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توسعه یک مدل ریاضی جهت مسئله چیدمان سلولی براساسِ زمانبندی و تخصیص کارگر
2
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در یک سالن. در این مقاله توسعه یک مدل ریاضی جهت مسئله چیدمان سلولی براساس زمانبندی وتخصیص کارگر بررسی شده است
 استقرارآنها باید به نحوی باشد که زمان حمل ونقل قطعات بین دستگاه ها. تولیدی تعداد مشخصی سلول وماشین استقرار پیدا کرده است
 حداقل کردن هزینههای مربوط به،  هدف.  سطح مهارت کارگران نیز متفاوت بوده ولذا هزینههای متفاوتی باید پرداخت شود. حداقل گردد
 زمان عملیات دوم برای قطعه دوم،  لذا مدل توسط نرمافزار گمز حل شدهاست وپارامترهای زمان عملیات دوم برای قطعه اول. تولید است
 نتایج نشان میدهدپارامتر زمان عملیات دوم برای.وهزینه آموزش کارگر دوم برای دستگاه اول نسبت به تابع هدف تحلیل حساسیت شدهاند
. قطعه اول بیشترین تأثیررا در هزینه کل دارد
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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.
KEYWORDS
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 -1مقدمه
درمسئله چیدمان سلولی موضوع زمانبندی عملیات و همچنین
موضوع تخصیص کارگران به عملیات مختلف براساس تواناییشان دو
موضوعی است که بخش قابل توجهی از هزینه را به خود اختصاص
می دهد  .از آنجایی هم که در تولید بحث هزینه یکی از دغدغههای
تولید است و خیلی از مراکز تولیدی به خاطر چیدمان غلط ویا به خاطر
صرف هزینههای غیرضرور در بخش استخدام دچار زیانهای زیاد
شدهاند  ،پس باید راهحلی ارائه شود که درآن مسئله زمانبندی
وچیدمان وهمچنین مسئله تخصیص کارگران درنظرگرفته شود .
مطالعات زیادی در زمینه چدمان سلولی و بحث زمانبندی
وهمچنین بحث کارگر انجام شده است  ،اما هیچکدام از مطالعات
گذشته دو موضوع زمانبندی وتخصیص راباهم درنظر نگرفتهاست .
توکلی مقدم وهمکارانش][1به بررسی چینش بین سلولی وچینش
داخل سلولها پرداختند ومدل خود رابوسیله نرمافزارلینگو حل کردند .
وَنگ وهمکارانش] [2به بررسی چیدمان سلولی بادر نظر گرفتن
زمانبندی و چینش دستگاهها پرداختند و مدل خود را با الگوریتم
ژنتیک رتبهبندی شده حل کردند  .آریانژاد] [3به بررسی چیدمان
سلولی باتوجه به تخصیص کارگران پرداخت  .تحقیق او برای حالت پویا
بود و با استفاده از تابع چندهدفه و نرمافزار لینگو آن را حل کرد
.سَتُگلو و همکارانش][4به بررسی چیدمان سلولی باتوجه به تخصیص
کارگر پرداختند ومدل خود را بانرمافزار گمز حل کردند  .مهدوی][5
به برر سی چیدمان سلولی درحالت پویا وباتوجه به تخصیص کارگر
پرداخت ومدل خود را بانرمافزار لینگو حل کرد  .توکلی مقدم
وجوالیی][6به بررسی چیدمان سلولی باتوجه به چینش داخل سلولها
پرداختند و مدل خود را باالگوریتم()EMحل کردند  .حسین آبادی
فراهانی و همکارانش] [7به بررسی چیدمان سلولی باتوجه به چیدمان
بین و داخل سلولها و زمان بندی پرداختند .
میرزایی وهمکارانش][8به بررسی چیدمان سلولی باتوجه به
چین ش بین سلولی وچینش داخل سلول پرداختند ومدل خود را با
الگوریتم ژنتیک حل کردند  .بابلی وهمکارانش][9به بررسی چیدمان
سلولی درحالت پویا وباتوجه به چینش بین سلولی وچینش داخل
سلول پرداختند ومدل خود را با الگوریتم ( )SAحل کردند  .باقری و
بشیری] [10به بررسی چیدمان سلولی در حالت پویا و باتوجه به
چیدمان بین سلولی و تخصیص کارگران پرداختند  .آنها مدل خود را
با الگوریتم ژنتیک حل کردند  .مهدوی][11به بررسی چبدمان سلولی
باتوجه به چینش بین سلولی و چینش داخل سلول پرداخت و مدل
خود را بانرمافزار لینگو حل کرد .شیرازی وهمکارانش][12به بررسی
چیدمان سلولی در حالت پویا وباتوجه به چینش داخل سلول و چینش
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بین سلولی پرداختند ومدل خود رابانرمافزار گمز حل کردند .
قدسی ورفیعی][13به بررسی چیدمان سلولی درحالت پویا وباتوجه
به تخصیص کارگر پرداختند و مدل خود را باالگوریتم ژنتیک حل
کردند  .چانگ وهمکارانش] [14به بررسی چیدمان سلولی باتوجه به
چی دمان داخلی و بین سلولی پرداختند و مدل بوسیله ( )TSحل
کردند  .مهدیزاده و رحیمی] [15به بررسی چیدمان سلولی باتوجه به
تخصیص کارگران و چیدمان بین و داخل سولها پرداختند که بررسی
آنها برای حالت پویا بوده و مکان سلولها نیز در آن مشخص بودهاست
 .آنها مدل چندهدفه خود را با الگوریتمهای فراابتکاری()MOVDO
و ( )MOSAحل کردند .
این مقاله به بررسی چیدمان سلولی باتوجه به زمانبندی و
تخصیص کارگر بهطور همزمان پرداخته است .

