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تاریخچه مقاله:

زمانبندی همزمان برای سیستمهای تولید دومرحلهای شامل یک مرحلهی پردازش قطعات و یک
مرحلهی مونتاژ ،موجب تحقق اهداف ایدهآل برای این سیستمها میشود .در این مقاله برای اولینبار
یک الگوریتم شاخه و کران جهت حل مسأله زمانبندی در سیستم تولیدکارگاهی انعطافپذیر همراه با
یک مرحلهی مونتاژ با هدف حداقل کردن زمان تکمیل محصوالت ارائه شده است .باتوجه به زمانبر
بودن روشهای حل شاخه و کران ،جهت افزایش کارایی الگوریتم پیشنهادی و کاهش زمان اجرای آن،
دو کران پایین ارائه و دو استراتژی جستوجوی تحت عنوان جستوجوی اولین بهترین و جستوجوی
عمق مورد بررسی قرار گرفت .همچنین بهمنظور تعیین حد باال برای هر شاخه ،از الگوریتم جستوجوی
همسایگی متغیر ( )VNSاستفاده شده است .بهمنظور درک بهتر مسأله ،یک مدل برنامهریزی عدد
صحیح مختلط ( ) MIPهمراه با پارامترها و متغیرهای تصمیم مورد نیاز تشریح شده است .ازآنجاییکه
مسأله مورد مطالعه از نوع مسائل ردهی سخت محسوب میشود ،عملکرد الگوریتمهای پیشنهادی در
حل مسأله با ابعاد کوچک مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته است .نتایج ارزیابی نشان داد که استراتژی
جستوجو ی عمق عملکرد بهتری داشته و موجب افزایش کارایی الگوریتم شاخه و کران پیشنهادی و
کاهش زمان حل میشود.

دریافت 1398/3/8
پذیرش 1398/7/11
(مقاله پژوهشی)
کلمات کلیدی:
زمانبندی
تولیدکارگاهی انعطافپذیر
مونتاژ
الگوریتم شاخه و کران
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مقدمه1

مسائل زمانبندی به یافتن نحوه استفادهی بهینه از منابع در دسترس
جهت تولید و تأمین تقاضای بازار میپردازند .این مسائل در فضای
رقابتی امروزی و باتوجه به پیچیدگی عوامل بیرونی و درونی مؤثر بر
هزینههای ساخت و تولید ،اهمیت بیشتری پیدا کردهاند .تأثیر نقش
زمانبندی در افزایش راندمان و بهرهوری منابع تولید در راستای تأمین
منافع تولیدکننده از یکسو ،و تولید و تأمین بهموقع تقاضاها در راستای
تحقق انتظارات و رضایت مشتریان از سوی دیگر ،موجبشده تا
* نویسنده مسئول :پرویز فتاحی
تلفن021-85692191 :؛ پست الکترونیکیp.fattahi@alzahra.ac.ir :

