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یاپو یسلول  یدتول  یستمبندر زجهت حل مدل دو هدفه  س یکتفک  یتمتوسعه الگور  

 دکتر سید اسماعیل نجفی

 دکتر مهرداد جوادی

 جواد جعفرزاده

 

 چکیده

 یلله تشکاست مس یگروه یتکنولوژ یکاربردها  یناز مهمتر یکی  یسلول یدتول سیستم

مندل   ینکمقالنه  ینند را .باشد یم یستمس ینا  یساز یادهگام مهم  در پ یکسلول  و 

 یازبا هدف  حندالل سن یاپو یسلول یدمدل  تول یبرا یحبا اعداد صح یختهام یزیر هبرنام

 ییجابنه جنا یننههنا  هز ینماش  یرمتغ ینههز ینهاماش یدخر ینهمرتبط با هز یها ینههز

عنا  لط یودرون سنلول  یسنلول ینبن  ییجابه جا  ینهسلول هز  یلتشک ینهکارگران هز

  کنردن یننهکم   ینمجددتابع هدف اول و همچنن  یبند یکرپ ینهوهز یاضافه کار ینههز

الگویتم باشند. منیدر تنابع هندف دوم    یسلول هنا در هنردوره  زمنان  یانحراف باکار

بنا   شنهادییپ  یتمالگور  یجنتا یسه. مقاپیشنهادی ما در این تحقیق تفکیک بندرز است

حاصل  از نرم  یجنتا .دهد یآن را نشان م یکار امد24&1هنسخ    افزارگمز.

 یختهآم زییسلول  برنامه ر یلتشک ، یاپو یسلول یدتول یستم: س یدیکل یها واژه

بننننننننننننننننندرز یننننننننننننننننکتفک یتمالگننننننننننننننننور ، 
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 :مقدمه

یدسلولیتول  سیستم  یها یستماز س یکی 

 محصنوال  یبا حجم وتنوع باال  کار امد  

 ینرمتغ  ین است کنه وجودتقاضنا وترک

 تیهدا  یایی   آن را به سمت  پومحصوال

ثر که  در عمل اک یاز  مسائل یکیکند   یم

ه بنا آن مواجن یسلول یدتول  یها یستمس

 شنامل یستمس ینا ایهستند مراحل اجر

 یندوزمان ب یزیبرنامه ر  ، سلول  یلتشک

 یلاست تشنک ییوارائه استقرار نها یدتول

لطعنا  بنا  یسلول  شنامل  ببقنه بنند

 ینماشن خصنی مشابه و ت  یخانواده ها

 ینمورد نظربه سلول ها است همچن  یها

ار بنو متعادل کردن  یدمنابع تول یریتمد

  یسناز  لباهدف حدال  را ان ها ینب کاری

  یینزبه عنوان برنامه ر   یدتول یها ینههز

مرحلنه  ، لن غشنود ا یشناخته م یدتول

آن در  ینتاهم ینلسلول  بنه دل یلتشک

 لرار گرفته  اسنت  ومحققان   مورد توجه 

 ا یقتحق  یمراحل  براح یرنسبت  به سا

آن انجنام  شنده اسنت در  یرو یشتریب

ا سلول ه یکه کاهش انحراف بار کار یحال

اسنت    یسنتمس یناز ا  یگریجزء مهم د

 یلآن برنحنوه تشنک یجکه اهداف  و نتنا

ن  گذار است  در نظنر گنرفت یرسلول  تاث

 یدل سازم یبرا یاساس یازدوهدف  ن ینا

 یلعوا یسلول یدتول یطمح  یساز یهو شب

آن  کاهش زمان راه  یایاست از جمله  مزا

در    یمننواد  موجننود ینگهنندار  یانننداز

بنه   ییو زمان  پاسن  گنو اختس یانجر

 یدلتو  یفیتوک  یروبهره   یشبازار  و افزا

بون  یرمتغ  یلبه دل یدبودن تول یااست  پو

کنه   یمعن ینباشد بد یلطعا  م  یتقاضا

ن تنوا یرا م یدتول یزیکل  دوره  برنامه ر

ر نمود  که  در هن  یمتقس  ییاه یودبه  پر

د  تقاضا بنو  یاز لطعا   دارا یبرخ  یودپر

طعنه  ل  ،تقاضایفالد  تقاضا یگرد  یو برخ

اشند ب یم یرمتغ یگرد یودبه پر یودیاز پر

 ا یعمل  یموضوع  با فرض وجود  توال ینا

 یریوانعطناف پنذ  یانجر یریانعطاف پذ

ز ا یبرخ  یساز ینهو با هدف  کم   ینماش

 یندمانچ  یرموج  تغ  یدتول یها ینههز

 رخنیب  یبرنامه  پردازش  یرتغ یاو یسلول

 یدلتو یها ینههز یرتغ یجهلطعا    ودر نت

گنردد .  یمن یگنرد ینودبه پر یودیاز پر

با  ل غمحصوال   ا یبودن  تقاضا ییرمتغ

 یدر عمنل همنراه من ما  بودن آن یننامع

ضا در تقا یقدل  یینامکان تع یعنیباشد  

ه باتوج یتوانم یوجود ندارد  ول یودهر پر

 یاضنااز تق  ییبه تجارب گذشته دور نمنا

 بدسنت یات یلطعا  در دوره ها یاحتمال
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در حوزه مسنائل   یراخ یقا اورد  در تحق

