚𝑡 ∀𝑚,
()11
𝑡 ∑𝑖 𝑎𝑖𝑚 . 𝑋𝑖𝑡 − ∑𝑖 𝑎𝑖𝑚 . 𝑋𝑖,𝑡−1  ≥ −𝑢𝑚𝑡 ∀𝑚,

مدل مسئلۀ سطح دوم
ی مدل عدد صحی خطدی آمیختده بدرای مسدئلة اندداز
انباشته و زمانبندی تولیدد بسدتة محصدوالت مکمدل ارا ده
میشود .محصوالت هر بسته ،تعداد و زمان پردازش متفاوت
دارند و روی خطوط مختل بدا راهانددازیهدای وابسدته بده
توالی تولید میشوند .هدر محصدول در هدر دوره ،تنهدا روی
ی خط تولید میشود و هر خط در هر زمان ی محصدول
را تولید میکند .تولید محصوالت به هم وابسدته نیسدت .از
آنجاکه مشتریان به تحویل در کمترین زمان تمایدل دارندد،
کمینهسازی زمان تولید بستهها اهمیت مییابدد .همچندین
خروجیهای مدل سدط اول (تولیدد ،موجدودی و کمبدود)
بهعنوان محدودیت به این مدل تحمیل میشود.

مجموعهها
} 𝐼𝑖  :𝑖, ℎ = {𝑖1 , 𝑖2 , … ,بستة محصوالت مکمل
} 𝐽𝑗 …  :𝑗, 𝑘 = {𝑗1 , 𝑗2 ,محصوالت
} 𝑀𝑚  :𝑚 = {𝑚1 , 𝑚2 , … ,خطوط تولید
} 𝑇𝑡  :𝑡 = {𝑡1 , 𝑡2 , … ,هفتهها .

پارامترها
𝑡𝑚𝑎𝑐 :ظرفیت تولید خط  mدر هفتة ( tدقیقه)
𝑗𝑖𝑃𝑃𝐴 :برنامة تولید محصول  jاز بستة ( iتعداد)
𝑗𝑖𝑘 :𝑆𝑇ℎزمان تغییر خدط از محصدول  kام بسدتة  hبده
محصول  jام بستة ( iدقیقه)
𝑡𝑗𝑖𝑑 :تقاضای محصول  jاز بستة  iدر هفتة ( tتعداد)
𝑗𝑖𝑎 :زمان تولید واحد محصول  jاز بستة ( iدقیقه)
𝑖𝛼 𝛽𝑗 ،و 𝑗 :µحدددود انحددراف از تصددمیمهددای موجددودی،
کمبود و تولید از سط اول
 :Lعددی بسیار بزرگ
 :Vظرفیت انبار (تعداد)
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𝑚𝑗𝑖𝑤𝑤 :اگر محصول  jاز بستة  iروی خط  mقابلتولید
باشد  ،1وگرنه ی عدد بسیار بزرگ.

متغیرهای تصمیم
𝑡𝑗𝑖𝑋𝑋 :برنامة تولید محصول  jبستة  iدر دور ( tتعداد)
𝑡𝑚𝑗𝑖𝑋 :برنامة تولید محصول  jبستة  iروی ماشین  mدر
دور ( tتعداد)
𝑡𝑗𝑖𝐼 :پیشبینی موجدودی محصدول  jبسدتة  iدر دور t
(تعداد)
𝑡𝑗𝑖𝐵 :پدیشبینددی کمبددود محصددول  jبسددتة  iدر دور t
(تعداد)
𝑡𝑚𝑗𝑖𝑌 :اگر محصدول  jبسدتة  iدر هفتدة  tروی خدط m
باشد  ،1وگرنه صفر
𝑡𝑚𝑗𝑘𝑖 :𝑄ℎاگددر در هفتددة  tاز محصددول  kبسددتة  hبدده
محصول  jبستة  iروی خط  mبرویم  ،1وگرنه صفر
𝑡𝑚𝑗𝑖𝑆𝑊 :اگر محصول  jبستة  iاولین محصولی باشد که
در هفتة  tروی خط  mتولید میشود  ،1وگرنه صفر
𝑡𝑚𝑗𝑖𝐸𝑊 :اگر محصول  jبستة  iآخرین محصدولی باشدد
که در هفتة  tروی خط  mتولید میشود  ،1وگرنه صفر
𝑡𝑗𝑖𝑃 :اگر از محصول  jبستة  iدر دور  tموجودی داشته
باشیم  ،1وگرنه صفر
𝑡𝑚𝑗𝑖𝐶 :زمان اتمام تولید محصول  jاز بستة  iروی خدط
 mدر هفتة ( tدقیقه)
𝑡𝑚𝑗𝑖𝐶𝐶 :زمان اتمام محصول  jبسدتة  iروی خدط  mدر
هفتة  ،tمنهای زمان تولید موجودی آن (دقیقه)
𝑡𝑚𝑗𝑖𝐸 :زمان شرو تولید محصول  jاز بستة  iدر هفتة t
روی خط ( mدقیقه)
𝑡𝑖𝐶𝑂 :روز اتمام تولید بستة  iدر هفتة t
𝑡𝑖𝐸𝑂 :روز شرو تولید اولین محصول از بسدتة  iکده در
دور  tروی خط قرار میگیرد.
) 𝑡𝑖𝐸𝑂 Min∑𝑖𝑡(𝑂𝐶𝑖𝑡 −
()12
𝑑𝑖𝑗𝑡 = 𝐼𝑖𝑗,𝑡−1 − 𝐵𝑖𝑗,𝑡−1 + 𝑋𝑋𝑖𝑗𝑡 − 𝐼𝑖𝑗𝑡 +
()13
()14

