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 چکیده
هدف از این مقاله ارائه ی راه حلی جهت انتخاب چیدمان بهینه تسهیالت یک سیستم تولیدی به کمک شبیه 

 سازی سیستم های گسسته ی پیشامد و تحلیل پوشی داده ها با در نظر گرفتن عوامل کمی در مقابل عوامل کیفی

های  ی جهت قرارگیری هر تسهیل در هر جایگاه ارائه می گردد. ابتدا چیدمانامتیازبا توجه به این که  می باشد،

قابل بررسی سیستم تولیدی مورد نظر را شبیه سازی و سپس با در نظر گرفتن هر چیدمان به عنوان یک واحد 

 شده و تحلیل پوششی داده ها به رتبه بندی و مقایسه ی کارایی سناریوهای ایجادبه کمک  (DMU)تصمیم گیرنده 

مل و . هدف از شبیه سازی یافتن مجموع زمان انتظار در صف، پردازش و حنهایتا انتخاب چیدمان بهینه می پردازیم

 نشان دادن رابطه ی مستقیم این زمان که نقل بر حسب نوع قطعات به عنوان یکی از خروجی های مسئله می باشد

 مقاله می باشد. با چیدمان تسهیالت در یک سیستم تولیدی از نتایج این
  

 کلیدی کلمات

 تسهیالت، چیدمان تسهیالت، شبیه سازی، تحلیل پوششی داده ها     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.iiec2017.com/
mailto:Mahshid3099@yahoo.com
mailto:Sajjadi.mojtba@gmail.com
mailto:Sajjadi.mojtba@gmail.com
http://www.sid.ir


   
 
 

 

Providing Optimal Layout Facility Small and Medium Sized 

Production System Using Discrete Event Simulation Systems and 

Data Envelopment Analysis 

 
2ajjadiSojtaba Seyed M, 1inaeeSMahshid  

1- Department of Industrial Engineering, Islamic Azad University of Shirz, Shiraz, Iran; 

mahshid3099@yahoo.com  

2- Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran; sajjadi.mojtaba@gmail.com 

  

 
ABSTRACT 

 
         The purpose of this paper is to provide a solution to the facility layout design optimization in 

a Manufacturing system by simulation Event discrete systems & Data Envelopment Analysis With 

quantity factors to consider are the quality factors, According to the concession orientation offered 

every facility at each site. First, consider the layout of the production system to simulate, and then 

consider the arrangement as a decision-making unit (DMU) using data envelopment analysis to 

rank and compare the performance and ultimately create the optimal layout scenarios described 

above. The purpose of the simulation to find the total waiting time in the queue, and processing. 

The purpose of the simulation to find the total waiting time in the queue, processing and 

transportation as one of the outputs depending on the type of issue is parts that show a direct 

relationship with the facility layout of the results of this paper is a production system. 

 

Keywords 
facilities, facility layout, simulation, data envelopment analysis 
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 مقدمه  -1
مسئله ی چیدمان تسهیالت به یافتن کاراترین آرایش تسهیالت 

ضرورت  نظر می پردازد. در یک فضای کاری با توجه به اهداف مورد

پرداختن به مسائل چیدمان تسهیالت از این روست که سیستم های 

تولیدی به صرف هزینه و زمان چشم گیری جهت انتخاب چیدمان 

یک چیدمان موثر همچنین ایمنی فضای  ردازند.مطلوب تسهیالت می پ

منظور حل مسئله  به (2003) 1یانگ وکوکاری را ارتقاء می بخشد. 

بی و رویکرد انتخاب طرح چیدمان بهینه از روش تحلیل سلسله مرات

2هیکس. ]1[ استفاده بردندتحلیل پوششی داده ها 
روشی  (2004) 