از   یعضب یاپو  یسلول یدتول یها ییستمس

 یهنا یننهد هزنننما یندلتو یها یاستس

سنفار    یموجنود ینگنه دار ، ینماش

 یالطعا   بر  یعق  افتاده  و برون سپار

ه در نظنر گرفتن یندیسلول  تول یلتشک

 هیناز هز یکه  بعض  یششده است در حال

گنذار  ماننند  یرتناث  یها یتدودحها و م

تنه گرف یدهمجدد ناد  یبند یکرپ   ینههز

 تنه گرفنادید یبررس ینشده است همچن

 بنر یتوازن  بنار کنار یها یاستس  یرتاث

سننلول  نشننان دهنننده    یلنحننوه تشننک

و    یننهبه یاز جواب هنا  یادیانحراف  ز

بنا    لیو ساختار سلو  یدارائه   برنامه تول

ارائه  ینبنابرا .بوده است   یادینوسانا   ز

نوسنانا   و  یننکناهش ا یبرا یراه حل 

 ینا  یبرا یمدل جامع  و کار  برد  یبراح

  ینقتحق ینندر ا  .اسنت   یمسئله کنار

 یا  افزودن ینهبرخالف اکثر مقاال  که هز

فنرض  یکسناندر هر دوره    ینکسر ماش

 ایهن یننهشده  وبرابر نصف مجمنوع  هز

ه است ک ینماش یینص  حرکت وجابه جا

تحقق اصنال  شنده  یننبوده در ا  یوالع

است   شرط در دسنتر  بنودن  ابنزار و 

  یهننا یتکننه از  محنندود یننزان ن ینننههز

اسننت بننه منندل   یعدر صنننا  یکنناربرد

است یدهاضافه گرد یپشنهاد . 

 یا بخش  مرور  ادب در بخش بعد هر ادامد 

مرتبط  و  یکارها ینمهمتر   یخچهتار 

 مدل  یا جزئ  یاضیر یدربخش مدل ساز

بندر  در بخش    یکتفک  یشنهادیپ

  یجشود   نتا یم یمعرف  یتمالگور

 هادییشنپ   یتماصل   از الگور  یحاسباتم

در   بخش    ینهبا جواب  به   یسهو مقا 

 یریگ یجهشود   نت یم ئهارا  یجنتا  یلتحل

.شود یدر بخش اخر مطر  م   یینها    

:مرور ادبیا   

 

یک مدل ریاضی جامع برای مسنئله [11]

یکپارچه شده تشنکیل سنلول و تعینین 

دل اننندازه موجننودی ارائننه کردننند. منن

پیشنهادی به دنبال حدالل کردن هزیننه 

کل شامل خرید ماشین، پیکربندی مجدد 

سلولی، تعمیرا  اصنالحی و پیشنگیرانه، 

حمل و نقل منواد ببنین سنلولی و درون 

سلولی(، پرداز  ماشینی، برون سنپاری 

لطعا ، نگهداری لطعا  نیمنه سناخته و 

آماده و جایگزینی لطعا  معیوب اسنت  

ط پویننا، مسننیرهای درحننالی کننه شننرای

جایگزین، محندودیت ررفینت ماشنین، 
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توالی عملیا ، محدودیت انندازه سنلول، 

فساد محصول و خرابنی ماشنین در نظنر 

 شوند.گرفته می

 

یک مدل جنامع ریاضنی را بنرای  [16] 

براحی سیستم تولید سنلولی گسنتر  

دادند و از یک ننرم افنزار بهیننه سنازی 

ابعناد تجاری برای حل مدل در مسائل بنا 

 کوچک استفاده کردند. 