 -2تعریف مسئله
مسئله از یک واحد تولیدی آغاز میشود که درآن ترتیب
قرارگرفتن دستگاهها وهمچنین ترتیب قرار گرفتن قطعات روی
دستگاهها مشخص است  .مدیریت قصد دارد که برای شروع بهکار خود
تعداد مشخصی دستگاه را که خریداری کرده به گونهای در کنارهم ودر
سلولها استقرار دهد که زمان حمل قطعات و درمجموع زمان کل
تولید کاهش یابد  ،وبا این کاربتواند هزینه متغیر دستگاهها را نیز کم
کند  .همچنین این واحد تولیدی در نظر دارد تا از میان تعدادی کارگر
که سطح مهارت و هزینههای دستمزد  ،استخدام و آموزش متفاوتی
دارند کارگرانی را انتخاب کند که مهارت الزم را داشته باشند
وهزینههای مربوط به آنها را هم حداقل کند  .با اجرای صحیح این دو
کار هزینههای تولید حداقل ممکن میشود و واحد تولیدی مجبور به
خرج کردن هزینههای اضافی نیست .
مدل ارائه شده دراین مقاله بهترین نوع چینش دستگاهها در
سلولها (باتوجه به ترتیب قرار گرفتن قطعات روی دستگاهها )را ارائه
میدهد  .همچنین بهترین کارگران را انتخاب میکند  .در انتها نیز
مدل ارائه شده هزینه کلی تولید را محاسبه میکند .
مفروضات مدل
 .1ابعاد تمام دستگاهها یکسان است (. )2×2
 .2هردستگاه تنها یک نوع عملیات را انجام میدهد .
 .3هر دستگاه ابتدا عملیات بر روی تعداد مورد نیاز از قطعهjام
را تمام میکند سپس سراغ قطعه(  )j+1میرود .
 .4هردستگاه به یک اپراتور نیاز دارد .
 .5هر اپراتور تنها میتواند با یک دستگاه کار کند .
 .6دستگاهها باید در محوطه تولیدی حداقل دومتر ازهم فاصله
داشته باشند .
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𝑐𝑖𝑍  -1 :اگرماشین iدرسلول cباشد -0 .درغیرایصورت
𝑖𝑘𝑠𝑅  -1 :اگرکارگر kبه ماشین iتخصیص داده شود .
-0درغیرایصورت
𝑘 -1 : ℎاگرکارگرkاستخدام شود -0 .درغیرایصورت
 :TAکل زمان تولید در کارخانه

