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 بندی و تخصیص کارگرنبراساسِ زما ضی جهت مسئله چیدمان سلولیتوسعه یک مدل ریا

 2، فرزادبرخورداری1محمدباقر فخرزاد

 mfakhrzad@yazd.ac.ir دانشیار ، دانشگاه یزد؛1
 stu.yazd.ac.irbarkhordary@ دانشگاه یزد؛،  کارشناسی ارشد2

در یک سالن .بندی وتخصیص کارگر بررسی شده است در این مقاله توسعه یک مدل ریاضی جهت مسئله چیدمان سلولی براساس زمان

ه ها بین دستگا ل قطعاتتولیدی تعداد مشخصی سلول وماشین استقرار پیدا کرده است . استقرارآنها باید به نحوی باشد که زمان حمل ونق

های مربوط به ردن هزینهحداقل ک، های  متفاوتی باید پرداخت شود . هدف کارگران نیز متفاوت بوده ولذا هزینهحداقل گردد . سطح مهارت 

وم رای قطعه دبیات دوم وپارامترهای زمان عملیات دوم برای قطعه اول ، زمان عملاست افزار گمز حل شدهتولید است . لذا مدل توسط نرم

رای لیات دوم بر زمان عمپارامتدهدنتایج نشان می.  اندهشد تیحساس لینسبت به تابع هدف تحل تگاه اولوهزینه آموزش کارگر دوم برای دس

 قطعه اول بیشترین تأثیررا در هزینه کل دارد .

 کلمات کلیدی 

 بندی ، تخصیص کارگر، زمانچیدمان سلولی 

 

Development of a mathematical model for cell formation problem based on 

scheduling and operator assignment  
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ABSTRACT 

 
The matter in this paper is development of a mathematical model for cell formation problem based 

on the scheduling and operator assignment. The certain number of machines and cells is considered. The 

location of machines in the cells must be such that to minimize the transportation time of parts between 

machines. In addition, some operators is considered that their level of proficiency is different and must 

be paid different cost for each of them .The goal of this problem is minimizing the costs related to 

production. Finally, model had solved by Gams and the impact of the three parameters on the objective 

function had checked. Results show that time of the second operation on the first part has the maximum 

effect on the objective function.  
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 مقدمه -1

بندی عملیات و همچنین زماندرمسئله چیدمان سلولی موضوع 

موضوع تخصیص کارگران به عملیات مختلف براساس تواناییشان دو 

موضوعی است که بخش قابل توجهی از هزینه را به خود اختصاص 

های دهد . از آنجایی هم که در تولید بحث  هزینه یکی از دغدغهمی

به خاطر تولید است و خیلی از مراکز تولیدی به خاطر چیدمان غلط ویا 

های زیاد های غیرضرور در بخش استخدام دچار زیانصرف هزینه

بندی حلی ارائه شود که درآن مسئله زماناند ، پس باید راهشده

 وچیدمان وهمچنین مسئله تخصیص کارگران درنظرگرفته شود .

بندی مطالعات زیادی در زمینه چدمان سلولی و بحث زمان

کدام از مطالعات ، اما هیچ است وهمچنین بحث کارگر انجام شده

 است .بندی وتخصیص راباهم درنظر نگرفتهگذشته دو موضوع زمان

به بررسی چینش بین سلولی وچینش ]1[توکلی مقدم وهمکارانش

افزارلینگو حل کردند . ها پرداختند ومدل خود رابوسیله نرمداخل سلول

گرفتن به بررسی چیدمان سلولی بادر نظر ] 2[وَنگ وهمکارانش

و مدل خود را با الگوریتم  ها پرداختندبندی و چینش دستگاهزمان

رسی چیدمان به بر ]3[آریانژاد  . بندی شده حل کردندژنتیک رتبه

 کارگران پرداخت . تحقیق او برای حالت پویا سلولی باتوجه به تخصیص

 افزار لینگو آن را حل کردبود و با استفاده از تابع چندهدفه و نرم

سی چیدمان سلولی باتوجه به تخصیص ربه بر]4[سَتُگلو و همکارانش.