یک مدل ریاضی غیرخطی به منظور  [14]

های جابجایی درون کاهش مجموع هزینه

سلولی و بین سلولی ارائه دادنند در اینن 

مدل چیدمان سنلول و ماشنین بنه بنور 

همزمان انجام شده و چیدمان تسنهیال  

در سیسننتم تولینند سننلولی بننا تقاضننای 

یزی آرمانی برنامه ر [9] باشد.تصادفی می

برای براحی سیسنتم تولیند سنلولی در 

محیط منابع محدود دنینای والعنی ارائنه 

کردند، رو  آنهنا بنه سنه فناز تقسنیم 

شد، فاز اول با آنالیز پارتو برای آننالیز می

لطعا  و فاز دوم سطح تقاضا و فاز سنوم 

هنا و توسنعه از سنری داده [9ری. ]پایدا

الگنوریتم کننال  بننرای سیسننتم تولینند 

سننلولی و براحننی چینندمان اسننتفاده 

اند. اصل نوآوری انجام شنده مقالنه کرده

هنا بنرای آنها گستر  کاربرد سری داده

 مسائل چیدمان است.

یک الگنوریتم ژنتینک بنرای حنل [16]

مسئله تشکیل سنلول پوینا در سیسنتم 

تولید سلولی ارائه دادنند کنه اینن رو  

ی کارهنای لبلنی آنهنا در بهبود دهننده

 از الگوریتم ژنتیک بود. استفاده

یک مدل فازی دو هدفنه تشنکیل  [15]

سلول در محیطی سلولی متمرکز بر نیروی 

کار ارائه دادند. آنها اثرا  مختلنف فنازی 

اپراتورهننا بنیروهننای کننار( را روی منندل 

تشخی  دادند. توابع هدف مدل ریاضنی 

پیشنهاد شده. تعداد کارهای بنه تعوینق 

روی انسنانی را افتاده و مجموع تعداد نین

های کند. مدل آنها تعداد سلولحدالل می

های مورد نیاز برای باز شدن و سایز سلول

آلترناتیو را در روند پیکربندی بنرای هنر 

کنند، همچننین سلول باز شده تعیین می

این مدل ورایفی را بنه سنلول تخصنی  

دهنند و ترتینن  ورننایف را مشننخ  می

 کند.می

دد صحیح یک مدل جامع غیرخطی ع [3]

مختلط برای براحی سیستم تولید سلولی 

یکپارچه با برنامه ریزی تولید و پیکربندی 

 اند. پویا ارائه داده
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براحی یک مدل سیستم تولیند سنلولی 

پویا دربرگیرننده موضنوعا  عملیناتی و 

ساختاری زیادی است. عالوه بنر مسنئله 

تشکیل سلول گام مهم دیگری که باید در 

احی چیدمان ماشین و نظر گرفته شود بر

 هاست. سلول

مسئله تشکیل سلول بنه گنروه مسنائل 

( تعلق دارد. بننابراین مندل در NP-hardب

نظر گرفته شده در این پژوهش که توسعه 

یافته مطالعا  لبلنی در زمیننه تشنکیل 

 باشد.سلول است از این نوع مسئله می

 

 مدل پیشنهادی 

 

 هامجموعه 

cهای ساخت و تولید: سلول Cc ,...,1  

mها : انواع ماشین Mm ,...,1  

p  انواع لطعا : Pp ,...,1 

hهنننای زمنننانی برنامنننه رینننزی : دوره

 Hh ,...,1 

j  انننواع عملیننا  مربننوط بننه لطعننا :

 Opj ,...,1 
 

 پارامترها  

Hزیهای زمانی برنامه ری: تعداد دوره 

P تعداد انواع لطعا : 

Opتعداد انواع عملیا  مربوط به لطعه : 

Mتعداد انواع ماشین : 

L)مجموع تعداد کارگران بنیروی انسانی : 

Cهای کناری کنه : بیشینه تعنداد سنلول

 توانند شکل بگیرند.می

phD تقضای مربنوط بنه لطعنه :p  در دوره

 hزمانی 

phv اگر لطعه :p نی برای تولید در دوره زما

h و در غینر اینن 1برنامه ریزی شنود ب )

 گیرد. صور  مقدار صفر می
er

pBintهای لطعننه : اننندازه دسننتهp  در

 های بین سلولی جابجایی
ra

pBintهای لطعننه : اننندازه دسننتهp  در

 های درون سلولی جابجایی
er

p
intلطعا   های: هزینه جابجایی بسته

 های کاریبین سلول
ra

p
intهای لطعا  : هزینه جابجایی بسته

 های کاریداخل سلول

m هزینه خرید ماشین نوع:m 

Wm لیمت فرو  ماشین نوع :m 

m هزینه ثابت ماشنین ننوع :m  در هنر

 زیدوره برنامه ری

hهزینه جابجایی کارگران بین سلول : 

m هزینه متغیر ماشین نوع :m  برای هر

 واحد زمانی در ولت معمول کاری
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m هزینه جابجایی مجدد ماشین نوع :m 