محققین در سالهای اخیر توجه بیشتری به بررسی و حل این گروه از
مسائل بهینهسازی داشته باشند .در دهههای اخیر همزمان با افزایش
مستمر تنوع محصوالت ،کاهش اندازهی سفارشات و کوتاهشدن
زمانهای تحویل مسأله زمانبندی اهمیت بیشتری یافته است ].[1
در بیشتر صنایع تولیدی بزرگ مانند کارخانجات خودروسازی و
صنایع مونتاژ ،عملیات پردازش قطعات و مونتاژ محصوالت بهصورت
متوالی و وابسته بههم انجام میشود .در این سیستمهای تولیدی ابتدا
قطعات مورد نیاز محصوالت در سیستمهای تولید تک ماشینی ،ماشین
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موازی ،جریان کارگاهی ،کارگاه کاری ،و یا ترکیبی از این سیستمها
پردازش و آماده شده ،سپس مجموعه قطعات محصوالت به مرحلهی
دوم منتقل و به یکدیگر متصل شده و محصول مونتاژ میگردد؛ با
اینحال ،اکثر محققین در حل مسائل زمانبندی و تعیین توالی
عملیات ،این دو مرحله را مستقل از یکدیگر درنظر گرفته و آن دو را
مجزا از هم بررسی کردهاند .بررسی و حل این سیستمهای تولیدی
بهصورت مجزا و غیرهمزمان میتواند سیستم تولید را از اهداف ایدهآل
خود دور کند؛ ازاینرو ،بررسی مسائل زمانبندی با درنظر گرفتن
همزمان دو مرحلهی پردازش قطعات و مونتاژ محصوالت در سالهای
اخیر موردتوجه محققین زیادی قرار گرفته است.
در این مقاله ،مسأله زمانبندی همزمان در یک سیستم تولید
دومرحلهای شامل یک کارگاهی انعطافپذیر همراه با یک مرحلهی
مونتاژ با هدف حداقل کردن زمان تکمیل محصوالت مورد بررسی قرار
میگیرد .در مرحلهی اول این سیستم تولیدی ،مواد و قطعات اولیه در
یک سیستم تولید کارگاهی انعطافپذیر پردازش شده و اجزاء موردنیاز
محصوالت آماده میشوند .در این سیستم که توسعهیافتهی سیستم
تولید کارگاهی میباشد ،فرض شده است بهجای یک ماشین از قبل
تعیین شده ،مجموعهای از ماشینها توانایی انجام عملیات را دارند.
بهطوریکه برای هر عملیات امکان انتخاب یک ماشین از بین چند
ماشین اختصاص داده شده وجود دارد؛ سپس بعد از تکمیل قطعات هر
محصول ،چنانچه ماشین مونتاژ بیکار باشد عملیات مونتاژ جهت
تکمیل محصوالت آغاز میگردد و در غیر اینصورت قطعات به ایستگاه
موجودی انتقال مییابند .مسأله تولیدکارگاهی انعطافپذیر بهدلیل
پیچیدگی باال بهعنوان مسأله بهینهسازی  NP-hardدر ادبیات
زمانبندی تولید شناخته شده است؛ بنابراین اضافه کردن یک مرحلهی
مونتاژ به آن سبب پیچیدهتر شدن مسأله خواهد شد.
اولین تحقیق در حوزهی مسأله زمانبندی در سیستمهای تولید
مونتاژی که به یک مسأله زمانبندی تولید دومرحلهای پرداخته است
به سال  1993م .برمیگردد که توسط لی و همکاران انجام شد .ایشان
در تحقیق خود به کارخانهی تولید موتورهای احتراقی بهعنوان نمونهای
از کاربرد این مسأله در صنایع تولیدی اشاره شده است ] .[2در تحقیق
ایشان ،حالت سادهای از سیستم تولید دومرحلهای مورد بررسی قرار
گرفته که براساس آن هر محصول تنها از مونتاژ دو قطعهی  aو b
تشکیل میشود .در مرحلهی پردازش دو ماشین قرار دارد که در آن
ماشین 𝑎𝑀 قطعهی  aرا پردازش و آماده میکند و ماشین 𝑏𝑀
قطعهی  bرا پردازش و آماده میکند .ماشین 𝑐𝑀 نیز پس از تکمیل
دو قطعهی هر محصول ،آن ها را مونتاژ کرده و محصول آماده میشود.
در این تحقیق نشان داده شده که این مسأله در ردهی مسائل سخت
قرار دارد و لذا برای چند حالت خاص آن یک الگوریتم شاخه و کران
بههمراه چند الگوریتم ابتکاری ارائه شدهاست .پارک و کیم ] [3برروی
یک مسأله زمانبندی تولید در سیستم مونتاژ سهساختاره که بر پایهی
ساخت براساس سفارش است ،تمرکز کردند .در مسأله مورد بررسی
دیرکرد مجاز نمیباشد و هدف کمینهسازی هزینهی نگهداری
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محصوالت نهایی بهعالوه موجودی محصوالت در حال ساخت میباشد.
برای حل این مسأله آنها یک الگوریتم شاخه و حد برمبنای روش
الگرانژ ارائه کردند .در این الگوریتم توالی از کارها به هر ماشین
اختصاص داده میشود .هر گره برروی درخت شاخه و کران ،نشانگر
یک زیرمسأله است .در این الگوریتم ،انتخاب گرهها برای شاخهزنی
برمبنای قانون جستوجوی  D.Fاست .این روش یک شاخه را تا
رسیدن به عمق ادامه میدهد .توزکاپان و چانگ ] [4مسأله زمانبندی
دومرحلهای مونتاژ با هدف حداقل کردن مجموع وزنی زمان در جریان
ساخت را درنظر گرفتند .در مسأله مورد بررسی m-1 ،ماشین در
مرحلهی اول و یک ماشین مونتاژ در مرحلهی دوم درنظر گرفته شده
بود .آنها یک حد پایین و یک رابطهی چیرگی را ارائه کردند و از این
حد و رابطهی چیرگی در الگوریتم شاخه و کران استفاده کردند.
همچنین دو روش ابتکاری برای یافتن حد باال برای الگوریتم شاخه و
کران پیشنهاد دادند .یوکویاما ] [5مسأله زمانبندی برای سیستمهای
تولیدی که شامل قطعات ماشینکاری شده و عملیاتهای مونتاژ
میباشد را مورد بررسی قرار داده است .در این مسأله محصوالت
متعددی برای تولید ،سفارش داده میشوند .قطعات در جریان کارگاهی
پردازش شده و هر محصول توسط عملیاتهای مونتاژ سلسلهمراتبی
تولید میشود .هدف مسأله ،یافتن زمانبندی با داشتن کمترین مجموع
وزنی زمان اتمام کار برای هریک از محصوالت است .یوکویاما تکنیکی
برای بهدست آوردن حد پایین بهتر و رویکرد محاسباتی مبتنیبر روش
شاخه و حد ،برای بهدست آوردن جواب بهینه توسعه داد .یوکویاما و
سانتوس ] [6نیز یک سیستم تولید ترکیبی را بررسی کردند که در آن
قطعات مورد نیاز هر محصول در یک کارگاه جریانی دو ماشینی با زمان
مستقل پردازش شده و پس از آماده شدن قطعات هر محصول ،این
قطعات در مرحلهی پایانی مونتاژ میشوند .ایشان فرض کردند از هر
محصول تنها یک عدد موردنیاز است و تابع هدف مورد نظر آنها کمینه
کردن جمع وزنی زمان تکمیل محصوالت میباشد .آنها یک الگوریتم
شاخه و کران مبتنیبر تکنیک جستوجوی بهترین محدوده ارائه
کردند .اللوردی و االنزی ] [7برای حل مسأله زمانبندی مونتاژ
دومرحلهای که در آن مرحلهی اول متشکل از  mماشین و مرحلهی
دوم متشکل از یک ماشین مونتاژ است ،یک الگوریتم شاخه و کران و
حدود باال و پایین بههمراه روابط چیرگی ارائه کردند .آنها بهمنظور
تولید حد باالی اولیه از الگوریتم ابتکاری ترکیبی استفاده کردند .در
این الگوریتم انتخاب گرهها برای شاخهزنی برمبنای قانون جستوجوی
 D.Fاست .یوکویاما ] [8مدل زمانبندی را برای سیستم تولیدی شامل
ماشینکاری ،آمادهسازی و عملیات مونتاژ درنظر گرفت که در آن تولید
تعدادی از محصوالت بهصورت تک سفارش میباشد و هر محصول
بهوسیلهی مونتاژ مجموعهای از قطعات متفاوت و گوناگون ساخته
میشود .ابتدا اجزاء در یک جریان کارگاهی با سه ماشین تولید شده و
سپس وارد مرحلهی مونتاژ میشوند .ایشان تابع هدف را متوسط زمان
اتمام کار برای تمام محصوالت درنظر گرفت و جهت حل مسأله از
شبهبرنامهریزی پویا و یک روش شاخه و کران استفاده کرد .سانگ و
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کیم ] [9مسأله زمانبندی مونتاژ دومرحلهای چند ماشینه را با هدف
کمینه کردن جمع زمانهای تکمیل کارها مورد بررسی قرار دادند .در
مدل پیشنهادی آنها ،مرحلهی اول شامل دو ماشین مستقل است که
هر کدام نوع خاصی از اجزا را تولید میکنند (سیستم ثابت) و مرحلهی
دوم متشکل از دو ماشین یکسان و مستقل است که موازی با هم کار
میکنند .آنها کمینه کردن جمع زمان اتمام کارها در مرحلهی دوم را
بهعنوان معیار زمانبندی درنظر گرفتند .آنها سپس یک حد پایین
براساس روش کمترین زمان پردازش ارائه و با استفاده از آن یک
الگوریتم شاخه و کران پیشنهاد دادند .فتاحی و همکاران ] [10برای
حل مسأله جریان کارگاهی هیبریدی به همراه زمانهای آمادهسازی و
عملیات مونتاژ ،الگوریتم شاخه و کران سلسله مراتبی را ارائه کردند.
آنها بهمنظور افزایش کارایی الگوریتم ارائه شده ،حدود باال و پایینی
را معرفی و برای تعیین حدود پایین از قاعدهی  SPTاستفاده کردند.
همچنین بهمنظور تعیین یکی از حدود باال ،از رویهی جستوجوی
توافقی تصادفی حریصانه بهره گرفتند .آنها مسأله را در سه حالت
مورد بررسی قرار دادند .حالت اول ،حالتی است که در آن مرحلهی
جریان کارگاهی گلوگاه است .حالت دوم ،حالتی است که گلوگاه مسأله،
مرحلهی مونتاژ است؛ و در حالت سوم ،توازنی میان دو مرحلهی برقرار
است .یائو و سرین ] [11به بررسی مسأله مونتاژ دومرحلهای با درنظر
گرفتن جریان محموله در سیستم تولید چندمحصولی پرداختند .آنها
یک الگوریتم شاخه و کران برای مسأله ارائه کردند .همچنین آنها یک
حد باال و پایین برای اندازه زیر انباشتهی اول و آخر تعیین کردند .لی
و بنگ ] [12مسأله زمانبندی جریان کارگاهی مونتاژ با هدف حداقل
کردن کل دیرکرد محصوالت را مورد بررسی قرار دادند .آنها همچنین
یک الگوریتم شاخه و کران با چند حد باال و پایین جهت حل مسأله
ارائه دادند .با توجه به بررسیها بهمنظور حل مسأله تولیدکارگاهی
انعطافپذیر همراه با یک مرحلهی مونتاژ تاکنون هیچ الگوریتم دقیقی
ارائه نشده است .لین ] [13مسأله زمانبندی تولیدکارگاهی همراه با 3
ماشین را با درنظرگرفتن اثر یادگیری با هدف حداقل کردن زمان
ساخت مورد بررسی قرار داد .ایشان بهمنظور حل مسأله به ارائه یک
الگوریتم شاخه و کران با برخی قواعد چیرگی و یک حد پایین پرداخت؛
همچنین بهمنظور حل مسأله در ابعاد کوچک و بزرگ یک الگوریتم
شبیهسازی تبرید مبتنیبر تئوری ابر و یک الگوریتم حریصی تکرار
شونده با چهار روش جستوجوی محلی ارائه گردید .درنهایت عملکرد
الگوریتمها با آزمایشات محاسباتی و آنالیز آماری غیرپارامتریک ازجمله
آزمون کروسکال-والیس مورد بررسی قرار گرفت .حسینی و حسنی
] [14به ارائه یک الگوریتم شاخه و کران جهت حل مسأله زمانبندی
جریان کارگاهی مونتاژ با هدف حداقل کردن زمان تکمیل کل
محصوالت پرداختند .در مسأله مورد مطالعهی ایشان ،بعضی از قطعات
محصوالت مشترک و بعضی قطعات مختص یک محصول میباشد؛ لذا
باتوجه به تولید قطعات مشابه ،موضوع زمان آمادهسازی و تولید
دستهای قطعات مشابه نیز مورد بررسی قرار گرفته است .درنهایت
بهمنظور افزایش کارایی الگوریتم پیشنهادی ،دو حد پایین و دو حد
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باال برای جواب مسائل توسعه داده شده است .لو و همکاران ][15
الگوریتمهای شاخه و کران ترکیبی جهت حل مسأله زمانبندی
دومرحلهای همراه با زمان آمادهسازی با هدف حداقل کردن زمان
ساخت ارائه دادند .در مسأله مورد بررسی چند ماشین در مرحلهی اول
و یک ماشین در مرحلهی دوم وجود دارد .در الگوریتم ارائه شده
چندین حد باال و پایین و یک قاعده چیرگی جهت کاهش فضای
جستوجو پیشنهاد شده است.
مسأله زمانبندی همزمان در محیط کارگاه کاری و مونتاژ با درنظر
گرفتن عملیات نگهداری و تعمیرات توسط حسینی مورد مطالعه قرار
گرفت؛ ایشان در تحقیق خود محدودیت دسترسی به ماشینآالت را به
این مسأله اضافه کرده و برای حل این مسأله در ابعاد بزرگ دو روش
حل تقریبی مبتنیبر الگوریتمهای ژنتیک و شبیهسازی تبرید معرفی
کردند ] .[16همچنین فتاحی و همکاران در تحقیقی مشابه با تحقیق
حاضر ،یک رویکرد ترکیبی از الگوریتمهای بهینهسازی تجمع ذرات و
جستوجوی همسایگی متغیر موازی برای حل مسأله زمانبندی کارگاه
کاری منعطف همراه با مرحلهی مونتاژ ارائه کردند ].[17
همانطور که نتایج بررسی مطالعات قبلی نیز نشان میدهد ،باتوجه
به کاربرد فراوان سیستمهای تولید دومرحلهای در صنایع تولیدی،
مسأله زمانبندی در این سیستمها موردتوجه محققین زیادی قرار
گرفته است .ازجمله تحقیقات جدید در این حوزه میتوان به مطالعهی
ژانگ و همکاران اشاره کرد که در آن یک مدل ریاضی و چند روش
تقریبی برای حل مسأله زمانبندی در کارگاه کاری مونتاژی منعطف با
لحاظ زمانهای آمادهسازی وابسته به توالی و امکان به اشتراکگذاری
قطعات در یک محیط پویا توسعه دادند ] .[18این مسأله اخیراً در
حالتهای مختلف با هدف بررسی شرایط دنیای واقعی بررسی شده
است .از آنجمله میتوان به مطالعهی دفرشا و همکاران اشاره کرد که
موضوع انتقال دستهای قطعات را در این مسأله بررسی کردند ] .[19
شی و همکاران حالت انتقال گلوگاه را به این مسأله اضافه و آنرا مورد
بررسی قرار دادند ] .[20ونگ و همکاران نیز عدم قطعیت در زمانهای
مونتاژ را بهعنوان یکی از شرایط واقعی در صنایع تولیدی عنوان کرده
و آنرا در مسأله زمانبندی کارگاه کاری همراه با عملیات مونتاژ مورد
بررسی قرار دادند ].[21
بررسی تحقیقات گذشته نشان داد که حل مسأله زمانبندی
تولیدکارگاهی انعطافپذیر همراه با یک مرحلهی مونتاژ با استفاده از
الگوریتم شاخه و کران بهعنوان یک روش حل دقیق تاکنون مورد
مطالعه قرار نگرفته است؛ لذا در این مقاله ،حل مسأله موردنظر با
استفاده از الگوریتم شاخه و کران با هدف حداقل کردن زمان ساخت
محصوالت مورد بررسی قرار میگیرد .این تحقیق مشتملبر  5بخش
تهیه و ارائه میگردد .مقدمه و ادبیات تحقیق همراه با خالصهای از
مطالعات مرتبط گذشته در بخش  1ارائه شد .در ادامه و در بخش ،2
به تشریح و بیان مسأله مورد مطالعه پرداخته و پارامترها و متغیرهای
تصمیم آن تشریح و مدل ریاضی عدد صحیح مختلط ( )MIPمربوطه
ارائه میگردد ،میشود .الگوریتم پیشنهادی شاخه و کران همراه با دو
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استراتژی شاخهزنی در بخش  3ارائه میشود .نتایج محاسباتی و ارزیابی
و مقایسهی روش حل پیشنهادی در بخش  4تشریح میشود .درنهایت
بحث و نتیجهگیری تحقیق و پیشنهادهای کاربردی و توصیهی
تحقیقات آتی نیز در بخش  5آمده است.