پارامترها و متغیرهای مسأله
𝑚 ∶ تعداد دستگاه
𝑛 ∶ تعداد قطعه
 :Hابعاد افقی محوطه تولید
 :Vابعادعمودی محوطه تولید
 :Rحداکثرماشین در یک سلول
 :qهزینه نصب وراهاندازی ماشین هابه ازای هرواحد xوy
𝑗𝐷  :تعداد تقاضای قطعه jام
𝑗𝑁 ∶تعداد عملیات الزم برای j
𝑖𝑘𝑎𝑆  :حقوق کارگر  kبرای کاربا ماشینi
𝑖𝑘𝑎  :هزینه آموزش کارگر  kبرای ماشینi
𝑖𝑘𝑎𝑆 :حقوق kبرای کار با i
𝑘𝐻 :هزینه استخدام کارگرk
𝑑𝑗𝑊  :مدت زمان عملیات  dروی قطعه jام
𝑖𝐵  :هزینه متغیرماشینi
𝑖𝑇  :مدت زمان دردسترس بودن ماشین i
𝑖𝑡  :بیشترین درصد اضافهکاری
𝑖𝜃  :هزینه اضافهکاری i
𝑗𝐴  :واحد زمان حمل jدر سلول
𝑗𝐸  :واحد زمان حمل jدرخارج سلول
𝑗𝐴𝐴  :هزینه حمل  jدر سلول به ازای واحد مسافت
𝑗𝐸𝐸  :هزینه حمل  jدرخارج سلول به ازای واحد مسافت
𝑖𝑑𝑗𝑈  -1 :اگر عملیات dقطعه jروی ماشین  iانجام شود .
 -0درغیراینصورت
𝑖 -1 : 𝐹𝑗𝑗′اگر قطعات  jزودتراز قطعات ’ jبه ماشین  iبرسند .
 -0درغیراینصورت
𝑖𝑘𝐴  -1 :اگر کارگر kنیاز به آموزش برای کار با  iداشته باشد .
 -0درغیراینصورت
𝐶 :هزینه هر واحد زمان

مدل
𝑖
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) 𝑖𝑦 𝑞(𝑥𝑖 +

∑(𝑧 = min
𝑖=1

𝑘

) 𝑘𝐻 × 𝑘((ℎ
𝑘=1
× 𝑖𝑘𝐴 × 𝑖𝑘𝑠𝑅 × 𝑘(ℎ

∑+

+
) 𝑖𝑘𝑎
) ) 𝑖𝑘𝑎𝑆 × 𝑖𝑘𝑠𝑅 × 𝑘+ (ℎ

𝑖𝑂 ( ((𝑇𝑏𝑖 × 𝜃𝑖 ) +
𝐶𝑗𝑑𝑑′

𝑁𝑗 −1

𝑛

∑

𝑑=1

𝑚

∑+

𝑖=1

∑ × 𝐵𝑖 )) +

𝑗=1

)𝐶 × 𝐴𝑇( +

()2

𝑖 ∀ 𝑋𝑖 ≤ 𝐻 − 1 ,

()3

𝑦𝑖 ≤ 𝑣 − 1

𝑖∀ ,
𝑐∀

()4
()5
()6
()7

𝑐∀

𝑚∑
𝑖=1 𝑍𝑖𝑐 ≥ 0

,

∑𝑐𝑐=1 𝑍𝑖𝑐 = 1 ,

𝑖∀
𝑘∀

∑𝑘𝑘=1 𝑅𝑠𝑘𝑖 = 1,

𝑖∀

()9

𝑚∑
𝑖𝑘𝑠𝑅 𝑖=1

=1 ,

𝑖∀

()8

()10

𝑚∑
𝑖=1 𝑍𝑖𝑐 ≤ 𝑅 ,

𝑖∀ max(𝑈𝑗𝑑𝑖 × 𝑔𝑗𝑑 ) − 𝑇𝑖 ,

𝑇𝑏𝑖 ≤ 𝑡𝑖 × 𝑇𝑖 ,

𝑗𝑁

𝑛

∑

𝑑=1

∑ ≥ 𝑖𝑏𝑇

𝑗=1

متغیرهای تصمیم گیری
𝑖𝑋  :فاصله افقی بین مرکزماشین  iو خط مبنا
𝑖𝑌  :فاصله عمودی بین مرکزماشین  iو خط مبنا
𝑖𝑏𝑇 :میزان اضافهکاری ماشین i
𝑗𝑔  :زمان اتمام تولید قطعات j
𝑑𝑗𝑔  :زمان اتمام عملیات  dروی قطعات j
 : 𝑇𝑗𝑑𝑑′زمان حمل  jبین عملیات dو’d
𝑖𝑂 :زمان اشتغال ماشینi
 : 𝐶𝑗𝑑𝑑′هزینه حمل  jبین عملیات dو’d
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𝑑 ∀ 𝑗,