Tmh ررفیت زمانی ماشنین ننوع :m  در

 در ولت معمول کاری hانی دوره زم

mhT  ررفیت زمنانی ماشنین ننوع :m  در

 در ولت اضافه کاری hدوره زمانی 

mh هزینه متغیر پرداز  عملینا  روی :

بر ساعت در ولنت اضنافه  mماشین نوع 

 hکاری در دوره زمانی 

UB بیشینه اندازه سلول : 

LBلول : کمینه اندازه س 

jpmt زمان پرداز  مورد نیاز برای انجام :

 mبر روی ماشین  pاز لطعه  jعملیا  

jpmt )زمان پرداز  کاردستی ببارگذاری :

 pاز لطعنه  jمورد نیاز برای انجام عملیا  

 mبر روی ماشین 

jpma  اگر عملینا :j  از لطعنهp  روی بنر

( و در غینر 1لابل انجام باشد ب mماشین 

 گیرد.اینصور  مقدار صفر می

hFC هزینننه تشننکیل سننلول در دوره :

 hزمانی 

hWT زمننان کنناری در دسننتر  بننرای :

 (hاپراتورها بکارگران( در دوره زمانی ب

 

  متغیرهای تصمیم 

mchNهای نوع اد ماشین: تعدm   تخصی

 در دوره زمانی  cداده شده به سلول 


mchKهای ننوع : تعداد ماشینm  اضنافه

 hدر دوره زمانی  cشده از سلول 

 

mchKهای نوع : تعداد ماشینm  برداشته

 hدر دوره زمانی  cشده از سلول 


mhI های نوع ماشین: تعدادm  خرینداری

 hشده در دوره زمانی 


mhIهای ننوع : تعداد ماشینm  فروختنه

 hشده در دوره زمانی 

jpmchX  اگر عملیا :j  از لطعهp  بنر روی

( 1انجام شود ب hدر دوره زمانی  mماشین 

 گیرد.و در غیر این صور  مقدار صفر می

chL تعداد کارگرهای تخصی  داده شده :

 h در دوره زمانی cبرای سلول 

chYو در غیر 1: اگر سلول شکل بگیرد ب )

 گیرد.این صور  مقدار صفر می

mchT  زمان اضافی مورد نیاز برای ماشین :

 hدر دوره زمانی  cدر سلول  mنوع 

 

  تابع هدف 

با توجه به موارد فوق مدل دو هدفنه زینر 

 شود.به صور  پیش رو فرمول بندی می
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(3-10                                )                                                            


C

c

H

h

hchFCY 

=2Min Z 

    (3-11     )

  














C

c

H

h

Op

j

P

p

C

c

ch

Op

j

P

p

M

m

phjpmjpmch

M

m

jpmjpmchph YDtXtXD / 

 هامحدوديت

                                                                               (        12-3ب

 
C

c

M

m

phjpmchjpm vXa 

          (           13-3ب

hcmpjaX jpmjpmch ,,,, 

           (           14-3ب

hcmpjNX mchjpmch ,,,, 

                      (     15-3ب

hcmTNTXtD
P

p

Op

j

mchmchmhjpmchjpmph ,,, 

                       (16-3ب

hmIINN
C

c

mhmhhmch

C

c

mch ,)1(  


 

                                       (17-3ب

hmTT
C

c

mhmch , 
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                                                                          (18-3ب

hLL
C

c

ch  

                                                       (19-3ب

hcYUBN
C

c

chmch , 

                                                         (20-3ب

hcYLBN ch

C

c

mch ,  

                               (              21-3ب

hcmNKKN mchmchmchhmc ,,)1(  
  

                  (       22-3ب

hcmWTLXtD
P

p

Op

j

hchjpmchjpmph ,, 

,,,,,0صحیح و 
mhmhmchmchmchch IIKKNL 

0
mchT              1,0, jpmchch XY 
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-3( تنا ب1-3در اولین تابع هدف که از ب

( شماره گنذاری شنده اسنت کمیننه 10

شدن هزینه به بور همزمان در دستور کار 

ای ثابت و متغیر هلرار دارد. مجموع هزینه

های جابجایی بین سلولی و ماشین، هزینه

هایی شنامل اضنافه درون سلولی، هزینه

گیری سنلول کاری، کارگر، خرید و شنکل

 در دوره برنامه ریزی لحاظ شده است. 

های ثابنت ( مجمنوع هزیننه1-3بخش ب

ماشین مانند انرژی و تعمیرا  و نگهداری 

رینزی مورد استفاده در هنر دوره برنامنه 

( بنه مجموعنه 2-3مدنظر است. بخنش ب

ها در تمننامی های خرینند ماشننینهزینننه

های برنامه ریزی مربوط منی شنود. دوره

( از اعمال هزینه اضافی برای 3-3بخش ب

کند ببیشنینه ماشین مشابه جلوگیری می

 کردن درآمد حاصل از فرو (.