زمان مونتاژ محصول𝑝
𝑝𝐴
زمان پردازش عملیات  ℎاز قطعهی 𝑗 از محصول 𝑝
𝑝𝑡𝑖,𝑗,𝑝,ℎ
برروی ماشین 𝑖
 1اگر عملیات  𝑂𝑗,𝑝,ℎبتواند برروی ماشین 𝑖 انجام
𝑎
 𝑖,𝑗,𝑝,ℎگردد؛ در غیراینصورت 0

مسأله مورد مطالعه در این مقاله عبارتستاز زمانبندی همزمان قطعات
جهت پردازش در یک سیستم تولیدکارگاهی انعطافپذیر و مونتاژ
محصوالت مربوطه در مرحلهی مونتاژ بهطوریکه زمان تکمیل کل
محصوالت حداقل شود .در این سیستم ،ابتدا یک مجموعه از 𝑗 قطعه
) 𝑝𝑛𝐽  (𝐽1 , 𝐽2 , … ,مربوط به 𝑃 محصول ) 𝑝𝑃  (𝑃1 , 𝑃2 , … ,برروی یک
مجموعه از 𝑀 ماشین ) 𝑚𝑀  (𝑀1 , 𝑀2 , … ,در مرحلهی اول پردازش
میشود .در این مرحله ،هر عملیات از قطعات برروی مجموعهای از
ماشینها قابل پردازش است؛ سپس چنانچه مجموعهی قطعات
موردنیاز حداقل یک واحد از هر محصول 𝑝 پردازش و آماده شده و
ماشین مونتاژ نیز بیکار باشد ،محصول مربوطه با زمان مونتاژ 𝑝𝐴 در
مرحلهی دوم مونتاژ میگردد .شکل ( )1نمای کلی مسأله مورد بررسی
را نشان میدهد.