برای چیدمان تسهیالت در شرکت های تولیدی بزرگ با استفاده از 

( از روش های 2007) 3 یانگ و هانگ .]2[ الگوریتم ژنتیک ارائه نمود

معیاره تاپسیس و تاپسیس فازی جهت انتخاب  یم گیری چندتصم

 (2011) 4آزاده و همکاران. ]3[ چیدمان مناسب استفاده نمودندطرح 

یک الگوریتم یک پارچه جدیدی را که بر پایه ی شبیه سازی و تحلیل 

پوششی داده ها بود را برای چیدمان بهینه یک سیستم کارگاهی ارائه 

طراحی  به منظور حل مسائل (2014) همکارانآزاده و  .]4[  نمودند

به وسیله ی نتایج )خروجی های( آماری  چیدمان تسهیالت کارگاهی

و فاکتورهای ایمنی و محیطی، یک روش شبیه سازی کامپیوتری 

گنسالویس . ]5[ ارائه دادند ستفاده از تحلیل پوششی داده هاآماری با ا

برای  ک کلیدیک الگوریتم تصادفی ژنتیی (2015) 5و رسندی

 .]6[ مشکالت جانمایی تسهیالت با فضای غیریکسان را نشان می دهند

( به حل مسئله ی چیدمان تسهیالت چند دوره ای با 1391) کیوانی

( 1393) حسین آبادی. ]7[ در نظر گرفتن ارزش زمانی پول پرداخت

ریاضی مسئله تولید سلولی و چیدمان تسهیالت در به توسعه ی مدل 

 . ]8[ دم قطعیت پرداختشرایط ع

ت در نظر گرفتن زمان انتظار در صف، پردازش و حمل و نقل قطعا

و سپس نشان دادن رابطه ی مستقیم این فاکتور حائز اهمیت با 

ی چیدمان تسهیالت در یک سیستم تولیدی از یافته های این مقاله م

ان باشد. همچنین در نظر گرفتن خرابی ماشین آالت در ارائه ی چیدم

ت تسهیالت به عنوان فرض عدم قطعیت از نوآوری های مقاله ی در دس

 می باشد.

 

 بیان مسئله -2
در این مقاله، سیییسییتم مورد بررسییی شییامل ورود قطعات،      

شین های تولیدی و خروج ق شند ما شابه هم نمی با ست که م طعات ا

که هر کدام دارای تلف در تعداد مختلف تولید می شیییوند مخ قطعات
                                                           

1 Yang and Kuo 
2 Hicks 
3 Yang and Hung 

روند تولید منحصیییربه فردی پس از عبور از ایسیییتگاه های کاری می 

قصیید داریم با اسییتفاده از نرم افزار ارنا از میان چیدمان های باشییند. 

را بر مجموع زمان انتظار در صیییف، پردازش و حمل و نقل گوناگون، 

حسییب نوع قطعه به دسییت آوریم و نتیجتا به انتخاب چیدمان بهینه 

 بپردازیم. 

 با در نظر گرفتن مفروضاتی به صورت پارامتری،مقاله ن در ای

ر همچون فضای در دسترس، تعداد قطعات تولیدی و ذکر روند تولید ه

یدمانی بررسی چبه قطعه با توجه به رعایت اولویت استفاده از ماشین ها 

 بهینه می پردازیم. 

 دیگر مفروضات مسئله به شرح زیر است:

شین رهای فاصله زمانی حمل و نقل بین مادر این تحقیق پارامت –الف 

 ها و خرابی ماشین آالت مفروضات عدم قطعیت می باشند.

 ابعاد و تعداد ماشین ها، یکسان در نظر گرفته می شود. -ب 

 در هر ایستگاه کاری تنها یک ماشین موجود است. -ج 

وزیع تزمان های بین دو ورود قطعات متوالی )تمامی انواع( دارای  -د 

 نمایی است.

 ست.ارابی ماشین ها( دارای توزیع نمایی زمان فعالیت و توقف )خ -ه 

 زمان حمل و نقل بین ماشین ها متغیر است. -و 

 خروجی مدل تشریح شده، به عنوان پارامتر کمی مسئله در نظر -ز 

 گرفته می شود.

 ارامترپ 7متغیر خروجی و  3متغیر ورودی،  4این پژوهش شامل  -ح 

 :دکه معرفی آن ها به شرح زیر استمی باش

 
 متغیرهای ورودی -3

می  تغیرهای ورودی مقاله ی در دستابتدا به معرفی م          

 پردازیم:

 
 زینه ی استقرار ماشین آالته -1-3

( هزینه ی استقرار ماشین آالت را به 2014) آزاده و همکاران

عنوان یکی از شاخص های تاثیرگذار بر چیدمان تسهیالت در نظر 

. در هر سیستم تولیدی با توجه به فضای در دسترس، ]5[ گرفته اند

ساختار و فنداسیونی از پیش تعیین جهت مکان جاگیری ماشین آالت 

ماشین آالت جهت  طراحی شده است. لذا به واسطه ی جابه جایی

استقرار آن ها در جایگاه های مختلف، هزینه های متفاوتی در نظر 

یک امتیاز منفی برای سیستم می باشد. از  این هزینهگرفته می شود. 

4 Azadeh et al. 
5 Goncalves and Resende 
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مقدار این شاخص هزینه ی بیشتری جهت  این رو با بیشتر بودن

 استقرار یک ماشین در یک جایگاه متحمل می شویم.