 ]5[مهدوی افزار گمز حل کردند .کارگر پرداختند ومدل خود را بانرم

سی چیدمان سلولی درحالت پویا وباتوجه به تخصیص کارگر ربه بر

افزار لینگو حل کرد . توکلی مقدم ومدل خود را بانرم پرداخت

ها یدمان سلولی باتوجه به چینش داخل سلولبه بررسی چ]6[وجوالیی

حسین آبادی (حل کردند . EMپرداختند و مدل خود را باالگوریتم)

به بررسی چیدمان سلولی باتوجه به چیدمان  ]7[فراهانی و همکارانش

 پرداختند . ها و زمان بندیبین و داخل سلول

به بررسی چیدمان سلولی باتوجه به ]8[میرزایی وهمکارانش

ش بین سلولی وچینش داخل سلول پرداختند ومدل خود را با چین

به بررسی چیدمان ]9[الگوریتم ژنتیک حل کردند . بابلی وهمکارانش

سلولی درحالت پویا وباتوجه به چینش بین سلولی وچینش داخل 

باقری و .  ( حل کردند SAسلول پرداختند ومدل خود را با الگوریتم )

توجه به سلولی در حالت پویا و بابه بررسی چیدمان  ]10[بشیری

ها مدل خود را آن . کارگران پرداختند چیدمان بین سلولی و تخصیص

به بررسی چبدمان سلولی ]11[مهدوی با الگوریتم ژنتیک حل کردند .

باتوجه به چینش بین سلولی و چینش داخل سلول پرداخت و مدل 

به بررسی ]12[افزار لینگو حل کرد .شیرازی وهمکارانشخود را بانرم

چیدمان سلولی در حالت پویا وباتوجه به چینش داخل سلول و چینش 

 افزار گمز حل کردند . بین سلولی پرداختند ومدل خود رابانرم

به بررسی چیدمان سلولی درحالت پویا وباتوجه ]13[قدسی ورفیعی

به تخصیص کارگر پرداختند و مدل خود را باالگوریتم ژنتیک حل 

به بررسی چیدمان سلولی باتوجه به  ]14[وهمکارانش چانگ کردند .

حل  (TSدمان داخلی و بین سلولی پرداختند و مدل بوسیله )چی

رسی چیدمان سلولی باتوجه به به بر ]15[زاده و رحیمیمهدی. کردند 

پرداختند که بررسی  هاو چیدمان بین و داخل سول کارگران تخصیص

است ها نیز در آن مشخص بودهها برای حالت پویا بوده و مکان سلولآن

 (MOVDOهای فراابتکاری)ها مدل چندهدفه خود را با الگوریتمآن. 

 ( حل کردند .MOSAو )