𝑡 𝐵𝑖𝑗𝑡 ∀𝑖, 𝑗,
𝑡 ∑𝑗 𝐼𝑖𝑗𝑡 ≤ 𝛼𝑖 . 𝑉∀𝑖,

()15

𝑡 𝐵𝑖𝑗𝑡 ≤ 𝛽𝑗 ∀𝑖, 𝑗,

()16
()17

()18

𝑡 𝑌𝑖𝑗𝑚𝑡 ≤ 𝑋𝑖𝑗𝑚𝑡 ∀𝑖, 𝑗, 𝑚,
𝑡 ∑𝑚 𝑌𝑖𝑗𝑚𝑡 . 𝑤𝑤𝑖𝑗𝑚 ≤ 1∀𝑖, 𝑗,

()19
()20

𝑡 ∑𝑚 𝑋𝑖𝑗𝑚𝑡 = 𝑋𝑋𝑖𝑗𝑡 ∀𝑖, 𝑗,

()21

≤ 𝑗𝑖𝑘∑𝑖𝑗 𝑎𝑖𝑗 . 𝑋𝑖𝑗𝑚𝑡 + ∑ℎ𝑖𝑘𝑗 𝑄ℎ𝑖𝑘𝑗𝑚𝑡 . 𝑆𝑇ℎ
𝑡 𝑐𝑎𝑚𝑡 ∀𝑚,

()22

𝑡 𝑊𝑆𝑖𝑗𝑚𝑡 ≤ 𝑌𝑖𝑗𝑚𝑡 ∀𝑖, 𝑗, 𝑚,

()23

𝑡 𝑊𝐸𝑖𝑗𝑚𝑡 ≤ 𝑌𝑖𝑗𝑚𝑡 ∀𝑖, 𝑗, 𝑚,

()24

𝑡 ∑𝑖𝑗 𝑊𝑆𝑖𝑗𝑚𝑡 = 1∀𝑚,

()25

𝑡 ∑𝑖𝑗 𝑊𝐸𝑖𝑗𝑚𝑡 = 1∀𝑚,

()26

𝑡 ∑ℎ𝑘 𝑄ℎ𝑖𝑘𝑗𝑚𝑡 ≥ 𝑌𝑖𝑗𝑚𝑡 − 𝑊𝐸𝑖𝑗𝑚𝑡 ∀𝑖, 𝑗, 𝑚,

()27

𝑡 ∑𝑖𝑗 𝑄ℎ𝑖𝑘𝑗𝑚𝑡 ≥ 𝑌ℎ𝑘𝑚𝑡 − 𝑊𝑆ℎ𝑘𝑚𝑡 ∀ℎ, 𝑘, 𝑚,

𝑄ℎ𝑖𝑘𝑗𝑚𝑡 ≥ 𝑊𝑆𝑖𝑗𝑚𝑡 + 𝑊𝐸ℎ𝑘𝑚,𝑡−1 −
()28
𝑚 1∀𝑖, 𝑗, ℎ, 𝑘,
(∑ℎ𝑘𝑚 𝑄ℎ𝑖𝑘𝑗𝑚𝑡 . 𝑤𝑤𝑖𝑗𝑚 . 𝑤𝑤ℎ𝑘𝑚 ≤ 1∀𝑖, 𝑗, 𝑡 )29

()30

≤

∑

𝑚𝑘𝑖𝑗𝑚 𝑄ℎ𝑖𝑘𝑗𝑚𝑡 . 𝑤𝑤𝑖𝑗𝑚 . 𝑤𝑤ℎ
𝑘≠𝑗𝑖≠ℎ,

()31

𝑡 1∀ℎ, 𝑘,
𝐶ℎ𝑘𝑚𝑡 ≥ 𝐸ℎ𝑘𝑚𝑡 + 𝑎ℎ𝑘 . 𝑋ℎ𝑘𝑚𝑡 + 𝑆𝑇ℎ𝑘𝑖𝑗 −
𝑡 𝐿. (1 − 𝑄𝑖ℎ𝑗𝑘𝑚𝑡 )∀𝑖, 𝑗, ℎ, 𝑘, 𝑚,

()32

𝑡 𝐸𝑖𝑗𝑚𝑡 ≤ 𝐿. (1 − 𝑊𝑆𝑖𝑗𝑚𝑡 )∀𝑖, 𝑗, 𝑚,

()33
()34

≥ 𝑡𝑚𝑘𝐸ℎ
≠ 𝑘( 𝐶𝑖𝑗𝑚𝑡 − 𝐿. (1 − 𝑄𝑖ℎ𝑗𝑘𝑚𝑡 )∀𝑚, 𝑡,
)𝑗or𝑖 ≠ ℎ
𝐶𝐶ℎ𝑘𝑚𝑡 ≥ 𝐸ℎ𝑘𝑚𝑡 + 𝑎ℎ𝑘 . (𝑋ℎ𝑘𝑚𝑡 − 𝐼ℎ𝑘𝑡 ) +
𝑡 𝑆𝑇ℎ𝑘𝑖𝑗 − 𝐿. (1 − 𝑄𝑖ℎ𝑗𝑘𝑚𝑡 )∀𝑖, 𝑗, ℎ, 𝑘, 𝑚,
𝑡𝑚𝑗𝑖𝐶𝐶

≥ 𝑡𝑖𝐶𝑂

𝑡𝑚𝑗𝑖𝐸

≤ 𝑡𝑖𝐸𝑂

()35

𝑡  ∀𝑖, 𝑗, 𝑚,

()36

𝑡 + 𝐿. (1 − 𝑌𝑖𝑗𝑚𝑡 )∀𝑖, 𝑗, 𝑚,
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()37

𝑡 𝑃𝑖𝑗𝑡 ≤ 𝐼𝑖𝑗𝑡 ∀𝑖, 𝑗,

()38

𝑡 𝐼𝑖𝑗𝑡 ≤ 𝐿.𝑃𝑖𝑗𝑡 ∀𝑖, 𝑗,

()39

𝑡 𝐵𝑖𝑗𝑡 ≤ 𝐿. (1 − 𝑃𝑖𝑗𝑡 )∀𝑖, 𝑗,

()40

≥ 𝑡𝑗𝑖𝐵 𝑋𝑋𝑖𝑗𝑡 ≥ 0, 𝑋𝑖𝑗𝑚𝑡 ≥ 0, 𝐼𝑖𝑗𝑡 ≥ 0,
𝑡 0, 𝐸𝑖𝑗𝑚𝑡 ≥ 0, 𝐶𝑖𝑗𝑚𝑡 ≥ 0∀𝑖, 𝑗, 𝑚,

()41

𝑡 𝑌𝑖𝑗𝑚𝑡 , 𝑄ℎ𝑖𝑘𝑗𝑚𝑡 ∈ {0,1}∀ℎ, 𝑘, 𝑖, 𝑗, 𝑚,

𝑟𝑒𝑔𝑒𝑡𝑛𝑖 𝑡𝑖𝐶𝑂 𝑂𝐸𝑖𝑡 ,
𝑗 )42∀( 𝑖, 𝑡 𝐴𝑃𝑃𝑖𝑗 − µ𝑗 ≤ ∑𝑡 𝑋𝑋𝑖𝑗𝑡 ≤ 𝐴𝑃𝑃𝑖𝑗 + µ𝑗 ∀𝑖,
𝑡 𝑋𝑖𝑗𝑚𝑡 ≤ 𝐿. 𝑌𝑖𝑗𝑚𝑡 ∀𝑖, 𝑗, 𝑚,