C  ماشین آالت: هزینه استقرار 

ijC  هزینه استقرار ماشین :i ام در جایگاهjام 

   

i = 1,2,3,…,n 

j = 1,2,3,…,n 

 
 فاکتور طرح تجهیزات مورد نیاز ماشین آالت -2-3

نیاز  فاکتور محیطی طرح تجهیزات مورد (2014) آزاده و همکاران

ماشین آالت را به عنوان شاخصی تاثیرگذار در حل مسئله ی بهینه 

این  .]5[ طرح چیدمان تسهیالت کارگاهی در نظر گرفتندسازی 

شاخص یک امتیاز مثبت برای سیستم محسوب می شود. لذا امتیاز 

بیشتر نشان دهنده ی دسترسی بیشتر یک ماشین به این تجهیزات در 

 یک جایگاه خاص می باشد. 

EE فاکتور طرح تجهیزات مورد نیاز ماشین آالت : 

ijEE  فاکتور طرح تجهیزات مورد نیاز ماشین :i ام در جایگاهjما 

 
i = 1,2,3,…,n 

j = 1,2,3,…,n 

 

 فاکتور طرح ایمنی ماشین آالت -3-3

( با در نظر گرفتن این فاکتور ایمنی به 2014) آزاده و همکاران

این . ]5[ حل مسئله ی طراحی چیدمان تسهیالت کارگاهی پرداختند

شاخص یک امتیاز مثبت برای سیستم محسوب می شود. از این رو 

امتیاز بیشتر به معنای در اختیار بودن تدارکات بیشتر برای ایجاد و 

 حفظ ایمنی یک ماشین در یک جایگاه است. 

SR فاکتور طرح ایمنی ماشین آالت : 

SRij  : فاکتور طرح ایمنی ماشینi ام در جایگاهjام 

i = 1,2,3,…,n 

j = 1,2,3,…,n 
 

 فاکتور طرح تعمیرات و نگهداری ماشین آالت -4-3
( از واحد تعمیرات و نگهداری یک سیستم 2013) آزاده و همکاران

به عنوان یک بخش حائز اهمیت نام برده اند و به منظور تعیین چیدمان 

بهینه ی تسهیالت تعمیرات و نگهداری کارگاه یک واحد انتقال گاز از 

با توجه به در نظر  .]9[ یمنی و قراردادی استفاده کرده اندفاکتورهای ا

گرفتن فرض خرابی ماشین آالت، طرح تعمیرات و نگهداری ماشین 

امتیاز این شاخص یک پس از شکست حائز اهمیت می باشد.  آالت

شود. لذا امتیاز بیشتر به معنای مثبت برای سیستم محسوب می 

 ایگاه  به این واحد می باشد. ماشین آالت در هر ج دسترسی نزدیکتر

BD فاکتور طرح تعمیرات و نگهداری ماشین آالت : 

BDij  فاکتور طرح تعمیرات و نگهداری ماشین :i ام در جایگاهjام 

 
i = 1,2,3,…,n 
j = 1,2,3,…,n 

 پارامترها -4
، به صورت زیر مقالهنماد گذاری پارامترهای به کار گرفته شده در این 

 تعریف می شود :

iM  ماشین نوع :i 
iCELL  جایگاه :i 

iP :  قطعه نوعiما 
Input تعداد ورودی : 

output  تعداد خروجی : 

Npi  تعداد قطعه نوع :iما 
id  مسافت مسیر :iام 

 

 متغیرهای خروجی -5
 در دست به شرح زیر است : معرفی متغیرهای خروجی مقاله ی

 

ماشین طرح خدمات پاکیزه سازی آلودگی های ملموس  -1-5

 آالت

( با در نظر گرفتن این فاکتور محیطی به 2014) آزاده و همکاران

 طرح چیدمان تسهیالت کارگاهی پرداختندبهینه سازی حل مسئله ی 

این شاخص یک امتیاز مثبت برای سیستم محسوب می شود. لذا  .]5[

ماشین آالت در هر جایگاه   امتیاز بیشتر به معنای دسترسی نزدیکتر

 احد می باشد. به این و

TP طرح خدمات پاکیزه سازی آلودگی های ملموس ماشین آالت : 

ijTP  طرح خدمات پاکیزه سازی آلودگی های ملموس ماشین :iم در ا

 ماjجایگاه 
i = 1,2,3,…,n 
j = 1,2,3,…,n 

 

مقاله ی در دست به شرح زیر می معرفی دیگر متغیرهای خروجی 

 باشد:
TR مسافت طی شده : 

