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اطالعات مقاله

خالصه

تاریخچه مقاله:

در اين مقاله ،تأثیر برنامههای مديريت سمت تقاضا با محاسبهی انرژی مصرفي الکتريکي و میزان
همکاری صنايع در برنامههای مديريت سمت تقاضا ،زمانبندی سلولهای تولید مجازی ،بهصورت
برنامهريزی عدد صحیح مختلط مدلسازی گرديده است .در اين مدل ،با توجه به ماهیت صنايع بزرگ
و سنگین و تأثیرگذاری آنها در برنامههای پاسخگويي بار از سلولهای مجازی استفاده شده است .هدف
اين مدل حداکثر کردن میزان پاداش همکاری در برنامههای تشويقمحور مديريت سمت تقاضا و کمینه
کردن زمان اتمام آخرين کار و نیز هزينههای انرژی الکتريکي و جابهجايي و شاخصهای عملکردی
مانند حداکثر توان الکتريکي مصرفي و زمان تأخیر موقعیت کارها برروی هر ماشین ميباشد .برايناساس
مدل ارائه شده از دسته مدلهای چندهدفه ميباشد که جهت بهدست آوردن جواب بهینه از روش L-
 Pمتريک و از نرمافزار بهینهسازی گمز استفاده شده است و نتايج حل چند مثال عددی در دو قسمت
شاخصهای عملکردی و مديريت سمت تقاضا با استفاده از مدل پیشنهادی و مرجع ارائه شده است.

دریافت 1398/3/8
پذیرش 1398/7/11
(مقاله پژوهشی)
کلمات کلیدی:
مدیریت سمت تقاضا
سلول تولید مجازی
زمانبندی
برنامههای پاسخگویی بار
انرژی الکتریکی
حداکثر توان الکتریکی
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مقدمه1

مصرف انرژی الکتريکي با توجه به پیشرفتهای صنعتي و
استانداردهای رفاه زندگي بشری دائماً در حال رشد و افزايش است.
رشد چشمگیر مصرف انرژی الکتريکي مشکالتي را برای تولیدکنندگان
انرژی الکتريکي بهمنظور تأمین انرژی ايجاد کرده است .اين مهم،
شرکتهای تولیدکنندهی انرژی را مجبور به افزايش سطح تولید
واحدهای خود برای تأمین انرژی الکتريکي موردنیاز مصرفکنندگان
کرده است .بهطور خاص در ساعات اوج مصرف ،نیروگاهها با صرف
هزينهای زياد ،ظرفیت تولید خود را افزايش داده تا بتوانند توان
موردنیاز مصرفکنندگان را در اين بازهی زماني تأمین کنند .جابهجايي
* نويسنده مسئول :حسن حسینينسب
تلفن03531232407 :؛ پست الکترونیکيhhn@yazd.ac.ir :

بار الکتريکي يکي از سادهترين راهکارهای مديريت بار الکتريکي است
که در آن تقاضای مصرفکننده در بازهی زماني اوج مصرف کاهش
يافته و استفاده از ماشینآالت مصرفکننده به بازههای زماني میانباری
يا کمباری موکول ميگردد .در اين روش ،هیچ بار الکتريکي مصرفي
قطع نميشود؛ بلکه جابهجايي در بار صورت ميپذيرد و میزان تولید
کل تحتتأثیر قرار نميگیرد [.]1
2
برايناساس معموالً روشهای مديريت سمت تقاضا ) (DSM
بهجای ساير روشها در رأس برنامههای صنعت برق قرار ميگیرد و
بهمنظور جلوگیری از صرف هزينههای زياد در بخش نیروگاهي و
شبکهی انتقال ،از طرف مديريت شبکهی برق ازسويي ،تعرفههای برق
2. Demand Side Management