()11
()12
()13

𝑔𝑗 ≥ 𝑔𝑗𝑑 ,

𝑑 ∀ 𝑗,

,

′

𝑊 × 𝑗𝐷 ≥ 𝑑𝑗𝑔

𝑑𝑗

𝑑𝑔𝑗′𝑑′ ≥ 𝐷𝑗′ × 𝑊𝑗′𝑑′ + 𝑇𝑗′𝑑𝑑′ + 𝑔𝑗′
(If max𝐹𝑗𝑗′ 𝑖 × 𝑈𝑗𝑑"𝑖 × 𝑔𝑗𝑑" < 𝑔𝑗′ 𝑑 × 𝑈𝑗′𝑑′𝑖 +
𝑇𝑗 ′ 𝑑𝑑′ )∀𝑗, 𝑗 ′
𝑗𝑁 ∈ "𝑑 𝑑′ = 𝑑 + 1 , 𝑑 ∈ 𝑁𝑗′ ,
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()14

()15

()16

𝑔𝑗′ 𝑑′ ≥ (max(𝐹𝑗𝑗′ 𝑖 × 𝑈𝑗𝑑" 𝑖 × 𝑔𝑗𝑑" ) + 𝑊𝑗′ 𝑑′
) × 𝐷𝑗′
× 𝑑 (If 𝑚𝑎𝑥𝐹𝑗𝑗′ 𝑖 × 𝑈𝑗𝑑" 𝑖 × 𝑔𝑗𝑑" > 𝑔𝑗′
𝑈𝑗′𝑑′𝑖 + 𝑇𝑗′ 𝑑𝑑′ ) ∀𝑗, 𝑗 ′ , 𝑑′ = 𝑑 + 1, 𝑑 ∈ 𝑁𝑗′ ,
𝑗𝑁 ∈ "𝑑
𝑐𝑢𝑍 × 𝑐𝑖𝑍 × 𝑢 𝑇𝑗𝑑𝑑′ = (𝑈𝑗𝑑𝑖 × 𝑈𝑗𝑑′
)| 𝑢𝑦 × (|𝑥𝑖 − 𝑥𝑢 | + |𝑦𝑖 −
𝑐𝑖𝑍 × 𝑢 × 𝐴𝑗 ) + (𝑈𝑗𝑑𝑖 × 𝑈𝑗𝑑′
| 𝑢𝑥 × (1 − 𝑍𝑢𝑐 ) ×× (|𝑥𝑖 −
) 𝑗𝐸 × )| 𝑢𝑦 + |𝑦𝑖 −
𝑑′ = 𝑑 + 1
𝑐𝑢𝑍 × 𝑐𝑖𝑍 × 𝑢 𝐶𝑗𝑑𝑑′ = (𝑈𝑗𝑑𝑖 × 𝑈𝑗𝑑′
)| 𝑢𝑦 × (|𝑥𝑖 − 𝑥𝑢 | + |𝑦𝑖 −
𝑢 × 𝐴𝐴𝑗 ) + (𝑈𝑗𝑑𝑖 × 𝑈𝑗𝑑′
) 𝑐𝑢𝑍 × 𝑍𝑖𝑐 × (1 −
)| 𝑢𝑦 × (|𝑥𝑖 − 𝑥𝑢 | + |𝑦𝑖 −
) 𝑗𝐸𝐸 ×
𝑑′ = 𝑑 + 1

()17

حدباال وپایین اضافه کاری را نشان میدهند .محدودیت ()11
محدودیت مربوط به زمان اتمام کل کار روی jاست  .محدودیت ()12و
محدودیت ( )13محدودیت ( )14محدودیتهای مربوط به زمان تمام
عملیاتdام روی قطعه jام هستند  .محدودیت ()15و محدودیت ()16
به ترتیب زمان حمل قطعات بین دستگاههاوهزینه این حمل را نشان
میدهند  .محدودیت ( )17بیان میکند که فاصله دستگاهها از
یکدیگرحداقل باید2متر باشد  .محدودیت ( )18بیان میکند که زمان
کل کار دستگاهiام چقدر است.
محاسبات عددی
جهت نشان دادن کارایی این مدل مثالی آورده شده است  .در این
مثال 2دستگاه 2،قطعه 2 ،عملیات مختلف و 3کارگر داریم که اطالعات
آنها در جدول های ( )1و( )2و( )3آورده شدهاست :
جدول( :)1اطالعات مربوط به دستگاهها
بیشترین درصد
اضافهکاری(درصد)