TRPi  : مسافت طی شده قطعه یiام 
ST  : پردازش و حمل و نقلار در صفانتظ زمانمجموع ، 

STPi  : قطعه ی ، پردازش و حمل و نقلزمان انتطار در صفمجموع  

iام 
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 می پردازیم. حال به ارائه ی رویکرد پیشنهادی جهت حل مسئله

 

 روش حل -6

طراحی بهینه چیدمان فیزیکی بخش های مختلف یک شرکت 

تولیدی یکی از مهم ترین موضوعات مطرح در طراحی اولیه یک 

م های سیستم تولیدی می باشد. جهت رسیدن به این هدف سیست

 رای یک طرح چیدمان اولیه باشند در ابتدا داتولیدی جدید می بایست 

 .]10[ (2006  ، 1همکارانارتای و )

 :سئله طی مراحل زیر انجام می گیردرویکرد پیشنهادی جهت حل م

ارائه یک طرح چیدمان اولیه برای سیستم تولیدی گسسته مورد  –الف 

 نظر

شبیه سازی مدل مسئله با استفاده از نرم افزار ارنا و ارزیابی  –ب 

 عملکرد چیدمان های مفروض

محاسبه ی ورودی ها و خروجی های مسئله برای تولید هر قطعه  –ج 

 در هر چیدمان 

با بررسی به دو گروه کارا و ناکارا  تقسیم بندی واحدهای تحت –د 

 استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها در نرم افزار لینگو 

رتبه بندی و مقایسه ی کارایی نسبی واحدهای کارا با استفاده از  -ه

 در نرم افزار لینگو پترسون -رسونروش اند

انتخاب سناریوی برتر از میان سناریوهای ارائه شده و یافتن  –و 

 چیدمان بهینه

 

 شبیه سازی سیستم تولیدی  -7
در دست به شرح مراحل زیر  مقاله یشبیه سازی سیستم تولیدی 

  می باشد :

 پارامترهای مدلو تعریف متغیرها  -1

 ورود قطعات -2

شبیه سازی ماشین آالت و ایستگاه های کاری در چیدمان های  -3

 تحت بررسی 

رعایت اولویت استفاده از ین روند تولید هر قطعه با توجه به تعی - 4

 ماشین ها و زمان های فرآیند

 در نظر گرفتن فرضیات مسئله در ایجاد مدل -5

 (Set up Runتنظیمات اولیه مدل شبیه سازی ) قسمت  -6
 ، پردازش و حمل و نقل قطعاتزمان انتظار در صفمجموع محاسبه  -7

حل مسئله ی به منظور ( روش حل پیشنهادی 7-1شکل) 

  چیدمان بهینه را نشان می دهد.
                                                           

1 Ertay et al. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خیر                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 بله                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مسئله ی انتخاب  به منظور( روش حل پیشنهادی 7-1شکل )

 چیدمان بهینه
 

 

 

 سیستممعرفی 

ارائه طرح 

 چیدمان اولیه

شبیه سازی مدل سیستم گسسته 

 تولیدی

 صحت و تائید

ه ار مدل شبیاعتب

 سازی شده ؟

 جمع آوری ورودی ها و

 خروجی های مسئله

         جداسازی واحدهای کارا و 

ه لیل پوششی داداستفاده از تح ناکارا با

 ه

رتبه بندی واحدهای کارا با استفاده از 

 پترسون-روش اندرسون

انتخاب کاراترین واحد به عنوان چیدمان 

 بهینه
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 مطالعه ی موردی -8
نمایش ( 8-1)چیدمانی از یک سیستم تولیدی کوچک در شکل 

 وداده شده است. این سیستم شامل ورود قطعات، چهار سلول تولیدی 

 نوع قطعه تولید می کندکه هر 3قطعات می باشد. این سیستم خروج 

 ی در ایستگاه های کاری می باشند.کدام دارای توالی های مختلف

 قسمت های مختلف و زمان های فرآیند ) به دقیقه ( در جدول 

سلول  .]11[( 2008، 1کلتون و همکاران) ( آورده شده است8-1)

 باشند.هر کدام شامل یک ماشین می  4و3و2و1
 

 

 

 

 

 

 

 
 : چیدمان یک سیستم تولیدی(8-1)شکل 

 
 ( جریان قطعات و زمان های فرآیند8-1جدول )

ع نو
 قطعه

سلول / 
 زمان

سلول / 
 زمان

 سلول / زمان
سلول / 

 زمان
 سلول / زمان

1
1 

1 
 10و8و6

2    

    10و8و5  
3  

 25و20و15
4 

 16و12و8
 

2
2 

1 
 15و13و11

2 
 8و6و4

4 
 21و18و15

2 
 12و9و6

3 
 39و33و27

3
3 

1 
 7و9و11

1 
 13و10و7

3 
 28و23و18

 