تددابع هدددف در رابطددة  ،12زمددان تولیددد بسددتههددای
محصددوالت مکمددل را کمیندده م دیکنددد .رابطددة  13تعددادل

مدل سلسلهمراتبی برای تعیین انداز انباشته و زمانبندی تولید بسته محصوالت مکمل

موجودی ،کمبود ،تقاضا و تولیدد بدین هفتدههدا ،رابطدة 14
ظرفیت انبار و رابطة  15حداکثر مقدار کمبود هر محصدول
را تعیین میکندد .رابطدة  16تضدمین مدیکندد تولیدد هدر
محصول ،در محدود معین اطراف برنامة تولیدد سدط اول
باشد .برنامة تولید سط اول برای هر محصول برابر است بدا
ضریب مصرف محصول در بسته ،ضربدر برنامة تولید بسته.
روابط  17و  18بیان میکنند محصول روی ماشدین تولیدد
میشود اگر و فقط اگر محصول به آن ماشین تخصیص یابد.
محدودیت  19تضمین میکند هر محصول فقدط روی ید
خط تولید شود .در رابطة  20کل تولید محصدول در هفتده،
برابر مجمو تولید آن روی خطوط مختل است .رابطة 21
تضمین می کند ظرفیت هدر خدط از زمدان تولیدد و تغییدر
راهاندازی ها روی آن خط بیشتر باشد .محدودیتهای  22تا
 25تضمین میکنند که روی هر خط در هفتده ،تنهدا ید
محصول بهعندوان محصدول اول و ید محصدول بدهعندوان
محصول آخر زمانبندی شود .رابطههدای  26و  27تضدمین
میکنند در هر هفته ،تغییر راهاندازی به محصولی کده روی
ماشین تخصیص یافته و محصدول اول نباشدد و نیدز تغییدر
راهاندازی از آن محصول بده محصدول دیگدر ،درصدورتیکده
محصددول آخددر نباشددد ،انجددام مددیشددود .رابطددة  28تغییددر
راهاندازی از محصول آخر هفتة فعلی به محصول اول هفتدة
بعد است .در محدودیتهدای  29و  ،30قبدل و بعدد از هدر
محصول ،حداکثر ی محصدول قدرار مدیگیدرد .رابطدة 31
زمان تکمیدل محصدول را بدزرگتدر از زمدان شدرو تولیدد
محصددول بددهعددالو زمددان تغییددر راهاندددازی بدده آن و زمددان
پردازش محاسبه میکند .رابطة  32زمان شرو تولید اولین
محصول خط را صفر و محدودیت  33زمان شرو تولید هدر
محصددول را بددزرگتددر از زمددان اتمددام محصددول قبلددی قددرار
میدهد .رابطة  34زمان اتمام محصول منهای زمدان تولیدد
موجودی آن را در نشان میدهد .رابطة  35روز اتمام تولیدد
هر بسته را نشان میدهد که بزرگتر از زمدان تولیدد همدة
محصوالت بسته است .محدودیت  36زمان شرو تولید هدر
بسددته را براسدداس زمددان شددرو تولیددد اولددین محصددول آن
محاسبه میکند ممکدن اسدت محصدوالتی از ید بسدته،
بهدلیدل موجدودی کدافی تولیدد نشدوند .روابدط  37تدا 39
تضمین میکنند در هفته از ی محصدول هدم موجدودی و
هم کمبود نداشته باشیم.
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توسعۀ روش حل مسئله
مدل سط اول ،ی
کوچ

برنامهریدزی خطدی دوهدفده در ابعداد

است که برای حل آن،ابتددا مجموعدة جدوابهدای
5

بهینة پارتو تعیین مدیشدود .مجموعدة جدوابهدای پدارتو،
مجموعه جوابهایی اسدت کده نتدوان هدی ید

از اهدداف

کمتددرین هزیندده و بیشددترین اسددتفاده از ظرفیددت را بدددون
بدترکردن هدف دیگدر بهبدود داد .سدپس بدا درنظرگدرفتن
اهمیت توابع هددف ،از روش وزندی مترید  6بدرای تعیدین
جواب بهینه استفاده میشود .
با توجه به پیچیددگی مددل سدط دوم ،ندرمافزارهدای
بهینهسازی موجود ،قادر به حل آن در ابعاد متوسط و بزرگ
در زمان منطقی نیستند بنابراین ،ی

رویکرد ابتکاری افدق

غلتان پیشنهاد مدیشدود کده پیچیددگی محاسدباتی آن ،از
طریق جایگزینی متغیرهای باینری با متغیرهای پیوسدته در
دورههای دورتر به میزان زیادی کاهش می یابدد.از دیددگاه
مرس و فونتان [ ،]17در هر گام از رویدة تکرارشدونده ،افدق
برنامهریزی به سه بخش آغازین ،مرکدزی و پایدانی تقسدیم
میشود و برای هر تکرار  kداریم :
 .1بخدددش آغدددازین شدددامل  k-1دور اول اسدددت کددده
متغیرهای باینری با توجه بده تکرارهدای پیشدین الگدوریتم
مقدار میگیرند
 .2در بخش مرکزی (دور برنامهریزی  ،)kمسئلة کامدل
با همة متغیرهای باینری این دوره لحا میشود
 .3بخش پایانی از  k+1تا  Tاست که مطابق با سیاسدت
سادهسازی 7انتخابی درنظر گرفته میشوند.
در پایان هر تکرار  ،kهر سه بخش الگدوریتم ،ید

دوره

به جلو حرکت داده می شود تا به تکرار  Tبرسیم .در ادامده،
شبهکد الگوریتم ابتکاری افق غلتان تصویر میشود.
برای بررسی کیفیت جوابهای الگدوریتم ابتکداری افدق
غلتان در مسا ل متوسط و بزرگ ،ی

کران پایین پیشدنهاد

می شود .در هر بسته ،محصدولی بدا بیشدترین زمدان تولیدد
بدون توجه به زمان تولید موجودی ،محصول دارای بیشدینة
زمان بسدته و زمدان مربدوط ،بیشدینة زمدان بسدته نامیدده
میشود.
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شرو  k ( 𝑘 = 1شمارند تکرار است)
تا زمانی که  ،k ≤Tمدل سط دوم شامل روابط  12تا 42
و مفروضات بخش آغازین و پایانی زیر حل میشود.
بخش آغازین :متغیرهای باینری ،ثابت و برابر مقادیر
تکرارهای قبلی قرار داده میشوند.