متغیرها:

 .2بیان مقاله

𝑥𝑎𝑚𝐶

زمان تکمیل همهی محصوالت

𝑝𝑡𝐶

زمان تکمیل محصول 𝑝 در مرحلهی 2

𝐹𝑗,𝑝,ℎ

زمان تکمیل عملیات 𝑂𝑗,𝑝,ℎ

𝑡𝑗,𝑝,ℎ

زمان شروع عملیات 𝑂𝑗,𝑝,ℎ

𝑝𝑡𝑆

زمان شروع مونتاژ محصول 𝑝

𝑥𝑖,𝑗,𝑝,ℎ
𝑖𝑦𝑗′ ,𝑝′ ,ℎ′ ,𝑗,𝑝,ℎ,
𝑝𝑦𝑝′ " ,

 1اگر عملیات  𝑂𝑗,𝑝,ℎبرروی ماشین 𝑖 انجام
گیرد؛  0در غیر اینصورت.
 1اگر عملیات  𝑂𝑗′ ,𝑝′ ,ℎ′بر عملیات 𝑂𝑗,𝑝,ℎ
مقدم باشد؛  0در غیراینصورت.
 1اگر محصول 𝑝 بعد از محصول "𝑝 مونتاژ
شود؛  0در غیراینصورت.

با درنظر گرفتن پارامترها و متغیرهای تعریف شده ،مدل ریاضی
مسأله موردمطالعه بهصورت زیر تعریف میشود:
()1
𝑥𝑎𝑚𝐶 = 𝑍 min
S.t.
()2
𝑝𝑡𝐶 ≥ 𝑥𝑎𝑚𝐶
𝑝∀

شکل ( :)1نمایی از مسأله مورد مطالعه در این تحقیق

اندیسها:
𝑝, 𝑝′
𝑗, 𝑗 ′
ℎ, ℎ′
𝑖

′

اندیس محصوالت )𝑃 (𝑝, 𝑝 = 1,2, … ,
′

اندیس قطعات ) 𝑝𝑛 (𝑗, 𝑗 = 1,2, … ,
اندیس عملیات ) 𝑝(ℎ, ℎ′ = 1,2, … , 𝐻𝑗,
اندیس ماشینها در مرحله (𝑖 = 1,2, … , 𝑚) 1

پارامترها:
𝑃
𝑝𝑛
𝑝𝐻𝑗,
𝑚
𝐿
𝑂𝑗,𝑝,ℎ

تعداد کل محصوالت
تعداد قطعات محصول 𝑝
تعداد عملیاتهای قطعه 𝑗 از محصول 𝑝
تعداد ماشینها در مرحله 1
یک عدد بزرگ
عملیات  ℎاز قطعه 𝑗 از محصول 𝑝

𝐿 𝐹𝑗,𝑝,ℎ ≥ 𝑡𝑗,𝑝,ℎ + 𝑝𝑡𝑖,𝑗,𝑝,ℎ + (𝑥𝑖,𝑗,𝑝,ℎ − 1).
()3
∀𝑖, 𝑝, 𝑗, ℎ
𝑡𝑗,𝑝,ℎ + 𝑝𝑡𝑖,𝑗,𝑝,ℎ + (𝑥𝑖,𝑗,𝑝,ℎ − 1). 𝐿 ≤ 𝑡𝑗,𝑝,ℎ+1
()4
∀𝑖, 𝑝, 𝑗; ℎ = 1,2, … , 𝐻𝑗,𝑝 − 1
𝑡𝑗′ ,𝑝′ ,ℎ′ + 𝑝𝑡𝑖,𝑗′ ,𝑝′ ,ℎ′
+ (𝑦𝑗′ ,𝑝′ ,ℎ′ ,𝑗,𝑝,ℎ,𝑖 + 𝑥𝑖,𝑗′ ,𝑝′ ,ℎ′
()5
+ 𝑥𝑖,𝑗,𝑝,ℎ − 3). 𝐿 ≤ 𝑡𝑗,𝑝,ℎ
) ∀(𝑝, 𝑗, ℎ) ≠ (𝑗 ′ , 𝑝′ , ℎ′
𝑡𝑗,𝑝,ℎ + 𝑝𝑡𝑖,𝑗,𝑝,ℎ + (𝑥𝑖,𝑗′ ,𝑝′ ,ℎ′ + 𝑥𝑖,𝑗,𝑝,ℎ
𝐿 − 𝑦𝑗′ ,𝑝′ ,ℎ′ ,𝑗,𝑝,ℎ,𝑖 − 2).
() 6
≤ 𝑡𝑗′ ,𝑝′ ,ℎ′
𝑖 ∀(𝑝, 𝑗, ℎ) ≠ (𝑗 ′ , 𝑝′ , ℎ′ ),
𝑦𝑗′ ,𝑝′ ,ℎ′ ,𝑗,𝑝,ℎ,𝑖 ≤ 𝑥𝑖,𝑗,𝑝,ℎ
()7
𝑖 ∀(𝑝, 𝑗, ℎ) ≠ (𝑗 ′ , 𝑝′ , ℎ′ ),
𝑦𝑗′ ,𝑝′ ,ℎ′ ,𝑗,𝑝,ℎ,𝑖 ≤ 𝑥𝑖,𝑗′ ,𝑝′ ,ℎ′
()8
𝑖 ∀(𝑝, 𝑗, ℎ) ≠ (𝑗 ′ , 𝑝′ , ℎ′ ),
𝑥𝑖,𝑗,𝑝,ℎ ≤ 𝑎𝑖,𝑗,𝑝,ℎ
(∀𝑖, 𝑝, 𝑗, ℎ )9
∑𝑖 𝑥𝑖,𝑗,𝑝,ℎ = 1
(∀𝑝, 𝑗, ℎ )10
𝑝𝑡𝑆 ≤ 𝐹𝑗,𝑝,ℎ
(∀𝑝, 𝑗, ℎ )11
𝑝𝑡𝐶 ≤ 𝑝𝐴 𝑆𝑡𝑝 +
(∀𝑝 )12
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()13
()14
()15
()16