  

 

 :در این مطالعه ی موردی

فاصله ی ماشین ها از یکدیگر در هر ایستگاه کاری  -الف            

 متر است.  100یکسان و برابر با 

قطعه از نقطه ی ورود تا سلول شماره مسافت طی شده توسط هر   -ب 

 متر می باشد. 100برابر با تا نقطه ی خروج  4از سلول شماره  ، و1
                                                           

1 Kelton et al. 

زمان های بین دو ورود قطعات متوالی ) تمامی انواع ( دارای توزیع  -ج 

 دقیقه می باشد. 13نمایی با میانگین 

یک می شود. تعداد تولید قطعه ی  اولین قطعه در زمان صفر وارد -د 

عدد می باشد. به عبارتی،  150، و قطعه ی سه 50، قطعه ی دو 100

درصد  50، 3درصد و قطعه ی  17، 2درصد، قطعه ی  33، 1قطعه ی 

 از کل تولید را تشکیل می دهند. 

با توجه به فرض خرابی ماشین ها زمان فعالیت و توقف دارای توزیع  -ه 

 .یقه می باشنددق 4و  120نمایی به ترتیب با میانگین ها ی 
 دیگر اطالعات مسئله به شرح زیر است:

می باشد  ]5و20[( که در بازه ی Cهزینه استقرار ماشین آالت )

 به شرح زیر است :

 هزینه ی استقرار ماشین آالت  (8-2جدول )

4 
 

3 2 1 
                جایگاه

 ماشین

 1ماشین  10 5 15  12
 2ماشین  5 8 10  14
 3ماشین  9 18 10  12
 4ماشین  6 10 15  12

 

( که در بازه EEفاکتور ایمنی طرح تجهیزات اضطراری ماشین آالت )

 می باشد به شرح زیر است : ]1و5[ی 

 

 طرح تجهیزات اضطراری ماشین آالت ( فاکتور ایمنی8-3جدول )

4 3 2 1 
 جایگاه
 ماشین     

 1ماشین  3 5 2 1

 2ماشین  3 5 2 2
 3ماشین  4 5 3 1
 4ماشین  1 5 3 2

 

می باشد به  ]1و10 [( که در بازه SRفاکتور طرح ایمنی ماشین آالت )

 شرح زیر است :

 ( فاکتور طرح ایمنی ماشین آالت 8-4جدول )

4 3 2 1 
 جایگاه
 ماشین      

 1ماشین  10 5 9 4

 2ماشین  3 2 9 8
 3ماشین  6 9 9 8
 4ماشین  10 3 7 9

 

2M 1M 
3M 4M 

Cell 2 

Cell 4 Cell 3 

Cell 1 
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می   ]1و10[( که در بازه ی BDروشنایی ماشین آالت )فاکتور طراحی 

 باشد به شرح زیر است :

 

 ( فاکتور طراحی روشنایی ماشین آالت8-5جدول )

4 3 2 1 
 جایگاه
 ماشین       

 1ماشین  1 2 5 10

 2ماشین  9 8 4 3
 3ماشین  2 1 6 9
 4ماشین  8 7 4 5

 

 ]5و20[( که در بازه ی TPفاکتور آلودگی های ملموس ماشین آالت )

 می باشد به شرح زیر است :

 

 ( فاکتور آلودگی های ملموس ماشین آالت8-6جدول )

4 3 2 1 
 جایگاه
 ماشین      

 1ماشین  7 20 15 14
 2ماشین  10 9 8 19
 3ماشین  20 15 14 13
 4ماشین  10 9 8 17

 

 حل مطالعه ی موردی : -1-8
تعداد چیدمان های قابل بررسی با توجه به تعداد ماشین آالت، 

حالت می باشد که بدین صورت  24سیستم تولیدی مورد نظر برابر با 

 محاسبه می گردد :

 24 =1*2*3*4! =4 
قابل برای این سیستم تولیدی در جدول زیر  چیدمان های قابل بررسی

 :مشاهده است

 

 ( چیدمان های قابل بررسی سیستم تولیدی8-1-1جدول )