های ( ارائه دهنده همه هزینه4-3بخش ب

ها و دورهنای سلولمتغیر ماشین در همه 

 برنامه ریزی است، این هزینه که از روی 

 

زمان انجام عملیا  بنر روی ماشنین بنه 

آید برای هر ماشین در هر دوره دست می

لابننل محاسننبه اسننت. بنندیهی رابطننه 

های ثابنت و متغینر مستقیمی بین هزینه

-3( و ب5-3ماشین وجود ندارد. بخنش ب

درون های جابجایی ( که مربوط به هزینه6

باشند از سلولی و بین سلولی لطعنا  می

روی توالی عملیا  لطعه مورد نظر بر روی 

های های مختلف یا مشابه در دورهماشین

برنامه ریزی شده لابل بیان است کنه بنه 

صور  جامع توسط بصفایی و همکناران، 

  ( توضیح داده شده است.2008

( هزینه مربوط به اضافه کاری 7-3بخش ب

برای تولید کسر جزئی تقاضا را  مورد نیاز

( مجموعنه 8-3کند. بخنش بمحاسبه می

ها را های جابجایی کارگر بین سلولهزینه

در بول دوره برنامنه رینزی را محاسنبه 

کند که پارامترهنای مختلفنی ماننند می

آموز ، نوع درآمد، مهنار  و جابجنایی 

ها از جملنه اینن نیروی کار بنین سنلول

( 9-3د. بخننش بباشننبننرآورد هزینننه می

های جابجایی ماشین برای مجموعه هزینه

دهد. بخنش پیکربندی مجدد را نشان می

( مربوط به مجموعه هزینه مربوط 10-3ب

به تشکیل سلول کاری در هر دوره برنامه 

 باشد.ریزی می

-3هننای ب( کننه در بخش2/1ضننری  ب

( آورده 9-3( و ب8-3(،ب7-3(،ب6-3(،ب5
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ابجنایی در شده به خابر این است هنر ج

 مدل دو بار حساب شده است.

( در تابع هدف دوم مربنوط 11-3بخش ب

ها به مجمنوع انحنراف بارگنذاری سنلول

کناهش انحنراف همچنین این نوع  است.

( در ینک 2011توسط بکیا و همکناران، 

مدل دو هدفه تشکیل سلول پویا به کنار 

گرفته شده است. در اینجنا بنا محاسنبه 

زمان بارگذاری  مجموع انحراف مطلق بین

بتوسط ماشین( در هر سنلول و مینانگین 

ها سعی در کمینه زمان بارگذاری در سلول

کردن این انحراف دارد کنه باعنا ایجناد 

شنود.های کناری میتعادل بنین سنلول
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کند هر عملیا  تنها به یک ماشین و یک سنلول ( تضمین می12-3محدودیت ب

ت چپ محدودیت برابر بنا مقندار تخصی  داده شود در ضمن در صورتی که سم

یک شود کل عملیا  تولید لطعه در همان دوره بر روی ماشین در سلول انجنام 

اجازه  x( به متغیر 13-3شود و امکان تواید ترکیبی وجود ندارد. محدودیت بمی

بکه لنبال  تعرینف شنده(  aمقدار گرفتن نخواهد داد در صورتی که پارامتر نظیر 

امکنان  pمقدار صفر داشته باشد. یعنی در صورتی که عملیا  مورد نظر از لطعه 

تواند مقدار بگیرد. محندودیت می xرا داشته باشد متغیر  mانجام بر روی ماشین 

چه در زمان معمنول کناری و  pکند عملیا  مربوط به لطعه ( تضمین می14-3ب

ه ماشینی تخصی  داده شود که در سلول منورد نظنر چه در زمان اضافه کاری ب

کند که زمان انجام عملینا  بنرای ( تضمین می15-3موجود باشد. محدودیت ب

برآورد تقاضا از ررفیت ماشین فراتر نرود  در این مدل دو ننوع ررفینت زمنانی 

برای ماشین در نظر گرفته شده که یکی مربوط ررفیت در زمان معمول کناری و 

بوط به ررفیت در زمان اضافه کاری است. اگر یک عملینا  نتوانند در دیگری مر

ولت معمول کاری انجام شود در زمان اضافه کاری انجام خواهد شد. محندودیت 

های خریداری شده یا فروخته شنده را در بنی هنر دوره ( تعداد ماشین16-3ب

( تنابع 2-3( و ب3-3دهد که مربوط به هزیننه بخنش ببرنامه ریزی را نشان می

( مجموع زمان تخصی  داده شده به هر سلول 17-3باشد. محدودیت بهدف می

تواند از ررفیت آن ماشین در زمان اضافه کاری فراتر بر روی هر نوع ماشین نمی

 رود، در این مدل برای هر ماشین زمان اضافه کاری تعریف شده است. 