ش یه پ وه ها م دس

𝐿 𝑆𝑡𝑝 ≥ 𝑆𝑡𝑝" + 𝐴𝑝" + (𝑦𝑝′ " ,𝑝 − 1) .
"𝑝 ≠ 𝑝∀
"𝑝 ≠ 𝑝∀

𝐿 𝑆𝑡𝑝" ≥ 𝑆𝑡𝑝 + 𝐴𝑝 − 𝑦𝑝′ " ,𝑝 .
}𝑥𝑖,𝑗,𝑝,ℎ , 𝑦𝑗′ ,𝑝′ ,ℎ′,𝑗,𝑝,ℎ,𝑖 , 𝑦𝑝′ " ,𝑝 ∈ {0,1

𝐶𝑡𝑝 , 𝐹𝑗,𝑝,ℎ , 𝑡𝑗,𝑝,ℎ ≥ 0
معادلهی ( )1تابع هدف مدل که حداقلسازی زمان تکمیل کارها
میباشد را نشان میدهد .محدودیت ( )2مقدار تابع هدف را که برابر با
ماکزیمم زمان تکمیل کارها است ،تعریف مینماید .محدودیت ()3
زمان تکمیل عملیاتها را نشان میدهد .محدودیت ( )4زمان شروع هر
عملیات را به اتمام عملیات قبلی از همان کار محدود مینماید.
محدودیتهای ( )5-8ترتیب توالی عملیاتها برروی ماشینها را نشان
میدهند .محدودیت ( )9امکانپذیر بودن تخصیص کارها به ماشینها
را بررسی میکند .محدودیت ( )10موجب میگردد که عملیات  ℎاز
قطعهی 𝑗 از محصول 𝑝 حتما بر روی یک ماشین انجام گردد.
محدودیت ( )11حداقل زمان تکمیل در مرحلهی  1برای هر محصول
را نشان میدهد .محدودیت ( )12بیانگر زمان تکمیل محصوالت است.
محدودیتهای ( )13و ( )14روابط پیشنیازی در مرحلهی  2را نشان
میدهند .محدودیت ( )15متغیرهای مسأله را بهصورت  0و  1تعریف
میکند .محدودیت ( )16متغیرهای مثبت را تعریف میکند.

 .3الگوریتم شاخه و کران پیشنهادی
الگوریتم شاخه و کران یک الگوریتم عمومی جهت حل بهینهی انواع
مسائل بهینهسازی خصوصاً بهینهسازی ترکیبی است که اولینبار
توسط لند و دویگ ] [22جهت حل مسائل بهینهسازی گسسته مورد
استفاده قرار گرفت .این روش از دو مرحلهی اساسی تشکیل شده است.
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شاخه ،که عبارتستاز تقسیم یک مسأله بزرگ به دو یا چند مسأله
فرعی است و کران که محاسبهی کران پایین برای جواب هر مسأله
فرعی است .در حالت کلی الگوریتم شاخه و کران در هر مرحله از طریق
افزودن بخشهایی از جواب (شاخهزنی) ،جواب حاصل را تکمیل
مینماید تا درنهایت به جواب کامل در الیهی آخر برسد؛ همچنین در
هر مرحله ،یک کران پایین محاسبه و با مقدار کران باالی مسأله مقایسه
میشود و چنانچه مقدار کران پایین از مقدار کران باال بیشتر باشد از
جستوجوی بیشتر زیرشاخه صرفنظر میشود .درنهایت این مراحل تا
اتمام تمامی شاخهها ادامه پیدا میکند .در ادامه در این بخش الگوریتم
شاخه و کران پیشنهادی ارائه میگردد.
 .1-3شاخهزنی
در این الگوریتم ،هر گره یک جفت پارامتر را بهصورت عدد نشان
میدهد .یکی از این دو عدد شمارهی قطعهای که باید پردازش شود ،و
دومی شمارهی ماشینی را نشان میدهد که قطعهی تعیینشده جهت
پردازش به آن اختصاص مییابد .این دو عدد بهصورت 𝑖 و 𝑗 میباشند
که بیانگر آن است که قطعهی 𝑗 توسط ماشین 𝑖 پردازش میشود؛
بنابراین به تعداد (مجموع قطعات محصوالت × تعداد ماشینهای قابل
تخصیص) گره در سطح اول تشکیل میشود و سپس در سطوح بعدی
با درنظر گرفتن محدودیت اولویت فرایند شاخهزنی انجام میشود .در
این حالت چنانچه محدودیت پیشنیازی رعایت نشده باشد ،شاخه
حذف میگردد .سپس بعد از اتمام زمانبندی در مرحلهی
تولیدکارگاهی انعطافپذیر ،این روش شاخهزنی به مرحلهی مونتاژ
تعمیم داده میشود .شکل ( )2مراحل و نحوه شاخهزنی مورد استفاده
در الگوریتم پیشنهادی را نشان میدهد.

شکل ( :)2نحوه شاخهزنی در الگوریتم شاخه و کران پیشنهادی

 .2-3کرانهای پایین

حدود پایین جواب یک مسأله ،جواب بهتر از بهینه ،اما ناممکن میباشد؛

دانشآموز و همکاران :ارائه یک الگوریتم شاخه و کران برای حل مسأله زمانبندی تولید کارگاهی انعطافپذیر همراه با یک مرحله مونتاژ

لذا این حدود هرچه بیشتر و بهتر توسعه داده شود (به بهینه نزدیک
شود) مبنای مناسبتری برای ارزیابی نتایج حاصل از الگوریتم خواهد
بود .در این بخش بهمنظور افزایش کارایی الگوریتم پیشنهادی شاخه و
کران دو حد پایین برای مسأله تعریف میشود.
ازآنجاییکه مسأله مورد بررسی مسألهای دومرحلهای میباشد
لزوماً درنظر گرفتن مجموع حدود پایین هر دو مرحله به صورت مجزا
تضمینی جهت ارائه یک حد پایین شدنی نخواهد بود .لذا حدود ارائه
شده باید با لحاظ شدنی بودن برای کل مسأله ارائه گردد .در این بخش
با توجه به اینکه تاکنون الگوریتم شاخه و کرانی برای حل مسأله ارائه
نگردیده است برای اولین بار به ارائه حدود پایین پرداخته شده است.
در اولین حد پایین ،در مرحلهی اول حداقل زمان تکمیل قطعات
هر محصول بدون درنظر گرفتن سایر محصوالت محاسبه و کوچکترین
زمان تکمیل پردازش محصوالت در مرحلهی اول انتخاب میگردد.
سپس با توجه به اینکه زودترین زمان مونتاژ مربوط به محصولی با
حداقل زمان پردازش در مرحلهی اول است و سایر محصوالت در
بهترین شرایط بهترتیب و بدون هیچگونه تأخیری در مرحلهی دو
مونتاژ میگردند ،حداقل زمانی برابر با مجموع زمان مونتاژ کلیهی
محصوالت جهت تکمیل مونتاژ محصوالت موردنیاز میباشد؛ لذا
مجموع کوچکترین زمان تکمیل پردازش محصوالت در مرحلهی اول
و مجموع زمان مونتاژ کلیهی محصوالت در مرحلهی دوم حد پایین
شدنی برای مسأله خواهد بود.
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𝑝𝐹 حداقل زمان تکمیل محصوالت باقیماندهی بدون درنظر گرفتن
محصوالت دیگر در مرحلهی اول میباشد.
در حد پایین بعدی ،در مرحلهی اول حداقل زمان تکمیل قطعات
هر محصول بدون درنظر گرفتن سایر محصوالت محاسبه و با زمان
مونتاژ مربوطه جمع میگردد؛ سپس ماکزیمم زمان ساخت محصوالت
محاسبه و بهعنوان حد پایین دوم ارائه میگردد.
()18