 1جایگاه  2جایگاه  3جایگاه  4جایگاه 
حالت 
 چیدمان

 1 1ماشین  2ماشین  3ماشین  4ماشین 

 2 1ماشین  2ماشین  3ماشین  4ماشین 

 3 1ماشین  2ماشین  3ماشین  4ماشین 

 4 1ماشین  2ماشین  3ماشین  4ماشین 

 5 1ماشین  2ماشین  3ماشین  4ماشین 

 6 1ماشین  2ماشین  3ماشین  4ماشین 

 7 1ماشین  2ماشین  3ماشین  4ماشین 

 8 1ماشین  2ماشین  3ماشین  4ماشین 

 9 1ماشین  2ماشین  3ماشین  4ماشین 

 10 1ماشین  2ماشین  3ماشین  4ماشین 

 11 1ماشین  2ماشین  3ماشین  4ماشین 

 12 1ماشین  2ماشین  3ماشین  4ماشین 

 13 1ماشین  2ماشین  3ماشین  4ماشین 

 14 1ماشین  2ماشین  3 ماشین 4ماشین 

 15 1ماشین  2ماشین  3ماشین  4ماشین 

 16 1ماشین  2ماشین  3ماشین  4ماشین 

 17 1ماشین  2ماشین  3ماشین  4ماشین 

 18 1ماشین  2ماشین  3ماشین  4ماشین 

 19 1ماشین  2ماشین  3ماشین  4ماشین 

 20 1ماشین  2ماشین  3ماشین  4ماشین 

 21 1ماشین  2ماشین  3ماشین  4ماشین 

 22 1ماشین  2ماشین  3ماشین  4ماشین 

 23 1ماشین  2ماشین  3ماشین  4ماشین 

 24 1ماشین  2ماشین  3ماشین  4ماشین 

 
( 1برای نمونه محاسبه ی ورودی ها و خروجی های چیدمان شماره )

 به شرح زیر می باشد:

 (:C) هزینه ی استقرار ماشین آالت

40  =12  +10  +8  +10 

 (: EE) فاکتور ایمنی طرح تجهیزات اضطراری ماشین آالت

13  =2  +3  +5  +3 
 (:SR) فاکتور طرح ایمنی ماشین آالت

30  =9  +9  +2  +10 
 (:BD) فاکتور طراحی روشنایی ماشین آالت

 20  =5  +6  +8 +1 

 (:TP) فاکتور آلودگی های ملموس ماشین آالت

47  =17  +14  +9  +7  
به عنوان یکی از فاکتورهای شده برای هر قطعه  مسافت طی             

 :زیر بدست خواهد آمدبا توجه به رابطه ی خروجی مقاله 

 

∑ 𝑑𝑖 × 𝑁𝑃𝑖

3

𝑖=1
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برای مثال مسافت طی شده برای قطعات در چیدمان شماره            

  به صورت زیر می باشد: 1

 :1مسافت طی شده ی قطعه ی 

 50000  =100  ( *100+100+100+100+100) 

 :2مسافت طی شده ی قطعه ی 

45000  =50 ( *200  +100  +200  +200  +100  +100) 

 :3مسافت طی شده ی قطعه ی 

105000  =150 ( *200  +300  +200) 

 

 14در نرم افزار ارنا  های قابل بررسی شبیه سازی چیدمانبا         

قابل نقل برای هر قطعه  و، پردازش و حمل مجموع زمان انتظار در صف

به  1از چیدمان شماره  3و2،1دستیابی ست، این زمان برای قطعات 

 می باشد.      473.93و  511.15، 556.51ترتیب برابر با 

چیدمان دیگر همانند  23محاسبه ی ورودی ها و خروجی های     

 شیوه ی مذکور می باشد.

 
با  ایجاد شده سناریوهایارزیابی و مقایسه کارایی  -9

 استفاده از تحلیل پوششی داده ها 
می   چیدمان مسئله 24با کنار هم قرار دادن داده های مربوط به 

توان به مقایسه ی کارایی نسبی آن ها جهت تقسیم واحدهای کارا و 

پوششی  ناکارا از یکدیگر و انتخاب چیدمان بهینه با استفاده از تحلیل

جهت پیشبرد هدف مذکور از  ده ها پرداخت. از این رو در این مقالهدا

 ورودی محور استفاده می کنیم. CCRروش 

و ارزیابی چیدمان های در دست منوط  نام برده پیاده سازی مدل

بر محاسبه ی میانگین وزنی متغیر های خروجی مسافت طی شده 

(TR )و مجوع زمان انتظار در صف، پردازش و ( حمل ونقل قطعاتST )

می باشد. برای نمونه محاسبه ی میانگین وزنی این دو متغیر خروجی 

  ( از قرار زیر است:1شماره ) برای چیدمان

 ( :TR)میانگین وزنی خروجی 

76650 =105000(*5 + ).45000(*17 + ).50000(*33). 

 ( :STنگین وزنی خروجی )میا
507.04388=473*(5 + ).511.15(*17 + ).556.51(*33 ). 

 

چیدمان دیگر نیز به صورت  23محاسبه ی میانگین وزنی خروجی های 

 ذکر شده قابل محاسبه است.

