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 چکیده

 پژوهش این که پردازد می بودجه محدودیت به توجه با بنزین تولید خط پایایی سازی بهینه به مقاله این

 تولید خط افزونگی قطعات تعداد ،دیگر عبارت به. باشد می اصفهان نفت پاالیشگاه در موردی مطالعه یک

 توجه با سیستم پایایی افزایش درحالیکه رود می بشمار مساله متغیرهای عنوان به مربوطه های دستگاه و

 به شده ارایه ریاضی مدل به توجه با. است شده مطرح مساله اهداف عنوان به سیستم هزینه کاهش به

 از ریاضی های مدل پیچیدگی تئوری در شده، ارایه اضیری مدل. شود می پرداخته بهینه پاسخ یک ارایه

 مدل حل برای ژنتیک الگوریتم بنام فراابتکاری الگوریتم یک از رو، این از باشد؛ می سخت مسائل نوع

 .شودمی استفاده مساله حل برای باال کارایی و محبوبیت دلیل به ژنتیک الگوریتم از. شود می استفاده

 های پژوهش برای پیشنهادها و نتایج پایان، در. باشد می پایایی مدل یک ارایه پژوهش این مهم نوآوری

 .شود می ارایه آتی

 

 .اصفهان نفت پاالیشگاهمدل ریاضی غیر خطی عدد صحیح، الگوریتم ژنتیک، واژگان کلیدی: 
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 مقدمه

تامین هماهنگ ح است. مدیریت زنجیرهتولیدی در دنیا مطر-تامین به عنوان یکی از مهم ترین مباحث تجاریمدیریت زنجیره

های یک زنجیره به منظور رسیدن به بهترین ترکیب پاسخ سازی تولید، موجودی، محل و موقعیت و حمل و نقل در بینِ جزء

تامین و مفهوم سنتی لجستیک تفاوت (. بین مفهوم مدیریت زنجیره6002) دهی و کارایی برای بازار مورد نظر است هوگوس

تامین به گردد، در حالی که زنجیرهدهد اطالق میهایی که در درون یک سازمان رخ میوجود دارد. لجستیک به فعالیت

صول به بازار هماهنگ های خود را به منظور تحویل محها اشاره دارد که با یکدیگر کار کرده و فعالیتهایی از شرکتشبکه

هایی همچون تامین، توزیع، نگهداری و تعمیرات و مدیریت موجودی متمرکز سازد. همچنین، لجستیک سنتی بر فعالیتمی

هایی همچون بازاریابی، توسعه محصول تازه، های لجستیک سنتی، فعالیتبخشتامین افزون بر تمامیاست. مدیریت زنجیره

بایست بر تامین میها در هر زنجیره( شرکت6002گیرد. به نظر هوگوس )تری را نیز در نظر میامور مالی و خدمات به مش

م گیری کنند: تولید؛ موجودی؛ موقعیت و محل؛ حسب نوع فعالیتشان، انفرادی و یا به گونه مشارکتی در پنج حوزه زیر تصمی

ها و ریزی و کنترل تولید، عبارت است از واکاوی شرایط و هزینهحمل و نقل؛ اطالعات. که در این بین، انگیزه اصلی برنامه

 پایایی دنکر بهینه به( ۱۹۳۱) صبری و ضرغامی مهرآباد؛ سعیدی ها.ها در ارتباط با سفارش کاالتعیین مناسب ترین سیاست

 نیازی پیش روابط با عملیات تعدادی دارای هرکدام که سفارش تعدادی آن در که پرداختند منعطف تولیدی سیستم یک

 کار برای کافی مهارت دارای اپراتورها همچنین دارد وجود الترناتیو ماشین چندین هرعملیات برای و شده سیستم وارد هستند

 .باشند می مختلف آالت ماشین با

 
 وش تحقیقر

  فراابتکاری های الگوریتمروش حل: 

 این است، هارد-پی ان مسائل گروه به متعلق و خطی غیر صحیح عدد ریزی برنامه نوع از شده ارایه یمساله آنجاییکه از

 .کند کند می استفاده هدفه تک مدل حل برای ژنتیک الگوریتم بنام فراابتکاری الگوریتم یک از پژوهش