𝑊𝑆𝑖𝑗𝑚𝑡 = 𝑤𝑠 ∗ 𝑖𝑗𝑚𝑡 ∀𝑖, 𝑗, 𝑚, 𝑡 = 1, … , 𝑘 − 1
𝑊𝐸𝑖𝑗𝑚𝑡 = 𝑤𝑒 ∗ 𝑖𝑗𝑚𝑡 ∀𝑖, 𝑗, 𝑚, 𝑡 = 1, … , 𝑘 − 1
𝑌𝑖𝑗𝑚𝑡 = 𝑦 ∗ 𝑖𝑗𝑚𝑡 ∀𝑖, 𝑗, 𝑚, 𝑡 = 1, … , 𝑘 − 1
𝑄ℎ𝑘𝑖𝑗𝑚𝑡 = 𝑄 ∗ ℎ𝑘𝑖𝑗𝑚𝑡 ∀ℎ, 𝑘, 𝑖, 𝑗, 𝑚, 𝑡 = 1, … , 𝑘 − 1

بخش پایانی :همة متغیرهای باینری غیر از متغیر
𝑡𝑚𝑗𝑖𝑌 آزاد میشوند (روش سادهسازی).
𝑇 0 ≤ 𝑊𝑆𝑖𝑗𝑚𝑡 ≤ 1∀𝑖, 𝑗, 𝑚, 𝑡 = 𝑘 + 1, … ,
𝑇 0 ≤ 𝑊𝐸𝑖𝑗𝑚𝑡  ≤ 1∀𝑖, 𝑗, 𝑚, 𝑡 = 𝑘 + 1, … ,
𝑇 0 ≤ 𝑄ℎ𝑘𝑖𝑗𝑚𝑡 ≤ 1∀ℎ, 𝑘, 𝑖, 𝑗, 𝑚, 𝑡 = 𝑘 + 1, … ,

به شمارند تکرار ،ی

k=k+1
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𝑡 )∀ℎ,

) 𝑡𝑘𝐸ℎ𝑘𝑚𝑡 +𝑎ℎ𝑘 .(𝑋ℎ𝑘𝑚𝑡 −𝐼ℎ

≥

𝑡 ∀ℎ,

𝑡𝑚𝑘𝐶𝐶ℎ
1440

≥ 𝑡𝑂𝐶ℎ

𝑡 ∀ℎ, 𝑘, 𝑚,

در رابطة  ،44زمان اتمام تولید هر بسدته ،بدزرگتدر یدا
مساوی با بیشینة زمان بسته ،بهعدالو زمدان شدرو تولیدد

𝑡𝐸ℎ𝑘′ 𝑚′

]) 𝑡𝑘Max𝑘𝑚 [𝑎ℎ𝑘 .(𝑥ℎ𝑘𝑚𝑡 −𝐼ℎ

()47

محصوالت مکمل» همواره کوچ تر یا مساوی تدابع هددف
مدددل سددط دوم ،یعنددی «کددل زمددان تکمیددل بسددتههددای
محصوالت مکمل» است.
در رابطة  ،43روز اتمام تولید هدر بسدته در هدر هفتده،
بزرگتر یا مساوی با زمان اتمام تولید هر محصول آن بسته،
بدون درنظرگدرفتن زمدان تولیدد موجدودی از آن محصدول
است .این زمان برای هر محصول ،بزرگتر یا مساوی است با
زمان شرو تولید به عالو زمان پردازش آن محصول منهای
زمانی که برای تولید موجودی آن الزم است.
()43

با کمکردن زمان شرو تولید بسدته از دو طدرف رابطدة
 ،44رابطة  45بهدست میآید که سدمت راسدت آن ،زمدان
تولید هر بسته است .برای محصوالت تولیدشد هر بسته در
هفته ،زمان شرو تولید بسته ،کمتر یا مساوی زمان شدرو
تولید محصوالتی از بسته است که تولید میشوند بندابراین،
جملة دوم سمت راست رابطة  45مثبت است که در رابطدة
 46از آن صرفنظر میشود:
]) 𝑡𝑘Max𝑘𝑚 [𝑎ℎ𝑘 .(𝑋ℎ𝑘𝑚𝑡 −𝐼ℎ
()45
≥ 𝑡𝑂𝐶ℎ𝑡 − 𝑂𝐸ℎ
−

()46

لم :تدابع هددف« ،مجمدو بیشدینة زمدان بسدته هدای
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واحد اضافه میشود:

پایان :نتایج الگوریتم نشان داده میشوند.

1440

محصول دارای بیشینة زمان بسته است که زمان شدرو آن
با 𝑡 𝐸ℎ𝑘′𝑚′نشان داده میشود.
𝑡 Max𝑘𝑚 [𝑎ℎ𝑘 .(𝑥ℎ𝑘𝑚𝑡 −𝐼ℎ𝑘𝑡 )]+𝐸ℎ𝑘′ 𝑚′
≥ 𝑡𝑂𝐶ℎ
(∀ℎ, 𝑡 )44