بندی و باتوجه به زمانه بررسی چیدمان سلولی ب این مقاله

 . تاسپرداخته زمان هم طوربهتخصیص کارگر 

 تعریف مسئله -2

یب شود که درآن ترتتولیدی آغاز می مسئله از یک واحد

ترتیب قرار گرفتن قطعات روی  همچنینو هاقرارگرفتن دستگاه

کار خود که برای شروع به . مدیریت قصد داردمشخص است ها دستگاه

ای در کنارهم ودر نهبه گو ستگاه را که خریداری کردهمشخصی د تعداد

دهد که زمان حمل قطعات و درمجموع زمان کل  استقرارها سلول

ها را نیز کم این کاربتواند هزینه متغیر دستگاه تولید کاهش یابد ، وبا

کند . همچنین این واحد تولیدی در نظر دارد تا از میان تعدادی کارگر 

های دستمزد ، استخدام و آموزش متفاوتی که سطح مهارت و هزینه

انتخاب کند که مهارت الزم را داشته باشند  دارند کارگرانی را

. با اجرای صحیح این دو  کندهم حداقل را ها های مربوط به آنوهزینه

شود و واحد تولیدی مجبور به های تولید حداقل ممکن میکار هزینه

 . های اضافی نیستخرج کردن هزینه

ها در مدل ارائه شده دراین مقاله بهترین نوع چینش دستگاه

ها (را ارائه ها )باتوجه به ترتیب قرار گرفتن قطعات روی دستگاهولسل

کند . در انتها نیز چنین بهترین کارگران را انتخاب میدهد . هممی

 کند .مدل ارائه شده هزینه کلی تولید را محاسبه می

 مدل مفروضات
 ( .2×2ها یکسان است )ابعاد تمام دستگاه .1

 دهد .را انجام میهردستگاه تنها یک نوع عملیات  .2

ام jهر دستگاه ابتدا عملیات بر روی تعداد مورد نیاز از قطعه   .3

 رود .( میj+1کند سپس سراغ قطعه) را تمام می

 هردستگاه به یک اپراتور نیاز دارد .  .4

 تواند با یک دستگاه کار کند .هر اپراتور تنها می  .5

 هفاصلها باید در محوطه تولیدی حداقل دومتر ازهم دستگاه .6

 داشته باشند .
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 مسأله یرهایو متغ پارامترها

تعداد دستگاه                     ∶ 𝑚      

∶ تعداد قطعه 𝑛        

H :ابعاد افقی محوطه تولید 

V :محوطه تولید عمودیابعاد 

R :داکثرماشین در یک سلولح 

qهرواحد به ازایاندازی ماشین ها: هزینه نصب وراهx وy 

: 𝐷𝑗  تعداد تقاضای قطعهjام 

∶ 𝑁𝑗 تعداد عملیات الزم برایj 

: 𝑆𝑎𝑘𝑖  حقوق کارگرk  برای کاربا ماشین i 

: 𝑎𝑘𝑖  هزینه آموزش کارگرk ماشین  برای i 

i برای کار باk حقوق: 𝑆𝑎𝑘𝑖     

: 𝐻𝑘هزینه استخدام کارگرk 

  : 𝑊𝑗𝑑  مدت زمان عملیاتd  روی قطعهjام  

: 𝐵𝑖  متغیرماشینهزینهi 

: 𝑇𝑖  مدت زمان دردسترس بودن ماشینi 

: 𝑡𝑖 کاریبیشترین درصد اضافه  

: 𝜃𝑖 کاری هزینه اضافهi 

: 𝐴𝑗 واحد زمان حملj در سلول 

: 𝐸𝑗 واحد زمان حملj درخارج سلول 

: 𝐴𝐴𝑗  هزینه حملj در سلول به ازای واحد مسافت 

: 𝐸𝐸𝑗  هزینه حملj سلول به ازای واحد مسافت خارجدر    

 : 𝑈𝑗𝑑𝑖1-  اگر عملیاتd قطعهj روی ماشینi         . انجام شود

 صورتدرغیراین -0

  : 𝐹𝑗𝑗′𝑖 1- اگر قطعات j  زودتراز قطعاتj’  به ماشینi  برسند         .

 صورتدرغیراین -0

: 𝐴𝑘𝑖    1- اگر کارگرk  نیاز به آموزش برای کار باi          . داشته باشد

 صورتدرغیراین -0

:هزینه هر واحد زمان 𝐶          

 

 یریگ میتصم یرهایمتغ
: 𝑋𝑖  فاصله افقی بین مرکزماشینi و خط مبنا 

: 𝑌𝑖  بین مرکزماشین  عمودیفاصلهi و خط مبنا 

: 𝑇𝑏𝑖کاری ماشین میزان اضافهi 

: 𝑔𝑗  زمان اتمام تولید قطعاتj 

: 𝑔𝑗𝑑  زمان اتمام عملیاتd  روی قطعاتj 

: 𝑇𝑗𝑑𝑑′  زمان حملj بین عملیاتd وd’ 

𝑂𝑖زمان اشتغال ماشین :i 

: 𝐶𝑗𝑑𝑑′ حمل  هزینهj بین عملیاتd وd’ 