مهدی صارم بافنده و همکاران :مدلساز ریاض

أثی ب امهها مدی یت سمت قاضا ب ا ژ ا کت یک مص ف ص ای ب اساس زمانب د سل لها

و ازسوی ديگر مشوقهايي برای يکنواخت کردن منحني بار( 1درهزدايي
و پیکسايي )2بهطور معمول مطرح ميشود تا با کمک آن بتوان نصب
و احداث واحدهای نیروگاهي اضافي را به تعويق انداخت .مديريت بار
الکتريکي صنعتي ،با توجه به سهم باالی انرژی مصرفي آن ،ميتواند
نقشي کلیدی در اجرای برنامههای مديريت سمت تقاضا در زمان اوج
مصرف را ايفا کند .ازطرفي صنايع نیز مانند هر بخش ديگر ،امروزه
برای بقا در برابر رکود اقتصادی که در سرتاسر جهان وجود دارد ،در
کاهش هزينههای خود تالش ميکند؛ از اينرو ،صنايع نگاه بیشتری به
گزينههايي که هزينههای انرژی و تولید خود را کاهش ميدهد ،دارند.
بدونشک ،عالوهبر کاهش هزينههای الکتريکي که با مديريت در
مصرف و حداقل رساندن مصرف در ساعات اوج که هزينههای بیشتری
به صنايع تحمیل ميکند و نیز استفاده از مزايا و پاداشهای همکاری
در برنامههای مديريت سمت تقاضا ،يکي از مؤثرترين اين استراتژیها،
ميتواند کاهش هزينه در پیکربندی (چیدمان) دوبارهی ماشینآالت و
تجهیزات تولیدی باشد.
سیستمهای تولید سلولي ) (CMS3با درنظر گرفتن شباهت بین
قطعات و فرايندها و گروهبندی آنها ،زمینهی طراحي و تولید بهینهی
آنها را فراهم ميآورند .روش تولید سلولي مجازی برای غلبه بر
مشکالت و پیادهسازی محدوديتهای محیط واقعي ازجمله
محدوديتهای تأمین انرژی و انعطاف در تولید در اکثر صنايع
بهخصوص در صنايع بزرگ و سنگین همچون صنايع فلزی و آلیاژی
قابل توسعه ميباشند .سلولهای تولیدی مجازی ( ،)VMC4تقريباً در
دههی گذشته پیشنهاد شدهاند و يکي از شاخههای توسعهيافته تولید
سلولي ميباشد که به حذف مرزهای فیزيکي و تا حد زيادی جابهجايي
ماشینآالت و مواد در درون و بیرون سلولها پرداخته است .درواقع،
برنامهريزی تولید سلولي مجازی بیش از اينکه فیزيکي باشد ،مجازی
و منطقي هست .تولید سلولي مجازی برخالف مدل کالسیک تغییرات
و جابهجايي زيادی ندارد و چیدمان اولیه تا حدود زيادی پاسخگو
تغییرات ميباشد؛ بنابراين کاهش شديد هزينه تغییرات ،آرايش مجدد
سلول و جابهجايي مواد در سلول بسیار بهصرفه و بهینه هست [ .]2در
اين روش ،ماشینها بدون تغییر در مکان فیزيکي به خانوادهی قطعات
تخصیص داده ميشوند و هر زمان که تقاضا تغییر کند ميتوان
گروهبندی ماشینها را بدون تغییر فیزيکي آنها تغییر داده و سلول
مجازی جديد را تشکیل داد .جانمايي ماشینها در سطح کارخانه
بهصورتي است که ماشینهای مشابه بهصورت پراکنده در سطح
کارخانه مستقر ميشوند و باعث افزايش تعداد مسیرهای عملیاتي
ممکن برای پردازش قطعات ميشوند [.]3
در اين مقاله ،بهمنظور پیادهسازی تأثیر برنامههای مديريت سمت
تقاضا بر انرژی الکتريکي مصرفي صنايع ،از مدل رياضي زمانبندی
سیستم تولید سلولي مجازی استفاده شده است .برای زمانبندی در
چنین سیستمهای تولیدی ،دو تصمیم اصلي بايد اتخاذ شوند ،که شامل