1440

1440

(𝑂𝐸ℎ𝑡 −

≥ 𝑡𝑂𝐶ℎ𝑡 − 𝑂𝐸ℎ

≥ ) 𝑡∑ℎ𝑡(𝑂𝐶ℎ𝑡 − 𝑂𝐸ℎ
)
𝑋(𝑎 .
𝐼−
] 𝑡𝑘∑ℎ𝑡 Max𝑘𝑚 [ ℎ𝑘 ℎ𝑘𝑚𝑡 ℎ
1440

سمت راست رابطة  ،47کران پدایین تدابع هددف مددل
سط دوم است بنابراین ،تابع هدف کران پایین مدل سط
دوم برابر سمت راست رابطة  47است ،زیرا محدودیتهدای
 23تدددا  36در کدددران پدددایین نقشدددی ندارندددد و فقدددط
محدددودیتهددای  13تددا  22و  37تددا  42درنظددر گرفتدده
میشوند .مسئلة زمانبندی ،متعلق به سط تصدمیمگیدری
کوتاهمدت است و درنظرگرفتن آن در سط میانمددت ،بدر
پیچیدگی مسئله میافزاید بنابراین ،در سدط میدانمددت،
تنها برای مسئلة تعیین انداز انباشته تصمیمگیری میشود،
اما در سط کوتاهمدت ،تصمیمهای زمانبنددی ،بده میدزان
تولید نیز وابستگی زیادی دارد که بدیتدوجهی بده آنهدا از
بهینگددی جددواب مددیکاهددد .بدده همددین دلیددل ،از رویکددرد
سلسلهمراتبی برای حل این مسئله استفاده میشود.

شكل  .2رویة تكرارشونده برای حل مسئله با رویكرد افق غلتان
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تحلیل نتایج عددی
برای ارزیابی عملکرد رویکرد پیشنهادی ،این رویکرد در ی
کارخانة کاشی بهکار گرفته شد .برای کدنویسی و حل دقیق
مدددلهددا ،از حددلکنندددههددای  CPLEXو  SNOPTو بددرای
کدنویسی الگوریتم ابتکداری افدق غلتدان و کدران پدایین ،از
حلکنند  CPLEXدر ندرمافدزار  GAMS 21.1.2اسدتفاده
شد و محاسبات با کدامپیوتر شخصدی 4GB RAM, CPU:
 2.3 GHZانجام گرفت .از آنجاکه مددل پیشدنهادی سدط
دوم در ابعاد مطالعة موردی ،با روش دقیق در نرمافزار گمدز
قابل حل نیست و باید از الگدوریتم ابتکداری و کدران پدایین
استفاده شود ،ابتدا بررسی عملکرد الگدوریتم ابتکداری افدق
غلتان و کران پایین و سپس مطالعة موردی ارا ه میشود.

بررسی عملکرد الگوریتم ابتکاری افق غلتان و
کران پایین
الگوریتم ابتکاری ،ید رویدة تکرارشدونده اسدت .در اولدین
تکرار الگوریتم ،بخش آغازین وجدود نددارد ،بخدش مرکدزی
شامل اولین دوره است که متغیرهای باینری درنظدر گرفتده
میشود و بخش پایانی شدامل دور دوم تدا آخدر اسدت کده
تمامی متغیرهای باینری به غیر از متغیر تخصیص ،پیوسدته
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و بین صفر و ی درنظر گرفته میشود .الگدوریتم در تکدرار
اول اجرا میشود و تمامی متغیرهدای بداینری در دور اول،
به عنوان بخش آغازین تکرارهای بعدی مقداردهی می شوند.
این روند ،برای همة تکرارها انجام می گیرد که در هر تکرار،
متغیرهای باینری دوره ای کده بدا شدمارند تکدرار برابرندد،
بهدست میآیند .متغیرهدای بداینری دورههدای قبدل از آن،
معادل مقدار تکرارهای قبدل مقدداردهی مدیشدوند و بدرای
دورههای بعد از آن ،پیوسته و بین صفر و ی درنظر گرفته
میشوند .درنهایت ،جواب تکرار آخر الگوریتم ،جواب بهیندة
مدل است .به منظور بررسدی عملکدرد الگدوریتم ابتکداری و
کران پایین 17 ،مثال عدددی در ابعداد کوچد  ،متوسدط و
بزرگ به طور تصدادفی (توزیدع یکنواخدت) طراحدی و حدل
میشدوند .جددول  1توزیدع تصدادفی پارامترهدای تقاضدا و
زمددانهددای تغییددر راهاندددازی را نشددان مددیدهددد .تقاضددای
بسته های محصوالت مکمل و زمدان هدای تغییدر راهانددازی
ممکن است در بازههای مختل باشند .در تمامی مثدالهدا،
برنامة تولید بهینة سدط اول هدر محصدول ،برابدر مجمدو
تقاضای هفتگی ،ظرفیت خطوط تولیدد ثابدت و تمداموقدت
تعیین مدیشدوند .همچندین پارامترهدای زمدان پدردازش و
ضریب مصرف محصوالت هر بسته ،براساس دادههای جدول
 2درنظر گرفته میشوند.

جدول  .1توزیع تصادفی تقاضا و زمان تغییر راهاندازی

تقاضا (تعداد)

زمان تغییر راهاندازی (ساعت)

()3،0( )0،8( )1400،3000( )1400،4500( )2800،6000
جدول  .2زمان پردازش و ضریب مصرف در مثالهای عددی

زمان پردازش (دقیقه)

ضریب مصرف محصوالت

0/77 ،0/23 ،0/27

0/26 ،0/37 ،1 ،3

ابتدددا پددنج مثددال عددددی کوچد بددا دو روش دقیددق و
ابتکدداری حددل و کیفیددت جددوابهددا در جدددول  3مقایسدده
میشدود .سدپس مسدا ل کوچد بدههمدراه دوازده مسدئلة
متوسط و بزرگ ،به روش ابتکداری حدل و نتدایج بدا کدران
پایین پیشنهادی در جدول  4و شکل  3مقایسده مدیشدوند
که برای این دوازده مسئله ،زمان حل روش دقیق ،بدیش از
 1000ثانیه است یا روش دقیدق تواندایی حدل را ندداردn .
مجمو تعداد محصوالت در همة بستههاست که با افدزایش
آن ،انوا بستهها یا تنو محصوالت بستهها افزوده میشدود.

 tتعداد دورهها و  mتعداد خطوط تولید است.
شکاف بهینگدی روش ابتکداری بدرای مسدا ل کوچد ،
کمتر از  4درصد و قابلقبول است .زمدان حدل مسدئله نیدز
بهتدریج و با افزایش بعد مسئله ،از روش حدل دقیدق کمتدر
می شود .همچنین با افزایش بعد مسدئله ،زمدان حدل روش
ابتکاری بهصورت خطی افدزایش مدییابدد ،امدا بدرای روش
دقیق ،بهصورت نمایی است بهطوریکه با افزایش اندکی در
بعد مسئله ،تفاوت زمان حل ،زیاد است.
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جدول  .3مقایسۀ حل مسائل کوچک به روش دقیق و ابتکاری