: 𝑍𝑖𝑐    1- اگرماشین i  درسلولc .صورتدرغیرای -0باشد 

: 𝑅𝑠𝑘𝑖   1- اگرکارگرk به ماشینi                  . تخصیص داده شود 

 صورتدرغیرای-0

: ℎ𝑘    1- اگرکارگرk . صورتدرغیرای-0استخدام شود 

TAکل زمان تولید در کارخانه : 

 مدل
 

(1) 
 

𝑧 = min (∑ 𝑞(𝑥𝑖 + 𝑦𝑖)
𝑖

𝑖=1

+ ∑ ((ℎ𝑘 × 𝐻𝑘)
𝑘

𝑘=1
+ (ℎ𝑘 × 𝑅𝑠𝑘𝑖 × 𝐴𝑘𝑖 × 𝑎𝑘𝑖)
+ (ℎ𝑘 × 𝑅𝑠𝑘𝑖 × 𝑆𝑎𝑘𝑖) )

+ ∑ ((𝑇𝑏𝑖 × 𝜃𝑖)
𝑚

𝑖=1
+ ( 𝑂𝑖

× 𝐵𝑖)) + ∑ ∑ 𝐶
𝑗𝑑𝑑

′

𝑁𝑗−1

𝑑=1

𝑛

𝑗=1

+ (𝑇𝐴 × 𝐶) 

 
 
(2) 

 
𝑋𝑖 ≤ 𝐻 − 1  ,    ∀ 𝑖    
 

(3) 𝑦𝑖 ≤ 𝑣 − 1     ,    ∀ 𝑖  
 

(4) 

 
(5) 
 
(6) 

(7) 

 
(8) 

 
(9) 

 
(10) 

 
 
(11) 

 
(12 ) 
 
(13) 

 
 
 
 

∑ 𝑍𝑖𝑐
𝑚
𝑖=1 ≤ 𝑅  ,        ∀ 𝑐 

 
 ∑ 𝑍𝑖𝑐

𝑚
𝑖=1 ≥ 0    ,        ∀ 𝑐  

 

        ∀ 𝑖,  ∑ 𝑍𝑖𝑐
𝑐
𝑐=1 = 1  

 
∑ 𝑅𝑠𝑘𝑖

𝑚
𝑖=1 = 1   ,        ∀ 𝑘  

 
∑ 𝑅𝑠𝑘𝑖

𝑘
𝑘=1 = 1,        ∀ 𝑖 

 
 

𝑇𝑏𝑖 ≤ 𝑡𝑖 × 𝑇𝑖,        ∀ 𝑖 
 

𝑇𝑏𝑖 ≥ ∑ ∑ max(𝑈𝑗𝑑𝑖 × 𝑔𝑗𝑑) − 𝑇𝑖

𝑁𝑗

𝑑=1

𝑛

𝑗=1
 , ∀𝑖 

 
 
𝑔𝑗 ≥ 𝑔𝑗𝑑  ,        ∀ 𝑗, 𝑑 
 
 
𝑔𝑗𝑑 ≥ 𝐷𝑗 × 𝑊

𝑗𝑑
′ ,        ∀ 𝑗, 𝑑 

 
 

𝑔𝑗′𝑑′ ≥ 𝐷𝑗′ × 𝑊𝑗′𝑑′ + 𝑇𝑗′𝑑𝑑′ + 𝑔𝑗′𝑑   
(If max𝐹𝑗𝑗′𝑖 × 𝑈𝑗𝑑"𝑖 × 𝑔𝑗𝑑" < 𝑔𝑗′𝑑 × 𝑈𝑗′𝑑′𝑖 +

𝑇𝑗′𝑑𝑑′)∀𝑗, 𝑗 ′  

𝑑′ =  𝑑 + 1 ,    𝑑 ∈  𝑁𝑗′   , 𝑑" ∈  𝑁𝑗    
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(14)

      
 
 
 
 
(15) 

 

   

 
𝑔𝑗′𝑑′ ≥ (max (𝐹𝑗𝑗′𝑖 × 𝑈𝑗𝑑"𝑖 × 𝑔𝑗𝑑") + 𝑊𝑗′𝑑′

× 𝐷𝑗′) 