𝑃 𝑝 = 1,2, … ,

} 𝑝𝐴 𝐿𝐵2 = max{𝐹𝑝 +
𝑝

در کرانهای پایین تعریف شده در هر مرحله از فرایند شاخهزنی
در مرحلهی اول ،جهت محاسبه حداقل زمان تکمیل محصوالت ،حداقل
زمان تکمیل هر عملیات مشخص میگردد و سپس بدون توجه به
ماشین تخصیص یافته مرتب میگردد.
 .3-3کران بال
جهت ارائه حد باال در این مسأله از الگوریتم جستوجوی همسایگی
متغیر استفاده شده است .الگوریتم جستوجوی همسایگی متغیر یکی
از الگوریتمهای فراابتکاری بر پایهی تغییرات سیستماتیک ساختار
همسایگی است که برای فرار از درههایی که شامل بهینههای محلی
میباشند ،بهکار میرود ] .[23گامهای اساسی این الگوریتم در شکل
( )3آورده شده است؛ همچنین ویژگیهای مهم بهکار گرفته شده در
این الگوریتم برگرفته از مطالعهی فتاحی و همکاران ] [17در ادامه
آمده است.

𝑝𝐴 ∑ 𝐿𝐵1 = min(𝐹𝑝 ) +

()17

𝑝

𝑝

مقداردهی اولیه:
 مجموعهای از ساختارهای همسایگی 𝑘 ،Nبرای 𝑥𝑎𝑚𝑘  𝑘 = 1, … ,را انتخاب کن؛ یک راهحل اولیهی 𝑦 را پیدا کن. یک شرط توقف را انتخاب کن. توالی زیر را تا زمانی که شرایط توقف برآورده شود تکرار کن. k ←1قرار بده.گامهای زیر را تا زمانیکه 𝑥𝑎𝑚𝑘 > 𝑘 شود را تکرار کن.آشفتگی:
راهحل  𝑦 ′را بهصورت تصادفی از همسایگی kام راهحل  yتولید کن.
جستوجوی محلی:
′′

′

برخی از روشهای جستوجوی محلی بهوسیلهی 𝑦 را بهعنوان یک راهحل اولیه تا بهدست آوردن یک بهینهی محلی 𝑦 را مورد استفاده قرار
بده.
 حرکت یا عدم حرکت.′′
 اگر بهینهی محلی  𝑦 ′′از  yبهتر بود )y←𝑦 ( ،قرار بده و جستوجو را توسط  ) k←1( N1ادامه بده؛ درغیراینصورت قرار بده (.)k←k+1شکل ( :)3مراحل الگوریتم جستوجوی همسایگی متغیر

•

نحوه نمایش جوابها

نحوه نمایش جواب نقش حیاتی در عملکرد الگوریتمهای فراابتکاری
جهت پیدا نمودن نقاط مختلف فضای جواب مسأله دارد.

در این مسأأله روش نمایش هر عضأو از جمعیت دارای دو بخش
اسأأأت کأه بخش اول توالی عملیأاتهأا روی مأاشأأأینهأای پردازش در
زیرمسأأأألأه تولیأد کأارگأاهی انعطأافپأذیر و بخش دوم تخصأأأیص
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محصوالت به ماشینها در زیرمسأله مونتاژ را نشان میدهد .شکل ()4
مثالی از نحوه نمایش جواب مسأأأله موردمطالعه را نشأأان میدهد .در
این حالت در بخش پردازش به تعداد عملیاتهای مربوط به هر قطعه،
عدد مربوطه به شأأمارهی آن قطعه در جواب تکرار میشأأود؛ بهعنوان
مثال در شأکل ( ،)4محصأول  2از دو قطعهی  1و  2تشأکیل شأده که
بأهترتیأب نیأازمنأد دو و سأأأه عملیأات میبأاشأأأنأد؛ بنأابراین در ردیف
عملیأات  5خأانأه مربوط بأه قطعأات این محصأأأول بوده و اعأداد  1و 2
بهترتیب دو و سه بار تکرار شده است.
•

ایجاد جواب اولیه

بهمنظور کاهش زمان کلی روش حل ،ایجاد جواب اولیه به صورت
تصادفی انجام و در صورت امکانپذیر نبودن جواب ایجاد شده ،از
استراتژی رد کردن استفاده میشود؛ با اینحال بهمنظور کاهش زمان
اجرا ،ابتدا توالی محصوالت ایجاد و سپس براساس قطعات هر محصول،
رشتی مربوط به عملیات و قطعه نیز تشکیل میشود.
•

ساختارهمسایگی

روش انتقال از یک راهحل جاری به راهحل جدید (همسایه) توسط یک
عامل کلیدی شناختهشده تحتعنوان ساختار همسایگی مشخص
میشود .ساختار همسایگی باید بهگونهای عمل کند که از هرگونه
راهحل نشدنی جلوگیری نماید.

1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2

عملیات /قطعه

2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1

محصول

تولید کارگاهی
1

3

2

مرحله 2

مونتاژ
شکل ( :)4نحوه نمایش راهحل

در این مطالعه تعداد هشت ساختار همسایگی تعریف و در هر تکرار
یکی از این ساختارها جهت ایجاد راهحل جدید استفاده میشود .در
اولین ساختار درنظر گرفته شده ،با جایگزین کردن موقعیت برخی از
سلولها با موقعیت سلولهایی که با آنهمسایه هستند ،تغییراتی در
رشته راهحل کاندیدا ایجاد میشود .این تغییرات که بهصورت
جابهجایی میباشد ابتدا برروی ردیف مربوط به محصوالت و سپس
برروی عملیات و قطعات هر محصول بهصورت جداگانه صورت میگیرد.
مزیّت این ساختار همسایگی آن است که ساختار کلی زمانبندی
بهدست آمده تا مرحلهی جاری را حفظ میکند .ساختار همسایگی دوم
تخصیص عملیاتها به ماشینها را در رشته راهحل کاندیدا تغییر
میدهد .در این ساختار همسایگی ،یک عملیات بهصورت تصادفی از
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عملیات رشته راهحل کاندید که قادر به پردازش شدن برروی بیش از
یک ماشین است ،انتخاب میشود .در میان ماشینهای موجود برای
عملیات انتخابشده ،یک ماشین جدید بهطور تصادفی انتخابشده و
این عملیات به آن تخصیص داده میشود .در ساختار همسایگی بعدی،
دو ساختارهمسایگی قبلی بهطور همزمان برروی راهحل کاندید اجرا
میشوند .راهحل بهدست آمده با استفاده از این دو ساختار همسایگی
بهعنوان راهحل همسایه درنظرگرفته میشود .در ساختار همسایگی
چهارم ،در وهلهی اول ماشینهایی با بیشترین و کمترین بارکاری از
رشته راهحل کاندیدا انتخاب میشوند .بارکاری ماشین برابر با مجموع
زمانهای پردازش عملیاتهای تخصیصی به آن ماشین است .در ادامه،
درصورت امکان یک عملیات بهتصادف از ماشین با بیشترین بارکاری
انتخاب میشود و به ماشین با کمترین بارکاری تخصیص داده میشود.
در این ساختار ،اگر ماشین با کمترین بارکاری برای پردازش عملیات
انتخابشده مناسب نباشد ،ماشین دیگری بهطور تصادفی از مجموعهی
ماشینهایی که امکان پردازش این عملیات را دارند ،انتخاب خواهد
شد .در ساختار همسایگی بعدی ،یک عملیات بهطور تصادفی از
ماشینی با بیشترین زمان تکمیل انتخاب میشود و به ماشینی با
کمترین زمان تکمیل تخصیص مییابد .ساختار همسایگی ششم ،توالی
عملیاتها در بخش اول رشتهی مربوط به راهحل کاندیدا را تغییر
میدهد .در این ساختار همسایگی ابتدا دو قطعه بهصورت تصادفی از
قطعههای راهحل کاندید انتخاب میشود .اگر تعداد عملیات از دو قطعه
انتخابشده برابر باشند ،مکان عملیاتهای دو قطعه در رشته راهحل
کاندید بهصورتیکه یک( ،نظیر به نظیر) با توجه به شمارهی عملیاتها
عوض میشوند .در مقابل ،اگر تعداد عملیاتها در دو قطعه برابر نباشند،
در رشتهی جدید ،عملیاتهای مربوط به قطعه با تعداد عملیات کمتر،
با رعایت محدودیتهای توالی به سلولهایی از قطعه با تعداد عملیات
بیشتر منتقل میشوند؛ و عملیاتهای مربوط به قطعه با تعداد عملیات
بیشتر ،سلولهای باقیماندهی خود و تمام سلولهای قبلی از قطعه با
تعداد عملیات کمتر را با رعایت محدودیتهای توالی پرمیکنند .در
ساختار همسایگی بعدی عملیاتی با بیشترین زمان پردازش انتخاب و
به ماشین با بارکاری کمتر تخصیص مییابد .سرانجام در ساختار
همسایگی آخر ،دو عملیات تخصیص داده شده به یک ماشین مشخص
انتخاب میشوند و سپس با یکدیگر جابهجا میشوند.
•