 هایالگوریتم. شوندمی بندیتقسیم تقریبی هایالگوریتم و دقیق هایالگوریتم دسته دو به سازیبهینه هاییتمالگور و هاروش

 در آنها حل زمان و ندارند کارایی سخت سازیبهینه مسائل مورد در اما هستند دقیق صورت به بهینه جواب یافتن به قادر دقیق

 حل زمان در( بهینه به نزدیک) خوب هایجواب یافتن به قادر تقریبی هایالگوریتم .یابدمی افزایش نمایی صورت به مسائل این

 فراابتکاری و ابتکاری هایالگوریتم دسته دو به نیز تقریبی هایالگوریتم. هستند سخت سازیبهینه مسائل برای کوتاه

 برای آنها قابلیت عدم و محلی، هایبهینه رد آنها گرفتن قرار ابتکاری، هایالگوریتم اصلی مشکل دو. شوندمی بندیتقسیم

 ارائه ابتکاری هایالگوریتم مشکالت این حل برای هامتاهیوریستیک یا فراابتکاری هایالگوریتم. است مختلف مسائل در کاربرد

 از خروج هایمکانیزم یدارا که هستند تقریبی سازیبهینه هایالگوریتم انواع از یکی فراابتکاری، هایالگوریتم واقع در. اندشده

 فراابتکاری هایالگوریتم بندیطبقه برای مختلفی معیارهای از. هستند مسائل از وسیعی طیف در کاربرد قابل و اندمحلی بهینه

 :زیرند قرار به آنها از برخی. شودمی استفاده

 تغییر را جواب یک جستجو رآیندف حین در جواب یک بر مبتنی هایالگوریتم جمعیت: بر مبتنی و جواب یک بر مبتنی•

 .شوندمی گرفته نظر در هاجواب از جمعیت یک جستجو، حین در جمعیت بر مبتنی هایالگوریتم در که حالی در دهند،می

 این در اند،شده گرفته الهام طبیعت از فراابتکاری هایالگوریتم از بسیاری: طبیعت از الهام بدون و طبیعت از شده گرفته الهام•

 .اندنشده گرفته الهام طبیعت از نیز فراابتکاری هایالگوریتم از برخی میان

 به اطالعات از هاالگوریتم نوع این که معنا این به اند،حافظه فاقد فراابتکاری هایالگوریتم از برخی: حافظه بدون و حافظه با•

 از برخی در که است حالی در این(. شده سازیشبیه تبرید مثال طور به) کنندنمی استفاده جستجو حین در آمدهدست
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 حین در آمدهدست به اطالعات حافظه این. کنندمی استفاده حافظه از ممنوعه جستجوی نظیر فراابتکاری هایالگوریتم

 .کندمی ذخیره خود در را جستجو

 حل قطعی تصمیمات از تفادهاس با را مسئله ممنوعه، جستجوی نظیر قطعی فراابتکاری الگوریتم یک: احتمالی و قطعی•

 مورد جستجو حین در احتمالی قوانین سری یک شده، سازی شبیه تبرید نظیر احتمالی فراابتکاری هایالگوریتم در اما. کندمی

 .گیردمی قرار استفاده

 ،...( ژنتیک، ریزینامهبر ژنتیک، الگوریتم) تکاملی هایالگوریتم توانمی جمعیت بر مبتنی فراابتکاری متداول هایالگوریتم از

 یک بر مبتنی فراابتکاری متداول هایالگوریتم از. برد نام را پرندگان الگوریتم و زنبورها کلونی مورچگان، کلونی سازیبهینه

 .برد نام را شده سازیشبیه آنیل الگوریتم و ممنوعه جستجوی الگوریتم توانمی جواب

 ژنتیک الگوریتم

 آمدهبدست مدل. شودمی استفاده مساله حل برای باال کارایی و محبوبیت دلیل به ژنتیک تمالگوری از پژوهش این در 

 که باشید داشته توجه. است مشکل دقیق هایروش با مسایل از گونه این حل. است خطی غیر صحیح عدد ریزی برنامه نوع از

 .است نیرومندی ابزار خطی غیر صحیح عدد ریزی برنامه نوع از هایمدل حل برای ژنتیک الگوریتم

 ژنتیک الگوریتم. است سازیبهینه برای تقریبی حلراه یافتن برای رایانه علم در جستجویی تکنیک ژنتیک الگوریتم 