(If 𝑚𝑎𝑥𝐹𝑗𝑗′𝑖 × 𝑈𝑗𝑑"𝑖 × 𝑔𝑗𝑑" > 𝑔𝑗′𝑑 ×

𝑈𝑗′𝑑′𝑖 + 𝑇𝑗′𝑑𝑑′) ∀𝑗, 𝑗 ′, 𝑑′ = 𝑑 + 1,   𝑑 ∈ 𝑁𝑗′  ,

𝑑" ∈  𝑁𝑗 

 
𝑇𝑗𝑑𝑑′ = (𝑈𝑗𝑑𝑖 × 𝑈𝑗𝑑′𝑢 × 𝑍𝑖𝑐 × 𝑍𝑢𝑐

× (|𝑥𝑖 − 𝑥𝑢| + |𝑦𝑖 − 𝑦𝑢|)
× 𝐴𝑗) + (𝑈𝑗𝑑𝑖 × 𝑈𝑗𝑑′𝑢 × 𝑍𝑖𝑐

× (1 − 𝑍𝑢𝑐) ×× (|𝑥𝑖 − 𝑥𝑢|
+ |𝑦𝑖 − 𝑦𝑢|) × 𝐸𝑗)   

𝑑′ = 𝑑 + 1 
 

(16) 
 

𝐶𝑗𝑑𝑑′ = (𝑈𝑗𝑑𝑖 × 𝑈𝑗𝑑′𝑢 × 𝑍𝑖𝑐 × 𝑍𝑢𝑐

× (|𝑥𝑖 − 𝑥𝑢| + |𝑦𝑖 − 𝑦𝑢|)
× 𝐴𝐴𝑗) + (𝑈𝑗𝑑𝑖 × 𝑈𝑗𝑑′𝑢

× 𝑍𝑖𝑐 × (1 − 𝑍𝑢𝑐)
× (|𝑥𝑖 − 𝑥𝑢| + |𝑦𝑖 − 𝑦𝑢|)
× 𝐸𝐸𝑗)   

𝑑′ = 𝑑 + 1 

(17)                                                     

|𝑥𝑖 − 𝑥𝑢| + |𝑦𝑖 − 𝑦𝑢| ≥ 4                                                    
 

(18) 

𝑂𝑖 = max(𝑔𝑗𝑑 × 𝑈𝑗𝑑𝑖) ,      ∀𝑗, 𝑑 
(19  )  

𝑇𝐴 = max(𝑔𝑗)    𝑗 = 1 … . 𝑛  
𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 =  i∀    عدد صحیح

𝑧𝑖𝑘  , 𝑅𝑠𝑘𝑖 , ℎ𝑘 , 𝑈𝑗𝑑𝑖 , 𝐹
𝑗𝑗′𝑖

 , 𝐴𝑘𝑖 ∈ {0,1} 

𝑇𝑏𝑖  , 𝑔𝑗𝑑  , 𝐶
𝑗𝑑𝑑

′ , 𝑇
𝑗𝑑𝑑

 ′, 𝑂𝑖 , 𝑇𝐴 ≥ 0 

 یهانهی( نشان دهنده تابع هدف مسأله شامل، هز1: رابطه )مدل

 ،ها کارگران و آموزش و حقوق آن استخدامها ، نصب دستگاه

حمل ونقل قطعات بین  ها ،متغیر دستگاه هایکاری وهزینهاضافه

را در نظر وهزینه مربوط به کل زمان صرف شده در تولید  هادستگاه

ها باید به چینش دستگاه( 3) تیمحدودو ( 2) تی. محدودردگییم

( 4)ها در محوطه تولید قرار بگیرند. محدودیتای باشد که دستگاهگونه

و Rدر هر سلول حداکثر است که نیا کنندهانیب(5) تیمحدود و

عدد صفرنشان دهنده این است که حداقل صفر دستگاه داریم که 

کند که بیان می(6) تیمحدود . نیازی به تشکیل آن سلول نیست

 تیمحدود و ( 7) تیمحدود گیرد .هردستگاه در یک سلول قرار می

تواند بایک دستگاه کار کند وهر کنند که هرکارگر تنها میبیان می( 8)

( 10) تیمحدود و( 9) تیمحدود دستگاه نیز به یک کارگر نیاز دارد .