رودی محور، مربوط به ارزیابی وCCR حال تابع هدف مدل نسبت 

را تشکیل و سپس با استفاده از نرم افزار  1شماره  چیدمان کارایی

  .ردازیملینگو به حل آن می پ

 Kهمان طور که می دانیم در صورتی که واحد تحت ارزیابی واحد 
 استورودی محور بدین صورت  CCRباشد مدل اولیه ی ) مضربی ( 

  :] 12[( 1391، مهرگان)

 
∑ 𝑢𝑟 𝑦𝑟𝑘𝑠

𝑟=1=  kMax Z 

st:        
                  ∑ 𝑣𝑖 𝑥𝑖𝑘 = 1𝑚

𝑖=1 

∑ 𝑣𝑖 𝑥𝑖𝑗 𝑚
𝑖=1 ≤ 0 -                  ∑ 𝑢𝑟 𝑦𝑟𝑗 𝑠

𝑟=1  
ur , vi  ≥ € 

( j = 1,…, n ) 
(i= 1,…,m) 

 
 زیر است: به شرح 1تابع هدف مدل نسبت چیدمان شماره 

 
3+ 47u 2+ 507.0438u 1= 76650u 1Max Z 

       St : 

- 40v1 + 13v2 + 30v3 + 20v4 = 1   (1) 
         76650u1 + 507.0438u2 + 47u3 + 40v1 – 13v2 

– 30v3 – 20v4 ≤ 0           (2) 

          104850u1 + 489.3293u2 + 51u3 + 33v1 – 9v2 

– 32v3 -23v4 ≤ 0             (3) 
         138250u1 + 65.1846u2 + 63u3 + 48v1 – 13v2 

– 26v3 – 17v4 ≤ 0           (4) 

          108250u1 + 465.6694u2 + 47u3 + 50v1 – 

12v2 – 23v3 – 24v4 ≤ 0         (5) 
            121450u1 + 478.9161u2 + 49u3 + 44v1 – 

13v2 – 30v3 – 17v4 ≤ 0          (6) 
             91450u1 + 480.5376u2 + 51u3 + 37v1 – 12v2 

– 23v3 – 24v4 ≤ 0            (7)                    

             124850u1 + 64.4549u2 + 61u3 + 44v1 – 13v2 

– 26v3 – 20v4 ≤ 0           (8)                     

             138050u1 + 487.9169u2 + 47u3 + 46v1 – 9v2 

– 32v3 – 23v4 ≤ 0            (9)                     

        108250u1 + 518.0268u2 + 49u3 + 57v1 – 13v2 

– 34v3 – 9v4 ≤ 0          (10) 

             108250u1 + 458.2591u2 + 47u3 + 50v1 – 

12v2 – 37v3 – 11v4 ≤ 0        (11)                     

             104850u1 + 493.5101u2 + 37u3 + 42v1 – 

11v2 – 30v3 – 21v4 ≤ 0        (12)                     
        104850u1 + 519.8258u2 + 37u3 + 45v1 – 12v2 

– 27v3 – 22v4 ≤ 0        (13) 
       108250u1 + 485.4474u2 + 57u3 + 50v1 – 12v2 

- 30v3 – 20v4 ≤ 0        (14) 
        121450u1 + 443.2538 u2 + 47u3 + 37v1 – 12v2 

- 19v3 – 32v4 ≤ 0        (15) 
          91450u1 + 469.0212u2 + 47u3 + 42v1 – 11v2 

– 23v3 – 30v4 ≤ 0       (16)   

           138250u1 + 70.4369u2 + 65u3 + 36v1 – 13v2 

– 29v3 – 13v4 ≤ 0         (17)                    

           138250u1 + 68.9159u2 + 67u3 + 43v1 – 14v2 

– 26v3 – 14v4 ≤ 0         (18)                    

          124850u1 + 62.7342u2 + 51u3 + 44v1 -13v2 
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– 19v3 – 24v4 ≤ 0                (19) 
         124850u1 + 66.9211u2 + 51u3 + 41v1 – 12v2 

– 22v3 -23v4 ≤ 0                (20) 
        78250u1 + 467.2352u2 + 61u3 + 32v1 – 13v2 – 

26v3 – 22v4 ≤ 0               (21) 
              91450u1 + 526.8141u2 + 47u3 + 41v1 – 

9v2 – 29v3 – 30v4 ≤ 0      (22) 

        121450u1 + 508.2892u2 + 47u3 + 36v1 – 10v2 

– 25v3 – 32v4 ≤ 0           (23) 
       151450u1 + 477.2733u2 + 59u3 + 53v1 – 10v2 