 ژنتیک الگوریتم. کندمی استفاده جهش و وراثت مانند فرگشتی هایتکنیک از که است تکاملی هایالگوریتم از خاصی نوع

. شد ارایه ۱۳9۳ سال در گلدبرگ توسط آن معمول شکل ولی شد، ارایه میالدی ۱۳20 در هالندجان توسط بار نخستین

 به. کندمی پیروی داروین نظریه به توجه با طبیعت تکاملی جریان از که است ابتکاری جستجوی روش یک ژنتیک الگوریتم

 الگوریتم. است طبیعت از برگرفته آن ایده هک است تصادفی جستجوی های الگوریتم از یکی ژنتیک الگوریتم دیگر، عبارت

. است بوده موفق بسیار مشابه مشکالت برخی و محدب خطی، مسائل حل در سازی بهینه کالسیک های روش برای ژنتیک

  .کاراست بسیار نیز خطی غیر و گسسته مسایل حل برای الگوریتم این همچنین،

 نیز هایی جهش اوقات گاهی بین این در. آیند می پدید بهتری های نسل بهتر، های کروموزوم ترکیب از طبیعت در 

 ایده این از استفاده با نیز ژنتیک الگوریتم. شوند بعدی نسل شدن بهتر باعث است ممکن که دهد می روی ها کروموزوم در

 کولونی یا جامعه یک افرادِ بقیه از بیشتری هوش افراد، از خاصی گونه کنید فرض مثال، برای. کند می مسائل حل به اقدام

 این و داشت خواهند بقیه به نسبت باالتری رفاه و کرد خواهند بهتری پیشرفت افراد این طبیعی، کامل طور به شرایط در. دارند

 بود خواهیم این شاهد باشد، ارثی( هوش) خصوصیت این اگر حال. بود خواهد بهتر باروری و بیشتر عمر طول سبب خود رفاه،

 را روند همین اگر. بود خواهد بیشتر افراد، گونهاین بیشترِ ولد و زاد دلیل به باهوش افراد تعداد جامعه همان دیبع نسل در که

 یک ترتیب بدین. شودمی ترباهوش و باهوش نمونه جامعه دائم طور به متوالی هاینسل طی در که دید خواهید دهید ادامه

 میزان اینکه بر عالوه کند حذف جامعه از را هوش کم افراد عملی طور به نسل چند طی در است توانسته طبیعی ساده مکانیزم

 روش یک از گیریبهره با طبیعت که دید توانمی ترتیب بدین. است افزایش حال در دائم طور به نیز جامعه متوسط هوش

 نسل هر دائم طور به است توانسته ،(بهینه هایگونه بیشتر تکثیر حال عین در و نامناسب هایگونه تدریجی حذف) ساده بسیار

 در تکامل قالب در واقع در آنچه کننده توصیف تنهایی به شد ذکر که آنچه البته. بخشد ارتقاء مختلف خصوصیات لحاظ از را

 هانمونه بهترین به دسترسی در را طبیعت تواندنمی خود خودی به تدریجی تکامل و سازیبهینه. نیست افتدمی اتفاق طبیعت

 با بهتری هایاتومبیل هاسال طی در و تدریج به اتومبیل اختراع از پس: کنید توجه نمونه این به مثال برای. دهد یاری

 تالش حاصل متأخر هاینمونه این که طبیعیست. شدند تولید اولیه هاینمونه به نسبت بیشتر هایقابلیت و باالتر هایسرعت

 اتومبیل" یک تنها اتومبیل، یک سازیبهینه که کنید دقت اما. اندبوده قبلی هاییطراح سازیبهینه برای طراح مهندسان

 گفت توانمی فرضی طور به یا است؟ بوده تالش همین نتیجه هواپیما اختراع گفت توانمی آیا اما. دهدمی نتیجه را "بهتر

 تأثیر تحت قطع طور به هواپیما اختراع گرچه هک اینست پاسخ اند؟بوده هواپیماها اولیه طرح سازیبهینه حاصل فضاپیماها
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 فضاپیما یا و اتومبیل سازیبهینه حاصل هواپیما که گفت تواننمی وجه هیچبه اما است؛ بوده اتومبیل صنعت دستاورهای