( 11دهند .محدودیت )حدباال وپایین اضافه کاری را نشان می

 و(12) تیمحدود است . jمحدودیت مربوط به زمان اتمام کل کار روی 

های مربوط به زمان تمام محدودیت( 14) تی( محدود13) تیمحدود

( 16) تیمحدود و(15) تیمحدود ام هستند .jروی قطعه  امdعملیات

هاوهزینه این حمل را نشان زمان حمل قطعات بین دستگاهبه ترتیب 

ها از کند که فاصله دستگاهبیان می( 17) تیمحدود دهند .می

کند که زمان بیان می( 18) تیمحدود . متر باشد2یکدیگرحداقل باید

  ام چقدر است.iکل کار دستگاه

 یعدد محاسبات

. در این آورده شده است این مدل مثالی  جهت نشان دادن کارایی

کارگر داریم که اطالعات 3عملیات مختلف و 2 قطعه ،2دستگاه ،2مثال 

 است :آورده شده (3( و)2( و)1های )جدول ها در آن

 هادستگاهاطالعات مربوط به  (:1)جدول
بیشترین درصد 

 )درصد(کاریاضافه
مدتزمان 

 دردسترس)دقیقه(
 هزینه
اضافه 
 کاری

هزینه 
 متغیر

 

دستگاه  9 11 480 0.2
 اول

دستگاه  7 9 480 0.2
 دوم

 

 اطالعات مربوط به عملیات(: 2جدول)
کدام 
 –عملیات 

کدام دستگاه 
)ازچپ به 

 راست(

 زمان عملیت تقاضا
2 

 )دقیقه(

زمان 
 )دقیقه(1عملیات

 
 

 قطعه
 

1-1 
2-2 

 

 
35 

 
8 

 

 
3 
 

 
1 

2-1 
1-2 

 
20 

 
10 

 
11 

 
2 

 

 کارگران موجود(: اطالعات مربوط به 3جدول)
میزان 

حقوق برای 
کار با 

 امiدستگاه 

هزینه 
 استخدام

هزینه 
)ازچپ به آموزش

 –راست دستگاه 
 هزینه(

برای کدام 
دستگاه 
آموزش 
 میخواهد

 کارگر

12-1 
11-2 

19 9-1 
6-2 

 
 2و1

 
1 

9-1 
12-2 

17  
5-1 

 
1 

 
2 

10-1 
9-2 

25 3-1 
3-2 

 
 2و1

 
3 
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واحد 2واحد ودر خارج سلول1زمان و هزینه حمل درداخل سلول  همچنین

واحدپولی 2برابر باyوxهابر حسب واحداندازی دستگاهاست . هزینه نصب وراه

تعداد  واحد پولی هزینه دارد .2است . همچنین هر واحد از زمان تولید

 تا است .2توان تشکیل داد هایی هم که میسلول

افزارگمز برای دو دستگاه موجود آورده نرمهای ( خروجی4در جدول)

های مربوط به دو قطعه موجود را نشان ( خروجی5شده است . جدول)

افزار برای کارگران های نرم( مربوط به خروجی6دهد و جدول)می

 استخدام شده است .

 به ماشینمربوط به ماشین (: نتایج 4جدول)
هزینه 
 کاریاضافه

میزان  هزینه متغیر
 کاریاضافه

میزان 
کل 
زمان 

 کار

دستگاه 
در 

کدام 
سلول 
 است

  مختصات

 
0 

 
3276 

 

 
 

0 

 
 
3

64 

 
1 

x=
1 

 
y=

5 

 
1 

 
585 

 
3815 

 
65 

 
5

45 

 
1 

x=
1 

 
y=

1 

 
2 

 