تابع هدف (روز)
بعد مسئلة

n-m-t

4-2-4
5-2-4
5-2-4
6-2-4
6-3-4

زمان حل (ثانیه)

روش ابتکاری

حل دقیق

*( Gapدرصد)

روش ابتکاری

حل دقیق

25
26
35
34
49

25
25
34
34
49

0
4 /0
2 /9
0
0

0/33
0/36
0/39
0/50
0/61

0/08
0/25
0 /3
0/92
114/8

× ۱00

بیشترین شکاف بین الگوریتم ابتکداری و کدران پدایین،
 7/7درصد گزارش شده که با توجه بده جددول  ،3کیفیدت
حل مطلوب الگوریتم ابتکاری برای مسا ل را در ابعاد بزرگ
نشان میدهد .در ضمن ،کران پایین پیشدنهادی بده عندوان
ی ابزار مثثر ارزیدابی نتدایج الگدوریتم ،در زمدان کوتداهی
بهدست میآید .شدایان توجده اینکده وقتدی تعدداد خطدوط
موازی ،بیشتر یا مساوی تعداد محصوالت هر بسته باشد ،یدا
زمان تولید محصولی نسبت به سدایر محصدوالت هدر بسدته
زیاد باشد ،کران پیشنهادی کیفیت خوبی هم دارد.

تابعهدفروشدقیق  −تابعهدفروشابقکاری
تابعهدفروشدقیق

مطالعۀ موردی
کارخانة کاشی ،شانزده نو محصول در پنج بسته محصدول
مکمل روی چهار خط تولید موازی دارد .برای سدط اول از
روش پارتو و برای سط دوم ،از الگوریتم ابتکاری همدراه بدا
کران پایین استفاده میشود .در سط اول ،بستة محصوالت
مکمل در افق شش ماهه برنامهریدزی مدی شدود کده در آن،
محصوالت ،ظرفیت خطوط و زمان بهصورت ادغامی هستند.
همچنین ظرفیت خطوط تمام وقت است .زمانهای پردازش
و تقاضای ماهانة بستهها در جدولهای  5و  6ارا ه میشود.

جدول  .4مقایسۀ حل مسائل به روش ابتکاری و کران پایین

زمان حل (ثانیه)

تابع هدف (روز)

بعد مسئلة  n-m-tروش ابتکاری کران پایین ( Gapدرصد) روش ابتکاری کران پایین
4-2-4
5-2-4
5-2-4
6-2-4
6-3-4
8-4-4
8-4-4
9-4-4
8-4-4
10-4-4
10-5-4
12-6-4
12-6-4
12-6-4
13-6-4
14-7-4
16-6-4

25
26
35
34
49
41
61
52
65
59
73
74
74
52
77
66
56

24
25
33
34
48
41
58
51
65
59
72
74
74
52
74
62
52

= ∗ %Gap

4 /1
4 /0
6/0
0
2 /1
0
5 /2
2 /0
0
0
1 /4
0
0
0
4 /1
6/5
7 /7

0/330
0/360
0/390
0/500
0/610
1/930
2/100
1/700
2/790
4/200
77/50
81/30
76/10
149/1
143/0
2113
3122

0/08
0/05
0/06
0/06
0/08
0/08
0/14
0/13
0/20
0/30
0/31
0/42
0/34
1/20
0/98
27/51
91/54
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70

33800

60

33600

40

تابع هدف (روز)

50

تابع هدف اول (میلیون)

80

34000

33400
33200

30
20
۱ 2 3 4 5 6 7 8 9 ۱0 ۱۱ ۱2 ۱3 ۱4 ۱5 ۱6 ۱7
حل کران پایین
حل به روش ابقکاری

۱5200
۱5300
تابع هدف دوم (ساعت)

۱5۱00

۱5000

33000
۱4900

شکل  .4جبهۀ پارتو برای مدل سطح اول

شکل  .3مقایسۀ کیفیت حل روشهای ابتکاری و کران پایین

برای حل مدل سط اول ،رویدة پدارتو مطدابق شدکل 4
تعیین میشود .برای تعیین مجموعه جوابهای بهینة پارتو،
ابتدا مدل دوهدفة سط اول با ی تابع هدف حل میشدود
و سددپس حددل آن ،بددا تددابع هدددف دیگددر انجددام مددیگیددرد
درحالیکه جواب بهینة تابع هدف قبلی ،بهعنوان محدودیت
اضافه شده است .جواب بهینة حاصل ،نقطة ابتددایی جبهدة
پارتو است .نقطة انتهایی با جابدهجدایی ترتیدب حدل توابدع
هدف تعیین میشود .بقیة نقاط هم با فاصدلههدای یکسدان
بین این دو نقطه بهدست میآیند و جوابی با کمترین فاصله
از نقطة ایدهآل ،بهعنوان جواب بهینه انتخداب مدیشدود .دو
تابع هدف ،از نظر مدیریت اهمیت یکسان دارندد بندابراین،
فاصلة مقادیر بهینة توابدع هددف از جدواب ایددهآل یکسدان
است.
جدول  .5زمان پردازش بستههای محصوالت (دقیقه)

شمار بسته

1

2

3

4

5

زمان پردازش

1 /3

1/38

1/34

1 /3

0 /6

جدول  .6تقاضای بسته محصوالت در هر ماه (هزار عدد)