 گفت تواننمی که دارند وجود تریمتکامل هایگونه. فرماستحکم روند همین هم طبیعت در. هواپیماست سازیبهینه حاصل

 کند یاری مسأله این فهم در را ما حدودی تا بتواند شاید آنچه میان این در. هستند قبلی گونه تدریجی تکامل حاصل

. تدریجی حرکت یک نه و بود جهش یک اتومبیل طرح به نسبت هواپیما طرح عبارتی به. جهش یا تصادف نام به مفهومیست

 تکامل اثر بر سپس یابندمی تغییر تصادفی صورت به خصوصیات از بعضی یدجد نسل هر در. استگونه همین به نیز طبیعت در

 از خودکار شکل به صورتاین غیر در شودمی حفظ کند ارضا را طبیعت شرایط تصادفی خصوصیت این که صورتی در تدریجی

 .شودمی حذف طبیعت چرخه

 

 : مدل ریاضییافته ها

 می باشد:مدل استاندارد افزونگی قطعه ها به شرح زیر 

1

 1 (1 ) j
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          (1) 
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            (2)  

int : 0 ;     1,...,jN j m          (3) 
 نسل توسط الگوریتم ژنتیک 000: نتایج سه مثال عددی با ۱جدول 

 الگوریتم ژنتیک  

 CPUزمان حل )ثانیه(  جزئیات مثال

Time 

 ۱0دست آمده از بهترین تابع هدف به 

 اجرا

انحراف معیار ده اجرای 

 الگوریتم

میانگین ده اجرای 

 الگوریتم

  577,309             19718.21641  545,871             24 قطعه 2

  1,723,470         7856.645394  1,712,873          27 قطعه ۱0

قطعه مثال  06

 14448491.1 463070.3667  14,094,711       35 واقعی

 

 ژنتیک تمینسل توسط الگور ۱000با  یسه مثال عدد جینتا :6جدول 

 الگوریتم ژنتیک  

 CPUزمان حل )ثانیه(  جزئیات مثال

Time 

 ۱0بهترین تابع هدف به دست آمده از 

 اجرا

انحراف معیار ده اجرای 

 الگوریتم

میانگین ده اجرای 

 الگوریتم

  553,286           31,733       512,345           55               قطعه 2

  1,373,040       26,446       1,324,202       60               قطعه ۱0

قطعه مثال  06

  12,198,921     388,045     11,920,061     65               واقعی

  GA       

  60      4,585,536     148,741       4,708,416  
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 : همگرایی پاسخ بهینه توسط الگوریتم ژنتیک۱شکل 

 

 قطعه در زمان های مختلف خرید( 06ماتریس به دست آمده از الگوریتم ژنتیک ) تعداد 

 

 گیریبحث و نتیجه
 به عنوان یک بنزین تولید خط پایایی سازی بهینهدر این مقاله به ارایه یکی مدل ریاضی پرداخته شد. این مدل ریاضی به 

 افزونگی قطعات تعدادمطالعه موردی در پاالیشگاه نفت اصفهان پرداخت. در این مدل مساله، بودجه با محدودیت روبه رو بود. 

 کاهش به توجه با سیستم پایایی افزایش رحالیکهلحاظ گردیدند.  مساله متغیرهای عنوان به مربوطه های دستگاه و تولید خط

 نوع از ریاضی های مدل پیچیدگی تئوری در شده، ارایه ریاضی مدلبود.  شده مطرح همسال اهداف عنوان به سیستم هزینه

نتایج حاکی از شد.  استفاده مدل حل برای ژنتیک الگوریتم بنام فراابتکاری الگوریتم یک از رو، این از باشد؛ می سخت مسائل

 میزان بهینه قطعه های یدکی خط تولید بنزین بود.
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ین تحقیق می توان یک الگوریتم فراابتکاری دیگر مانند الگوریتم خفاش را بررسی نمود و یا عدم برای پیشبرد و توسعه ا

 قطعیت در هزینه ها را لحاظ کرد.

 

 منابع
، برنامه ریزی سیستم تولیدی انعطاف پذیر با رویکرد ۱۹۳۱محمد؛ سعید ضرغامی و کامیار صبری لقایی، ، سعیدی مهرآباد

نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران، انجمن مهندسی صنایع ایران، دانشگاه صنعتی افزایش قابلیت اطمینان، 
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