ن در دسنتر  در ( این محدودیت بیانگر مجموعه تعنداد کنارگرا18-3بخش ب

-3های بهای برنامه ریزی است بکه از لبل مشخ  است(. محدودیتتمامی دوره

( به کران باال و پایین سلول بسایز سلول( در صور  تشنکیل آن 20-3( و ب19

کنند تعنداد اننواع ماشنین در دوره ( بیان می21-3اختصاص دارد. محدودیت ب

ک نوع ماشین در دوره لبلی، بنه جاری در یک سلول خاص برابر است با تعداد ی

عالوه تعداد ماشین اضافه شده منهای تعداد ماشین کسر شده از همنان سنلول. 

کند که زمان انجام عملیا  بارگنذاری بنرای تولیند ( بیان می22-3محدودیت ب

 از زمان در دستر  کارگران فراتر نرود. hلطعا  در دوره زمانی 

 

 

 رويكرد حل بندرز)تجزيه بندرز(

های موجود ر این بخش از الگوریتم تفکیک بندرز برای حل مدل با توجه به دادهد

 بریم بدر فصل سوم مورد استفاده لرار گرفت(.در محیط والعی بهره می

شوند. بنابراین یافتن شناخته می NP-hardمسائل تشکیل سلول، از نوع مسائل 

دنی است. به همین یک جواب بهینه و حتی فضای جواب شدنی مشکل و گاها  نش

های منظور دست به مطالعا  زیاد از نوع ابتکاری و دلیق جهت گستر  مدل

توان به تفکیک بندرز و تشکیل سلول زده شده است، که از جمله آنها می

آزادسازی الگرانژ اشاره کرد. شایان ذکر است که رو  تفکیک بندرز توسط 

 ( ارائه شده است.1962ببندرز، 
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ن رویکرد تکرار پی در پی راه حل بین دو مسئله کوچکتر رو  بنیادی ای

باشد: مسئله اصلی، یک مسئله عدد صحیح مختلط که شامل همه متغیرهای می

صحیح در مسئله اصلی و یک متغیر پیوسته است و یک زیرمسئله تابع دوگان 

وابسته است، بیک مسئله خطی که مقدار همه متغیرهای صحیح در مسئله اصلی 

شوند بهیراگو و شود( و هر دوی این مسائل از مسئله اصلی مشتق مییمعین م

 (. 1998چن، 

آید و به مسئله تابع در این رویکرد جواب صحیح از مسئله اصلی به دست می

شود، سپس تابع دوگان یک بر  شدنی و یا بهینه برای دوگان فرستاده می

مسئله اصلی اضافه کند که ممکن است به جواب حل صحیح مربوبه تولید می

یابند که حد باال و پایین باهم مساوی شوند یا شود. این تکرارها آنقدر ادامه می

خواهیم برسند. در ضمن در هر تکرار ضرورتی به ها به نزدیکی که ما میجواب

حل مسئله اصلی برای رسیدن به راه حل بهینه نداریم، بلکه در هر تکرار ما فقط 

 (.1984اریم بکو  و الوتون، نیاز به یک حل شدنی د

 توان به صور  زیر ارائه داد:را می MIPحالت عمومی مسائل 

main 1 2P : Min C X C Y

AX b1

BX DY b2

X Z ,Y R 





 

 

 

هایی با اعداد والعی ماتریس در مدل باال 

مقادیر سمت راست   بردار هزینه و اند، همچنین در نظر گرفته شده

 اند.اند، که به صور  ماتریس با اعداد والعی تعریف شدهدهتعریف ش

 شود:مسئله اصلی به شکل زیر نوشته می

 

 

master 1

1

t 2

k

t 2

f

P MinC X Z

AX b

w b BX Z k 1,..., k

b BX 0 f 1,..., f

X Z ,Z R





  

   

 

 

  

F  وK دهند و های شدنی و بهینه را ارائه میای از بر مجموعهZ  متغیر

با (. C2Yکند بای است که نقش بخش پیوسته تابع هدف اصلی را ایفا میپیوسته

آوریم و یک مسئله حل مسئله اصلی، متغیرهای صحیح را به مقدار ثابت درمی

LP در باالی متغیرهایی آوریم. از عالمت ببه عنوان تابع دوگان به دست می )

 کنیم. اند استفاده میکه در مقدارشان ثابت شده

sub 2

2

P MinC y

DY b BX

,Y R

 


 

  ور  زیر است:همچنین مسئله تابع دوگان به ص
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T 2

sub dual

T 2

P Max w (b BX)

w D C

W 0

 





 