مدتزمان
دردسترس(دقیقه)

هزینه
اضافه
کاری

هزینه
متغیر

0.2

480

11

9

0.2

480

9

7

|𝑥𝑖 − 𝑥𝑢 | + |𝑦𝑖 − 𝑦𝑢 | ≥ 4
()18
𝑂𝑖 = max(𝑔𝑗𝑑 × 𝑈𝑗𝑑𝑖 ) ,

𝑑 ∀𝑗,

()19
𝑛 𝑇𝐴 = max(𝑔𝑗 ) 𝑗 = 1 … .
 ∀iعدد صحیح = 𝑖𝑦 𝑥𝑖 ,
}𝑧𝑖𝑘 , 𝑅𝑠𝑘𝑖 , ℎ𝑘 , 𝑈𝑗𝑑𝑖 , 𝐹𝑗𝑗′𝑖 , 𝐴𝑘𝑖 ∈ {0,1

, 𝑇𝑗𝑑𝑑 ′ , 𝑂𝑖 , 𝑇𝐴 ≥ 0

′

𝑑𝑑𝑗

1-1
2-2

جدول( :)2اطالعات مربوط به عملیات
زمان عملیت
تقاضا
زمان
2
عملیات(1دقیقه)
(دقیقه)

35

8

قطعه

1

3

𝐶 𝑇𝑏𝑖 , 𝑔𝑗𝑑 ,

مدل :رابطه ( )1نشان دهنده تابع هدف مسأله شامل ،هزینههای
نصب دستگاهها  ،استخدام کارگران و آموزش و حقوق آنها ،
اضافهکاری وهزینههای متغیر دستگاهها  ،حمل ونقل قطعات بین
دستگاهها وهزینه مربوط به کل زمان صرف شده در تولید را در نظر
میگیرد .محدودیت ( )2و محدودیت ( )3چینش دستگاهها باید به
گونهای باشد که دستگاهها در محوطه تولید قرار بگیرند .محدودیت()4
و محدودیت ()5بیانکننده این است که در هر سلول حداکثرRو
حداقل صفر دستگاه داریم که عدد صفرنشان دهنده این است که
نیازی به تشکیل آن سلول نیست .محدودیت ()6بیان میکند که
هردستگاه در یک سلول قرار میگیرد  .محدودیت ( )7و محدودیت
( )8بیان میکنند که هرکارگر تنها میتواند بایک دستگاه کار کند وهر
دستگاه نیز به یک کارگر نیاز دارد  .محدودیت ( )9و محدودیت ()10
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کدام
عملیات –
کدام دستگاه
(ازچپ به
راست)

دستگاه
اول
دستگاه
دوم

1-2
2-1

میزان
حقوق برای
با
کار
دستگاه iام

1-12
2-11
1-9
2-12
1-10
2-9

20

10

11

2

جدول( :)3اطالعات مربوط به کارگران موجود
هزینه
هزینه
برای کدام کارگر
به
(ازچپ
آموزش
استخدام
دستگاه
راست دستگاه –
آموزش
هزینه)
میخواهد
1-9
19
1
 1و2
2-6
17
2
1
1-5
1-3
25
3
 1و2
2-3
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 -3تحلیل حساسیت

همچنین زمان و هزینه حمل درداخل سلول 1واحد ودر خارج سلول2واحد
است  .هزینه نصب وراهاندازی دستگاههابر حسب واحدxوyبرابر با2واحدپولی
است  .همچنین هر واحد از زمان تولید2واحد پولی هزینه دارد  .تعداد
سلولهایی هم که میتوان تشکیل داد 2تا است .