 (: نتایج مربوط به قطعات5جدول)
هزینه حمل بین 

 هادستگاه
زمان اتمام عملیات 

 دوم
زمان اتمام عملیات 

 اول
 قطعه

4 545 105 1 

4 364 160 2 

 

 (: نتایج مربوط به کارگران6جدول)
برای کدام 

 دستگاه
هزینه  هزینه آموزش حقوق

 استخدام
کارگران 

 استخدام شده

2 11 6 19 1 

1 9 5 17 2 

واحد 545انجامدهمچنین زمان کلی که عملیات تولید به طول می

 . واحد پولی است8893زمانی است و هزینه کل نیز

 تیحساس لیتحل -3

زمان عملیات دوم برای قطعه اول ، زمان  یبخش پارامترها نیا در

عملیات دوم برای قطعه دوم و هزینه آموزش کارگردوم برای دستگاه 

تابع هدف را مورد  یر هر کدام بر روثو ا اندشده تیحساس لیتحل ، اول

 :ایم دادهقرار  یبررس

 

 
 قطعه اول زمان عملیات دومِ تیحساس زیآنال کی(: تکن1)  شکل

نمایش داده شده است کاهش در زمان عملیات دوم  (1)همانطور که در شکل

شدت این کاهش در .  شودقطعه اول باعث کاهش زیادی در هزینه کل می

 رفته رفته شدت شود .. ولی واحد کم می630ه به میزانابتدا بیشتر است وهزین

  شود .کمتر میاین کاهش ،

 

 
 قطعه دوم زمان عملیات دومِ تیحساس زیآنال کی(: تکن2)  شکل

 

 

8893
8263

7678 73637048

0

1000
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5000

6000
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9000
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11 10 9 8 7

نه
زی

ه
ل 

ک

(دقیقه)زمان عملیات دوم روی قطعه اول

8893

8713

8533
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8000

8100
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8300
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8500
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8900

9000

10 9 8 7

ل
 ک

نه
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ه
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دوم قطعه دوم شود کاهش در زمان عملیات دیده می(2)همانطور که در شکل 

. اما این کاهش به اندازه کاهش ایجاد شده شود باعث کاهش در هزینه کل می

زمان عملیات دوم قطعه اول نیست . کاهش در زمان قطعه دوم  ازکم کردن

 است .180دهد و میزان این کاهشبصورت خطی هزینه را کاهش می

 

 
برای 2زمان آموزش کارگر تیحساس زیآنال کی(: تکن3)  شکل

 1دستگاه

 

شود باکاهش دادن هزینه آموزش مشاهده می (3)همانطور که درشکل 

توان هزینه کل را کاهش داد . این کاهش شاید کارگردوم برای دستگاه اول می

دهد که هزینه آموزش کارگران هم در هزینه کلی زیاد نباشد ولی نشان می

 تولید نقش دارد .

 یریگجهینت -4

ها ، های مربوط به تخصیص کارگران به دستگاههزینهمقاله،  نیا در

های مربوط به حمل ونقل هاوهزینههای مربوط به دستگاه هزینه

ها وهمینطور هزینه مربوط به زمان صرف شده قطعات بین دستگاه

افزار مدل بانرمبرای تولید بررسی شده است . مثال ارائه شده برای این 

زمان عملیات دوم برای قطعه اول ،  وپارامترهایگمز حل شده است 

زمان عملیات دوم برای قطعه دوم وهزینه آموزش کارگر دوم برای 

نتایج نشان  . اندهشد تیحساس لینسبت به تابع هدف تحل دستگاه اول

پارامتر زمان عملیات دوم برای قطعه اول بیشترین تأثیررا در دهدمی

 هزینه کل دارد .

با در نظرگیری مسأله  نیحل ا یآت قاتیدر تحق کار نیمهمتر

اندازی های مختلف تولید مانند قسمت نصب وراهبودجه در زمینه

ها ها و همینطور  قسمت تخصیص کارگران مناسب به دستگاهدستگاه

 نیحل ا یبرا کیستیوریو ه کیستیوریمتاههای واستفاده از روش

 رد .باید در آینده روی آن مطالعاتی صورت گی و است  همسأل
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