کران باشد ممکن است تباهیده مسئله پایه  در صورتی که مسئله تابع دوگان بی

 Fانتخاب و به بر  شدنی بندرز به  شود. بنابراین هر مقدار کوچک بیکرانی 

 اضافه خواهد شد. 

 t 2

f b BX 0   

مسئله تابع دوگان کراندار باشد یک جواب بهینه از بر  به عبار  دیگر اگر 

 اضافه خواهد شد.  Kبهینه بندرز به مجموعه 

 t 2

kw b BX Z  

این الگوریتم ممکن است تکرار شود و در زمان محاسباتی مربوط به نرم افزار به 

-4شکل ب نتیجه برسد و یا در تعداد تکرارهای مورد نیاز انجام خواهد شد که در

 ( به صور  فلوچار  به نمایش درآمده است.1

 

  مثال عددی برای مدل پیشنهادی

در این لسمت یک نمونه ابالعا  ورودی برای بررسی مدل مربوبه ما فرض شده 

( گرفته شده است ولی بنا به 2008است، که این مثال از بصفایی و همکاران، 

است،  شرایط فعلی مسئله تغییراتی در آن اعمال شده

 

 های بین سلولی و درون سلولی(.جابجایی ها درنمونه اطالعات ورودی مسئله )مسیر جریان مواد و زمان عملیات، تقاضا برای قطعات، اندازه دسته 1جدول شماره 

لطعه   2لطعه  3لطعه   4لطعه   5لطعه  6لطعه   7لطعه   8لطعه  
1 

 گروه

 عملیا  1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

ماشین             0.76     0.57       0.54
1 

ماشین  0.68 0.61  0.67 0.23 0.24  0.19  0.55 0.58  0.71   0.72  0.47 0.44  0.28  0.17 
2 

ماشین   0.61 0.88  0.48 0.57    0.82          0.97    0.15
3 
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ماشین    0.63    0.13  0.58     0.49      0.47  0.84 0.86 
4 

ماشین  0.55   0.79    0.89 0.96   0.26 0.17  0.65   0.12 0.76  0.86 0.2  
5 

ماشین        0.36    0.78   0.45 0.59 0.81 0.48       
6 

                         

 تقاضا                        

 1ره دو 200   0   0   650   350   600   550   600  

 2دوره  500   450   0   500   0   500   200   450  

 3دوره  600   0   600   0   750   350   300   350  

                         

                        
دسته 

 لطعا 

  30   40   40   20   35   20   25   25 
بین 

 سلولی

  6   8   8   4   7   4   5   5 
رون د

 سلولی
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 بررسی حل مدل پیشنهادی

 

به عالوه ساعا  اضافه کاری، با توجه به  اولبهترین پیکربندی سلول در دوره زمانی  2جدول 

خروجی مدل در حالت استاندارد

 

 

  1سلول  1سلول  1سلول  2سلول  2سلول  2سلول  
تعداد 

 ماشین

تعداد 

 کارگر

 دوره اول

اضافه کاری 

 ماشین
   5لطعه  6لطعه  8لطعه  1لطعه  4لطعه  7لطعه 

 1 2ماشین   1 2    ساعت 34

2 

 1سلول 

 1 3ماشین    3    
سلول 

1 

 1 5ماشین  1و3 3 1    
سلول 

1 

 1 6ماشین  2 2     
سلول 

1 

 2 2ماشین     2 1و2 2 ساعت 10.5

3 

سلول 

2 

 1 4ماشین     3  3 
سلول 

2 

 1 5ماشین     1 3 1 ساعت 197
سلول 

2 
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بهترین پیکربندی سلول در دوره زمانی دوم به عالوه ساعا  اضافه کاری، با توجه به  3جدول 

 خروجی مدل در حالت استاندارد 

 
سلول 

2 

سلول 

2 

سلول 

2 

سلول 

1 

سلول 

1 

سلول 

1 
 

تعداد 

 ماشین

تعداد 

 کارگر

دوره 

 دوم

اضافه کاری 

 ماشین

لطعه 

7 

لطعه 

4 

لطعه 

1 

لطعه 

8 

 لطعه

6 

لطعه 

5 
  

 2و3 1 2    ساعت 148
ماشین 

2 
1 

2 

سلول 

1 

    3   
ماشین 

3 
1 

سلول 

1 

 1 3 1    ساعت 5.5
ماشین 

5 
1 

سلول 

1 

     2  
ماشین 

6 
1 

سلول 

1 

    2 1و2 1و3 ساعت 14
ماشین 

2 
2 

3 

سلول 

2 

 2  3    
ماشین 

4 
1 

سلول 

2 

  3 1    
ماشین 

5 
10 

سلول 

2 
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ترین پیکربندی سلول در دوره زمانی سوم به عالوه ساعا  اضافه کاری، با توجه به به 4جدول 