– 36v3 – 17v4 ≤ 0           (24) 
       121450u1 + 503.3538u2 + 63u3 + 35v1 – 11v2 

– 32v3 – 19v4 ≤ 0           (25)   

u1, u2, u3, v1, v2, v3, v4 ≥ 0 

 
جواب بهینه تابع هدف فوق با استفاده از نرم افزار لینگو برابر با 

می باشد. پس از تشکیل توابع هدف مربوط به مدل نسبت نام برده یک 

چیدمان باقی مانده و حل آن ها در نرم افزار لینگو به تفکیک  23برای 

، 14، 9، 8، 2، 1چیدمان های کارا و ناکارا می پردازیم. چیدمان های 

کارا و ما بقی ناکارا هستند. در آخر با استفاده از روش  24و  23، 22

پترسون به رتبه بندی واحدهای کارا و انتخاب  –مضربی اندرسون مدل 

 ، چیدمان بهینه می باشد.1چیدمان بهینه می پردازیم. چیدمان شماره 

 

 نتیجه گیری پژوهش  - 10
این است که مقاله همان طور که می دانیم پرسش اصلی این 

به  چگونه می توان با استفاده از شبیه سازی و تحلیل پوششی داده ها

چیدمانی بهینه برای تسهیالت یک سیستم تولیدی با توجه به 

خرابی ماشین آالت ن مقاله دست یافت؟ در ای و کیفی معیارهای کمی

به عنوان مفروضات عدم قطعیت جهت ر بودن زمان حمل و نقل و متغی

شبیه سازی چیدمان های مختلف یک سیستم تولیدی در نظر گرفته 

دمان های قابل بررسی یک سیستم تولیدی، می دانیم از میان چیشد، 

هر چیدمان دارای شاخص هایی ست که ممکن است با یکدیگر در 

تضاد باشند. همچنین میزان اهمیت و امتیاز دهی هر شاخص بسته به 

ر هر چیدمان متفاوت یا کیفی بودن آن، برای هر تسهیل د کمی و

ئه ی یک رویکرد ابا در نظر گرفتن این نکات به ار است. در این مقاله

. همچنین توانستیم دی جهت حل مسئله ی چیدمان پرداختیمپیشنها

نقل قطعات را که رابطه  پردازش و حمل و مجموع زمان انتظار در صف،

تسهیالت دارد با استفاده از شبیه سازی  ایی مستقیم با چیدمان

در آخر با بهره گیری از و  دهچیدمان های قابل بررسی بدست آور

ارائه چیدمان بهینه )مقدار بهینه پارامترها(  بهپوششی داده ها  تحلیل

بهره گیری از رویکرد پیشنهادی در حل مطالعه ی موردی،  بپردازیم.

نشان داد که با استفاده از شبیه سازی می توان به ارزیابی چیدمان 

های قابل بررسی یک سیستم تولیدی قبل از راه اندازی آن و سپس 

رایی نسبی سناریوهای ایجاد شده با استفاده از تحلیل اندازه گیری کا

کاربرد مقاله پوششی داده ها و نهایتا انتخاب چیدمان بهینه پرداخت. 

ی پیش رو در سیستم های تولیدی و مونتاژ، محیط های خدماتی و 

استفاده از الگوریتم همچنین محیط های آموزشی و اجرایی می باشد. 

و مسئله از  استد چیدمان ها بسیار زیاد های فراابتکاری وقتی تعدا

نظر محاسباتی پیچیده می گردد و یا نابرابر در نظر گرفتن اندازه ی 

از موارد گسترش  در نظر گرفتن وسایل حمل و نقلو یا تسهیالت 

 مقاله ی در دست می باشد.
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 دانشکده ی مهندسی صنایع.
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 10 

ئله توسعه مدل ریاضی مس(. 1393. )لیرضاراستانی حسین آبادی، ع      ]8[

، دانشگاه آزاد تولید سلولی و چیدمان تسهیالت در شرایط عدم قطعیت

 اسالمی واحد تهران جنوب، دانشکده ی مهندسی صنایع.
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]11[ 
زی شبیه سا"(، 1392) کلنتون دیوید، سادوسکی رندال، استارک دیوید      

، محسن باقری، علی سیبویه، طه حسین حجازی، مشهد ،"با نرم افزار ارنا

 .1390مشهد، چاپ اول، موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی 

 

تحلیل پوششی داده ها مدل های کمی مهرگان، محمدرضا؛       ]12[

ت ، نشر کتاب دانشگاهی، تهران، ویراسدر ارزیابی عملکرد سازمان ها
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