شرط توقف

ازآنجاییکه روش اصلی حل پیشنهادی در این مطالعه ،الگوریتم شاخه
و کران میباشد؛ لذا بهمنظور کاهش زمان انجام محاسبات جهت تعیین
کران باال ،شرط توقف الگوریتم جستوجوی همسایگی متغیر بهصورت
غیرثابت درنظر گرفته شده است .در اینراستا ،چنانچه در  50تکرار
متوالی الگوریتم ،مقدار تابع هدف بهبود پیدا نکند ،الگوریتم خاتمه
مییابد.
 .3-4استراتژی جستوجو
استراتژی جستوجو نحوه تعیین گرهها جهت شاخهزنی و پیگیری حل
مسأله تا پایان الگوریتم را مشخص میکند .در الگوریتم پیشنهادی از

دانشآموز و همکاران :ارائه یک الگوریتم شاخه و کران برای حل مسأله زمانبندی تولید کارگاهی انعطافپذیر همراه با یک مرحله مونتاژ

دو روش جستوجوی عمق اول و جستوجوی اولین بهترین جهت
تعیین پوشش گرهها استفاده میگردد.
جستوجوی عمق اول :در این روش شاخهای که جهت بررسی
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الگوریتم فوق حل میشود .همانطورکه جدول ( )1دادههای این مسأله
را نشان میدهد ،دو محصول میبایست تولید شود و هر محصول از دو
قطعه تشکیل میشود .دو ماشین در مرحلهی اول برای پردازش قطعات
در اختیار است و بعد از تکمیل اولین مجموعهی قطعات ،مونتاژ
محصول مربوطه در مرحلهی دوم شروع میشود؛ همچنین در این
جدول ،اعداد داخل پرانتز نشاندهندهی زمانهای انجام هر عملیات
میباشد.

انتخاب میشود آنقدر ادامه پیدا میکند تا یا به عمق برسد (کران
پایین ناشی از زیرمسائل تولید شده از حد باال بدتر باشد) ،و یا جواب
کامل در الیهی آخر حاصل شود .در حالت دوم نیز دو حالت ممکن
است؛ اگر مقدار ارزیابی جواب حاصل از مقدار کران باال بدتر باشد،
جواب حاصل حذف میشود و در غیر اینصورت ،جایگزین کران باال
جهت ادامه جستوجو میشود .این کران باالی جدید امکان حذف
شاخههایی که منجر به جواب بهینه نمیشوند را افزایش داده و منجر
به کاهش محاسبات و افزایش کارایی الگوریتم میشود.

قطعه 2

قطعه 1

قطعه 2

قطعه 1

جستوجوی اولین بهترین :همانطوریکه از عنوان این روش

(M1 )3

(M2 )4

(M2 )8

(M1 )2

(M2 )9

(M1 )4

(M1 )6

(M2 )5

جستوجو مشخص است ،فرایند شاخهزنی در این روش تنها برای
گرهی انجام میشود که دارای کمترین کران پایین باشد .در مرحلهی
صفر ،تمام شاخههای ممکن از مسأله اصلی رسم میشود ،و در هر
مرحلهی گرههای دارای کران پایین بیشتر از کران باال از بررسی بیشتر
حذف شده و در بین گرههای باقیمانده ،گره با کمترین کران شاخهزنی
میشود.
 .5-3مثال عددی
بهمنظور تشریح و درک بهتر الگوریتم شاخه و کران پیشنهادی ،در این
قسمت یک مثال عددی از مسأله موردمطالعه ارائه و با استفاده از

جدول ( :)1دادههای مثال عددی

محصول 1

محصول 2

8

10

عملیات 1
عملیات 2
مونتاژ

شکلهای ( )5و ( )6مراحل شاخهزنی الگوریتم پیشنهادی با دو
رویکرد جستوجوی عمق اول و اولین بهترین را بهترتیب نشان
میدهند.
همچنین نمودار گانت جواب نهایی بهدست آمده از الگوریتم پیشنهادی
در شکل ( )7نشان داده شده است.

شکل ( :)5شاخهزنی برای مثال عددی با استراتژی جستوجوی عمق اول
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شکل ( :)6شاخهزنی برای مثال عددی با استراتژی جستوجوی اولین بهترین
O1,2,2

O2,2,2

P2
40

35

O2,1,2

O1,2,1

Machine1

O2,2,1 O1,1,1

O1,1,2

Machine2

O2,1,1

P1
25

30

20

Assembly Stage
15

10

5

0

Makespan
Part 1 of product 2
Part 2 of product 2
Product 2

Part 1 of product 1
Part 2 of product 1
Product 1

شکل ( :)7نمودار گانت جواب نهایی حاصل از حل مثال عددی

 .4نتایج محاسباتی
در این بخش ،چند نمونه از مسأله زمانبندی موردمطالعه در قالب
سیستم تولید کارگاهی انعطافپذیر همراه با یک مرحلهی مونتاژ
معرفی و با استفاده از الگوریتم شاخه و کران پیشنهادی با دو نوع
استراتژی جستوجو در ابعاد کوچک مورد حل قرار میگیرد .مدل
ریاضی مسأله در نرمافزار  GAMSکدنویسی و حل شده است.
الگوریتمهای شاخه و کران پیشنهادی با استفاده از نرمافزار
) MATLAB (R2013aکدنویسی و اجرا شده است .بهمنظور بررسی
کارایی الگوریتم پیشنهادی نتایج بهدست آمده توسط این الگوریتم با
نتایج حاصل از حل مدل ریاضی توسط نرمافزار گمز با حلکنندهی
 CPLEXمقایسه شده است .بهمنظور اعتبارسنجی مدل از نمونههای
تصادفی برای آن استفاده شده است که نحوه تولید آنها در جأدول
( )2آورده شأأده است.
جدول ( :)2نحوه تولید داده برای نمونههای تصادفی
پارامترها