 خروجی مدل در حالت استاندارد 

  1سلول  1سلول  1سلول  2سلول  2سلول  2سلول  
تعداد 

 ماشین

تعداد 

 کارگر

دوره 

 سوم

اضافه کاری 

 ماشین
   1لطعه  8لطعه  5لطعه  6لطعه  3لطعه  7لطعه 

 1 2ماشین  2 2    3 ساعت 9.5

2 

 1سلول 

 1 3ماشین  3 3     ساعت 80.5
سلول 
1 

 1 5ماشین  1 1 1 3   ساعت 69.5
سلول 
1 

 1 6ماشین    2 2   ساعت 5.5
سلول 
1 

 1 2ماشین     1 2 1 

3 

سلول 

2 

 1 4ماشین      1و3 2 ساعت 67
سلول 
2 

 1 5ماشین    3    
سلول 

2 
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ربندی سلول در دوره زمانی اول به عالوه ساعا  اضافه کاری، بعد از اجرای بهترین پیک 5جدول 

 الگوریتم تفکیک بندرز 

  1سلول  1سلول  1سلول  2سلول  2سلول  2سلول  
تعداد 

 ماشین

تعداد 

 کارگر

 دوره دوم

اضافه کاری 

 ماشین
   1لطعه  7لطعه  4لطعه  8لطعه  6لطعه  2لطعه 

 1 2ماشین    1  2  ساعت 45

3 

 1سلول 

 1 3ماشین   2و3   3  ساعت 40
سلول 

1 

 1 4ماشین  1  3 3 1  ساعت 66.5
سلول 

1 

 1 5ماشین  3   2   ساعت 192.5
سلول 

1 

 3 2ماشین   1 2 1  1و3 ساعت 7.5

2 

سلول 

1 

 2 6ماشین  2     2 
سلول 

2 
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عا  اضافه کاری، بعد از اجرای بهترین پیکربندی سلول در دوره زمانی دوم به عالوه سا 6جدول 

 الگوریتم تفکیک بندرز 

  1سلول  1سلول  1سلول  2سلول  2سلول  2سلول  
تعداد 

 ماشین

تعداد 

 کارگر

دوره 

 دوم

اضافه کاری 

 ماشین
   1لطعه  7لطعه  4لطعه  8لطعه  6لطعه  2لطعه 

 1 2ماشین   3 1 2   ساعت 45

3 

 1سلول 

 1 3ماشین  2   3   ساعت 40
سلول 

1 

 1 4ماشین  3 2     ساعت 66.5
سلول 

1 

 1 5ماشین  1  3 1 3  ساعت 192.5
سلول 

1 

 3 2ماشین   1 2  1 1و2و3 ساعت 7.5

2 

سلول 

2 

 1 6ماشین      2 2 
سلول 

2 

 

وم به عالوه ساعا  اضافه کاری، بعد از اجرای سبهترین پیکربندی سلول در دوره زمانی  7جدول 

 یک بندرزالگوریتم تفک

تعداد   1سلول  1سلول  1سلول  2سلول  2سلول  2سلول  

 ماشین

تعداد 

 کارگر

دوره 

 دوم

   7لطعه  1لطعه  8لطعه  3لطعه  5لطعه  6لطعه اضافه کاری 
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 ماشین

 1  2 2  1 ساعت 45
ماشین 

2 
1 

3 

 1سلول 

  2 3    ساعت 40
ماشین 

3 
1 

سلول 

1 

 2 3 3 1و3   ساعت 66.5
ماشین 

4 
2 

سلول 

1 

 3 1 1  1و3 3 ساعت 192.5
ماشین 

5 
3 

سلول 

2 

     2 2 ساعت 7.5
ماشین 

6 
1 2 

سلول 

2 

 

  نتیجه گیری

های تحقیقا  زیادی در زمینه براحی سیستم

تولید سلولی در چهار دهه اخیر به انجام 

رسیده است. این نوع سیستم تولیدی دارای 

ن یک باشد چرا که به عنوامزایای زیادی می

استراتژیک موفق از پس تقاضای محصوال  با 

حجم و تنوع متوسط فائق بیاید. به همین 

جهت، نوآوری این پژوهش در موارد زیر لابل 

 باشد.ذکر می

توسعه مدل تولید سلولی پویا با ایجاد  -1

تغییرا  بهبود دهنده در مدل جهت توسعه و 

نزدیک کردن آن به دنیای والعی باز لبیل 

هزینه مربوط به تشکیل سلول در تابع ایجاد 

ها هدف، کاهش انحراف ساعت کاری در سلول

 ریزی و ...(در دوره برنامه

ارائه رویکرد حل دلیق تجزیه بندرز به  -2

منظور بررسی حل مدل توسعه یافته با شرایط 

 جدید. 
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