در جدول( )4خروجیهای نرمافزارگمز برای دو دستگاه موجود آورده
شده است  .جدول( )5خروجیهای مربوط به دو قطعه موجود را نشان
میدهد و جدول( )6مربوط به خروجیهای نرمافزار برای کارگران
استخدام شده است .
هزینه
اضافهکاری

0

3276
0

585

3815

مختصات

=x
1

1

3

=y
5
=x
1

64
5

65

7678 7363
7048

1

45

7

هزینه حمل بین
دستگاهها

4

545

105

1

4

364

160

2

8263

قطعه

9

8

10

11

زمان عملیات دوم روی قطعه اول(دقیقه)

2

جدول( :)5نتایج مربوط به قطعات
زمان اتمام عملیات
دوم

8893

1

=y
1

زمان اتمام عملیات
اول

10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

شکل (  :)1تکنیک آنالیز حساسیت زمان عملیات دومِ قطعه اول
همانطور که در شکل( )1نمایش داده شده است کاهش در زمان عملیات دوم
قطعه اول باعث کاهش زیادی در هزینه کل میشود  .شدت این کاهش در
ابتدا بیشتر است وهزینه به میزان630واحد کم میشود  ..ولی رفته رفته شدت
این کاهش ،کمتر میشود .

8713

جدول( :)6نتایج مربوط به کارگران
برای کدام
دستگاه

حقوق

هزینه آموزش

2

11

6

19

1

1

9

5

17

2

کارگران
استخدام شده

8533
8353

7

همچنین زمان کلی که عملیات تولید به طول میانجامد545واحد
زمانی است و هزینه کل نیز8893واحد پولی است .

8

9

هزینه کل

9000
8900
8800
8700
8600
8500
8400
8300
8200
8100
8000

8893

هزینه
استخدام

هزینه کل

جدول( :)4نتایج مربوط به ماشین به ماشین
میزان
هزینه متغیر
میزان دستگاه
کل
کاری
اضافه
در
زمان
کدام
کار
سلول
است

در این بخش پارامترهای زمان عملیات دوم برای قطعه اول  ،زمان
عملیات دوم برای قطعه دوم و هزینه آموزش کارگردوم برای دستگاه
اول  ،تحلیل حساسیت شدهاند و اثر هر کدام بر روی تابع هدف را مورد
بررسی قرار دادهایم :

10

زمان عملیات دوم روی قطعه دوم(دقیقه)

شکل (  :)2تکنیک آنالیز حساسیت زمان عملیات دومِ قطعه دوم
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)دیده میشود کاهش در زمان عملیات دوم قطعه دوم2( همانطور که در شکل
 اما این کاهش به اندازه کاهش ایجاد شده. باعث کاهش در هزینه کل میشود
 کاهش در زمان قطعه دوم. ازکم کردن زمان عملیات دوم قطعه اول نیست
. است180بصورت خطی هزینه را کاهش میدهد و میزان این کاهش

8894
8893

8893

8892
هزینه کل

واستفاده از روشهای متاهیوریستیک و هیوریستیک برای حل این
. مسأله است و باید در آینده روی آن مطالعاتی صورت گیرد

8892

8891
8890

8890

8889

8889

8888
8887
5

4

2

1

1 برای دستگاه2هزینه آموزش کارگر

برای2 تکنیک آنالیز حساسیت زمان آموزش کارگر:)3 ( شکل
1دستگاه
) مشاهده میشود باکاهش دادن هزینه آموزش3( همانطور که درشکل
 این کاهش شاید. کارگردوم برای دستگاه اول میتوان هزینه کل را کاهش داد
زیاد نباشد ولی نشان میدهد که هزینه آموزش کارگران هم در هزینه کلی
. تولید نقش دارد

 نتیجهگیری-4
،  هزینههای مربوط به تخصیص کارگران به دستگاهها،در این مقاله
هزینههای مربوط به دستگاه هاوهزینههای مربوط به حمل ونقل
قطعات بین دستگاهها وهمینطور هزینه مربوط به زمان صرف شده
 مثال ارائه شده برای این مدل بانرمافزار. برای تولید بررسی شده است
، گمز حل شده است وپارامترهای زمان عملیات دوم برای قطعه اول
زمان عملیات دوم برای قطعه دوم وهزینه آموزش کارگر دوم برای
 نتایج نشان.دستگاه اول نسبت به تابع هدف تحلیل حساسیت شدهاند
میدهدپارامتر زمان عملیات دوم برای قطعه اول بیشترین تأثیررا در
. هزینه کل دارد
مهمترین کار در تحقیقات آتی حل این مسأله با در نظرگیری
بودجه در زمینههای مختلف تولید مانند قسمت نصب وراهاندازی
دستگاهها و همینطور قسمت تخصیص کارگران مناسب به دستگاهها
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