بستة محصول

1

2

3

4

5

6

1

30

25

20

20

25

30

2

30

25

30

20

25

30

3

30

30

25

15

30

30

4

30

30

25

20

25

25

5

20

15

25

20

15

15

از آنجاکه در مدل سط اول ،هزینه های کمبود ،همدان
هزینههای نارضایتی مشتری است و این هزینهها در مطالعة
مددوردی صددفر لحددا شدددند ،در تددابع هدددف اول ،فقددط
هزینه های تولید و نگهداری قرار داده میشدود .بدا افدزایش
تابع هدف دوم (استفاده از ظرفیت) ،هزینده هدا نیدز تقریبداً
بهصورت یکنواخت افزایش می یابد و رویة پارتو خطی است.
برنامة تولید بهینة بستة محصدوالت مکمدل در هدر مداه در
جدددول  7ارا دده شددده اسددت .مقایسددة برنامددة تولیددد بهینددة
پیشنهادی با برنامة تولید فعلی کارخانه ،نشانگر بهبدود 4/4
درصدد در تقاضددای بدرآوردهشددد بسدتههددای محصددوالت و
همزمان کاهش  1/6درصد هزینههاست .
برای بررسی اثر تابع هدف دوم (بیشینهسدازی کداربری
خطوط تولید) ،مدل سط اول بدون ایدن تدابع هددف حدل
می شود که برنامة تولید حاصل در جدول  8میآید .مقایسه
نشان میدهد مقدار کل برنامة تولید مدل دوهدفده ،نسدبت
به مدل ی هدفده (تنهدا هزینده)  1/4درصدد افدزایش دارد
(اگرچه بهدلیل محدودیت نداشتن کمبود در ماه آخدر ،ایدن
تفاوت چندان چشمگیر نیست) .داده های مدورد نیداز بدرای
اجرای مدل سط دوم در جددول  9ارا ده شدده و ظرفیدت
خطوط بهصورت کامل درنظر گرفته شده است.
سپس مدل سط دوم برای مطالعدة مدوردی ،بده روش
ابتکاری افق غلتان حل و با کران پایین مقایسه میشود کده
نتایج آن در جدول  10آمده است .الگوریتم ابتکاری ،پس از
گذشت  4000ثانیه به جواب نزدی بهینة  61روز میرسد
که  8/9درصد با کران پایین فاصله دارد .زمان تولید بهینده
و فعلی بستههای محصوالت مکمل در جددول  11مقایسده
میشود که بیانگر بهبود  17درصد است .شکلهای  5تدا 8
زمان تولید بهینة بستههای محصوالت مکمل را با وضدعیت
فعلی کارخانه در چهار هفتة ماه اول مقایسده مدیکندد کده
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و دوم ،مقایسة برنامة تولید بستهها در دو سدط در جددول
 12صورت میگیرد .مجمو برنامههای تولید بستههدا در 4
هفته ،تنها  650عددد ( 0/5درصدد) کمتدر از برنامدة تولیدد
سط اول است که نشان میدهد در این زمان بندی تولیدد،
زمانهای تغییر راه اندازی مورد نیاز کم است و از بیشدترین
ظرفیت خطوط تولید استفاده میشود.

بددهترتیددب  15/7درصددد 21 ،درصددد 16/7 ،درصددد و 16/7
درصد بهبود مییابند .البتده زمدان تولیدد بسدتة چهدارم در
هفتة سوم افزایش مییابد ،اما موجدب بهبدود زمدان تولیدد
بستههای دیگر میشود.
برنامة تولید سط اول ،بهصورت ماهانده بده سدط دوم
تحمیل میشود تدا برنامدة تولیدد هدر بسدته و محصدول در
هفتهها تعیین شود .برای بررسی ارتباط مدلهای سط اول

جدول  .۷برنامۀ تولید بهینه براساس مدل دوهدفۀ سطح اول در مقایسه با برنامۀ تولید فعلی کارخانه (عدد)

ماه

برنامة تولید پیشنهادی

بستة
محصول

2

1

4

3

برنامة تولید فعلی کارخانه
6

5

2

1

4

3

6

5

1

27،500 23،220 23،800 20،000 23،500 27،000 25،600 25،000 27،400 20،750 21،930 29،320

2

26،540 22،500 22،500 27،000 24،500 24،700 27،750 27،000 26،650 29،250 25،750 25،500

3

27،000 25،000 21،400 24،500 28،000 25،000 30،000 30،000 23،150 25،750 30،000 25،500

4

27،000 26،000 24،500 25،000 25،000 22،500 25،000 25،000 23،750 25،750 30،000 25،500

5

16،000 13،500 18،000 23،000 18،500 18،000 15،000 15،000 25،950 23،500 12،750 20،000
جدول  .۸برنامۀ تولید بستۀ محصوالت کارخانه بدون تابع هدف دوم (عدد)

ماه

1

2

3

4

5

6

29،385
25،500
25،500
25،500
20،000

21،860
25،750
30،000
30،000
13،030

20،750
29،250
25،750
25،750
23،220

27،400
24،950
23،150
23،750
25،950

24،750
24،500
30،000
25،000
15،000

25،800
30،000
25،600
25،000
12،800

بسته
1
2
3
4
5

بسته

جدول  .۹دادههای کارخانه برای مدل سطح دوم

ضریب مصرف محصول

تقاضا در هفتة ماه اول (عدد)

زمان تولید واحد (دقیقه)

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

1

0/37

3

0

0/27

0/27

0/23

0

5000

5000

5000

5000

2

1

3

0/14

0/37

0/27

0/23

0/27

0/77

7500

7500

7500

7500

3

3

0/37

1

0

0/23

0/77

0/27

0

7500

7500

5000

5000

4

1

3

0/26

0/37

0/27

0/23

0/19

0/27

5000

7500

7500

5000

5

1

0/37

0

0

0/27

0/77

0

0

5000

5000

7500

7500
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جدول  .1۰مقایسۀ نتایج مدل سطح دوم در مسئلۀ کارخانۀ کاشی به روش ابتکاری و کران پایین

زمان (ثانیه)
الگوریتم ابتکاری

کران پایین

4000

3/4

تابع هدف (روز)
الگوریتم ابتکاری

کران پایین

( Gapدرصد)

61

56

8/9

جدول  .11زمان تولید بستهها در وضعیت فعلی و بهینه (روز)

1

هفته
بسته
1
2
3
4
5

2

4

3

بهینه

فعلی

بهینه

فعلی

بهینه

فعلی

بهینه

فعلی

3
4
4
3
2

4
5
4
4
2

3
3
4
4
1

5
4
4
4
2

2
4
3
4
2

3
4
5
3
3

3
4
3
3
2

4
4
3
5
2

5
4
روز

3
2
۱
0
5

4

3

2

۱

شکل  .5مقایسۀ زمان تولید بستۀ محصوالت در هفتۀ اول

اعتبارسنجی مدل پیشنهادی
مدل سط دوم ،برای مطالعة موردی ،قابلحل دقیق با گمز
نیست .بدهمنظدور اعتبارسدنجی مددل ایدن سدط  ،بخشدی
کوچ از مسئلة کارخانه با دادههای واقعدی و روش دقیدق،
در مدددت  10،000ثانیدده حددل و نتددایج بددا عملکددرد فعلددی

کارخانه مقایسده مدیشدود .دو بسدته از محصدوالت مکمدل
(بستههای  2و  )4هرید شدامل چهدار محصدول ،روی دو
خط موازی برای چهار هفتة ماه سوم تولید میشوند .زمدان
تولید بهینه و فعلی بستههای محصوالت مکمل ،در جددول
 13مقایسه میشود که  15درصد بهبود داشته است.