نمادها

مقادیر
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 .1-4ارزیابی نتایج
در این بخش ،مسأله زمانبندی تولید کارگاهی انعطافپذیر همراه با
یک مرحلهی مونتاژ توسط الگوریتم شاخه و کران با دو استراتژی
جستوجوی اولین بهترین و جستوجوی عمق اول حل گردید .مطابق
با جدول ( ،)3الگوریتم شاخه و کران با درنظر گرفتن استراتژی
جستوجو در عمق عملکرد بهتری در کسب جواب و زمان محاسباتی
نسبت به الگوریتم با درنظر گرفتن استراتژی جستوجو اولین بهترین
دارا میباشد.
بهمنظور بررسی تأثیر حدود پایین بر کاهش تعداد کل گرهها ،اثر
هر یک از حدود به تنهایی برروی مسأله مورد بررسی قرار گرفت .شکل
( )8تأثیر حدود پایین بر کاهش تعداد گرهها برای الگوریتم شاخه و

دانشآموز و همکاران :ارائه یک الگوریتم شاخه و کران برای حل مسأله زمانبندی تولید کارگاهی انعطافپذیر همراه با یک مرحله مونتاژ

کران با استراتژی جستوجو در عمق را نشان میدهد .با توجه به این
شکل  𝐿𝐵1تأثیر بیشتری بر کاهش تعداد کل گرهها دارد .با توجه به
نتایج  𝐿𝐵1بهطور متوسط  %10بیشتر از  𝐿𝐵2تعداد گرههای ایجاد
شده را کاهش میدهد.
با توجه به جدول ( )3تعداد گرهها ایجاد شده در الگوریتم شاخه و
کران با استراتژی جستوجو در عمق بهطور متوسط  %39نسبت به
الگوریتم با استراتژی جستوجو اولین بهترین کاهش داشته است؛ لذا
با توجه به شکل ( )9کمتر بودن زمان محاسباتی آن چندان دور از
انتظار نیست.
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و کران بهمنظور حل مسأله با دو استراتژی جستوجوی اولین بهترین
و جستوجوی در عمق ارائه شد؛ همچنین دو کران پایین و یک کران
باال با استفاده از الگوریتم جستوجوی همسایگی متغیر جهت کاهش
فضای حل و زمان محاسباتی پیشنهاد گردید .با توجه به نتایج ،تعداد
گرههای ایجاد شده در الگوریتم شاخه و کران با استراتژی جستوجوی
عمق نسبت به الگوریتم شاخه و کران با استراتژی جستوجوی اولین
بهترین کمتر است و لذا زمان محاسباتی الگوریتم با درنظر گرفتن
استراتژی جستوجو در عمق کمتر از استراتژی جستوجو اولین
بهترین بهصورت معناداری کمتر میباشد .ازنظر کیفیت و بهینگی
جواب نیز این نتایج نشان از برتری الگوریتم شاخه و کران با استراتژی
جستوجو در عمق در کسب جواب دارد؛ همچنین عملکرد حدود
پایین در کاهش تعداد کل گرهها با درنظر گرفتن استراتژی
جستوجوی عمق مورد بررسی قرار گرفت .با توجه به نتایج  𝐿𝐵1تأثیر
بیشتری بر کاهش تعداد کل گرهها دارد.
محورهای متعددی جهت تحقیقات آتی میتوان پیشنهاد نمود که
ازجملهی آنها میتوان به درنظر گرفتن زمانهای آمادهسازی ،جریان
محموله ،مونتاژ موازی و ...برای مسأله اشاره کرد؛ همچنین میتوان به
ارائه استراتژی شاخهزنی جدید و توسعهی حدود باال و پایین بهمنظور
کاهش فضای حل مسأله پرداخت.

 .5نتیجهگیری
در این مقاله به حل مسأله تولیدکارگاهی انعطافپذیر همراه با یک
مرحلهی مونتاژ با استفاده از الگوریتم شاخه و کران پرداخته شد .تابع
هدف در مسأله مورد بررسی کمینه کردن زمان تکمیل محصوالت
درنظر گرفته شد .ابتدا مسأله موردمطالعه تشریح و مدل برنامهریزی
خطی عدد صحیح مختلط برای حل آن ارائه گردید؛ سپس جهت
بررسی صحت عملکرد مدل ارائه شده ،چند نمونه مسأله با اندازهی
کوچک توسط نرمافزار گمز حل گردید .در ادامه ،یک الگوریتم شاخه
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تعداد کل گرهها
248
276
29892
96980
3038295
71957068
83793174
-

تعداد گرههای ایجاد شده

Cmax

زمان محاسباتی (ثانیه)
B&B

84

2.27

84

1.94

92

2.28

92

2.06

840

2.39
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2.16

6152

2.94

4090

2.74

186562

17.95

82086

19.33

1831474

334.8

210122

195.3

-

3600

1539062

282.3

-

3600

6743912

986.3

-

3600

10519647

1607.3

-

3600

47707436

3600

GAMS

0.8
1.04
8.2
16.08
102.3
1291.6
3600
3600
3600
3600

B&B

1700
1700
800
800
1600
1600
1800
1800
1900
1900
2800
2800
3200
3700
4100
2900

GAMS

1700
800
1600
1800
1900
2800
3200
3700
4100
2600

استراتژی جستوجو
اولین بهترین
عمق
اولین بهترین
عمق
اولین بهترین
عمق
اولین بهترین
عمق
اولین بهترین
عمق
اولین بهترین
عمق
اولین بهترین
عمق
اولین بهترین
عمق
اولین بهترین
عمق
اولین بهترین
عمق

مسأله
P1

P2

P3
P4

P5
P6

P7
P8
P9

P10
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ABSTRACT
Concurrently scheduling for two-stage production systems consist of a
processing stage and an assembly stage causes to achieve the ideal result for
these systems. This paper aims to propose a branch and bound (B&B)
algorithm for the scheduling problem in a flexible job shop followed by an
assembly stage. The objective function is the total completion time of
products (makespan). Due to time consuming the classic B&B algorithms in
solving optimization problems, two efficient lower bounds are developed to
reduce the run time. Moreover, two search strategies the so-called the Best
First Search (BFS) and the Depth-First Search (DFS) are introduced to
enhance performance of the proposed algorithm. The variable neighborhood
search (VNS) is applied to determine proper upper bound for solution of the
problem. To more clarification, the problem is modeled as a mixed-integer
linear programming (MIP) model with definition need parameters and
decision variables. Since the problem is well known as NP-hard strongly,
performance of the proposed algorithm is investigated in comparison to the
exact solutions provided by the mathematical model for the small-sized
instances. The evaluation results showed that the depth search strategy has
performed better than the other one. This search strategy has could to enhance
efficiency of the proposed algorithm, and has significantly reduced the
solution time.
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