5
روز

4
3
2
۱
0
5

4

3

2

۱

شکل  .6مقایسۀ زمان تولید بستۀ محصوالت در هفتۀ دوم
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3

3

روز

4

4
2

2

۱

۱

0

0
5

3

4

2

روز

5

5

5

۱

3

4

۱

2

شکل  .۸مقایسۀ زمان تولید بستۀ محصوالت در هفتۀ چهارم

شکل  .۷مقایسۀ زمان تولید بستۀ محصوالت در هفتۀ سوم

جدول  .12ارتباط برنامۀ تولید سطوح اول و دوم رویکرد سلسلهمراتبی

بستة محصول

برنامة تولید ماه
(سط اول)

مجمو برنامة تولید
هفتههای ماه
(سط دوم)

1
2
3
4
5

20،750
29،250
25،750
25،750
23،500

20،250
29،500
25،000
25،225
24،375

جدول  .13زمان تولید بستهها در وضعیت فعلی و بهینه (روز)

هفته
بسته
2
4

2

1

4

3

بهینه

فعلی

بهینه

فعلی

بهینه

فعلی

بهینه

فعلی

4
3

5
4

4
3

4
4

4
4

4
3

3
3

4
5

۱8650
هزینه (میلیون تومان)

۱86۱0
۱8570
۱8530

۱8490
۱0

8

6

4

۱8450
2- 0
2
تغییر تیاضا (درصد)

4-

6-

8-

۱0-

شکل  .۹اثر تغییر تقاضا روی تابع هدف سطح اول

تحلیل حساسیت
در این بخش ،تحلیدل حساسدیت مددل سلسدلهمراتبدی بده
پارامترهای تقاضا و زمدانهدای پدردازش محصدوالت انجدام
می شود و اینکه درصورت تغییر پارامترهای مدل سط اول،
اثر آن روی نتایج سط اول و دوم چیست .مسدئلهای بدا دو
بسته ،هرید دارای چهدار محصدول روی دو خدط بررسدی

میشود .اثر تغییرات تقاضای بسته هدا در مداه اول بدر تدابع
هدف هزینهها در سط اول (با فرض مقدار  0/95برای تابع
هدف دوم) و تابع هدف زمان در سط دوم ،در شکلهای 9
و  10مشاهده می شود .همچنین تأثیر تغییر زمان پدردازش
روی تابع هددف سدط اول و دوم در شدکلهدای  11و 12
ارا ه میشود.

مدل سلسلهمراتبی برای تعیین انداز انباشته و زمانبندی تولید بسته محصوالت مکمل

35
30
25
8

۱0

6

20
2- 0
2
4
تغییرات تیاضا (درصد)

4-

6-

6.0

۱0- 8-

شکل  .1۰اثر تغییر تقاضا روی تابع هدف سطح دوم

زمان تولید بسقه ها (روز)

34
3۱
28
2.5

2.0

۱.5

4.5-

6.0-

شکل  .11اثر تغییر زمان پردازش روی تابع هدف سطح اول
37

۱.0

4.5

۱8500
۱8200
۱7900
۱7600
۱7300
۱7000
۱6700
3.0- ۱.5- 0.0
۱.5
3.0
تغییر زمان پردازش (درصد)

هزینه (میلیون تومان)

زمان تولید بسقه ها (روز)

40
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0.5

25
2.5- 2.0- ۱.5- ۱.0- 0.5- 0.0

تغییرات زمان پردازش (درصد)

شکل  .12اثر تغییر زمان پردازش روی تابع هدف سطح دوم

نتیجهگیری
در ایددن مقالدده ،ی د مدددل برنامددهریددزی سلسددلهمراتبددی
دوسطحی برای تعیین انداز انباشته و زمدان بنددی تولیدد
بسته های محصوالت مکمل پیشدنهاد شدد .در سدط اول،
توجه به کمینهسازی هزینهها و استفاد بهینده از ظرفیدت
برای تعیین سطوح بهینة تولید ،موجودی و کمبود ماهانده
صورت گرفت .در سط دوم ،تعیین میدزان و زمدان تولیدد
هفتگی بستههای محصوالت مکمل ،بدا پراکنددگی کمیندة
تولید محصوالت هر بسته پیشنهاد شدد .بدرای حدل مددل
سط دوم در ابعاد بزرگ ،ی الگوریتم ابتکاری افق غلتان
و ی کران پایین توسعه یافدت کده در آنهدا ،مثدالهدای
متعددی در ابعاد کوچ  ،متوسط و بزرگ طراحی و با حل

دقیق (ابعاد کوچ ) و کران پایین مقایسه شدند .متوسدط
اختالف  70درصد زمدان حدل الگدوریتم بدا حدل دقیدق و
بیشترین اختالف  7/7درصد جوابهای الگوریتم بدا کدران
پددایین ،عملکددرد مناسددب آن را نشددان مددیدهددد .بددرای
اعتبارسنجی مدل ،از داده های واقعی ی کارخاندة کاشدی
استفاده شد که مقدار تولید ،هزینهها و زمان تولید بستهها
بهترتیب  4/4درصد 1/6 ،درصد و  17درصد در مقایسه بدا
وضعیت فعلی کارخانه بهبود مییابد .اعمال زمدان توقفدات
خطوط ،چندمرحله ایبودن تولید محصوالت و چندهدفده-
بددودن مدددل سددط دوم را مددیتددوان زمینددهای بددرای
پژوهشهای آتی درنظر گرفت.
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واژههای انگلیسی بهترتیب استفاده در متن
1. Make To Order (MTO)
2. Master Scheduling
3. General Lot Sizing and Scheduling Problem (GLSP)
4. Make to Stock
5. Pareto Front
6. Weighted Metric Methods
7. Simplification Strategy