ید مجاز
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تخصیص ماشینها به کارها و تعیین زمان شروع و پايان کارها برروی
ماشینها ميباشند .بدينمنظور ،در اين مقاله ،با مدنظر قراردادن توان
الکتريکي مصرفي هر يک از موقعیتهای ماشینها و حداکثر توان
الکتريکي در هر بازهی زماني و همچنین شاخصهای عملکردی نظیر
زمان تأخیر کارها برروی موقعیت ماشینها مدل رياضي ارائه شده است.
ساختار مقاله در ادامه شامل چهار قسمت است؛ که قسمت اول،
مروری بر پیشینهی تحقیق در بخش مديريت سمت تقاضا و تولید
سلولي مجازی ميباشد ،در قسمت دوم ،به تعريف مسأله که شامل بیان
مسأله و بیان مدل رياضي ميباشد ،پرداخته شده است .در قسمت سوم،
به روش حل و خطيسازی مدل پیشنهادی ميپردازد؛ و در قسمت
آخر نیز خالصه ای از حل و نتايج مدل و ارائه پیشنهادهای برای
مطالعات آتي بیان گرديده است.

 .2مروری بر پیشینهی تحقیق
واژهی مديريت سمت تقاضا ) (DSMنخستینبار در اوايل دههی
 1۹۸0م .توسط محققین ) (EPRI5ارائه شده است .با مروری بر
تحقیقات در حوزهی پیشبیني بار ،پژوهشهای متفاوتي نیز در
زمینهی اجرای برنامههای مديريت سمت تقاضا صورت پذيرفته است.
اين تحقیقات در حوزهی مديريت مصرف صنايع بزرگ ،مدلسازی
صنايع و بررسي اثر برنامههای قیمتمحور بر فرايند تولید آنها انجام
شده است .نتايج بهدست آمده در اين مقاالت اثرات مثبت ناشي از
اجرای مناسب طرحها را برای مشترکین صنعتي بهخوبي نشان ميدهد.
فوايدی نظیر کاهش پیک شبکه و صرفهجويي قابلتوجهي در هزينهی
انرژی مشترک از مزايای اجرای اين طرحها معرفي شده است.
پاولوس و همکاران [ ]4در مطالعهای به بررسي مديريت مصرف
در صنايع بزرگ و نقش عمدهی آن در بهبود رفتار بازار برق در کشور
آلمان پرداختهاند .در اين تحقیق ،ظرفیت قابل حصول از صنايع بزرگ
بهکمک برنامههای مديريت مصرف بررسي شدهاند .برای تعیین اين
ظرفیت ،فرايندهای تولید صنعتي مختلف نظیر تولید فوالد از بُعد فني
و اقتصادی مورد بررسي قرار گرفته است .با شبیهسازی برنامههای
مديريت مصرف برروی فرايند تولید صنايع مذکور ،نقش و پتانسیل
نهفته در اين صنايع در سالهای پیشرو معین شده است.
اسماعیل نژاد و همکاران [ ]5در مطالعهای مديريت مصرف در
صنايع کشور سوئد را مورد بررسي قرار دادهاند .در اين پژوهش،
پتانسیل حاصل از اجرای برنامههای مديريت مصرف برای صنايع بزرگ
کشور سوئد تعیین شده است .اين پتانسیل بهکمک بررسي مورد به
مورد صنايع مختلف اين کشور نظیر صنعت فوالد و صنعت کاغذ و با
توجه به مشخصات و ويژگي هريک از اين صنايع تعیین شده است.
عالوهبر اين ،انواع برنامههای مديريت مصرف مورداستفاده در کشور
سوئد در اين تحقیق معرفي شدهاند.
ژوو و همکاران [ ]6در مطالعهی خود به يکي از فرايندهای

1. Load Curve
2. Peak Shaving
3. Cellular Manufacturing System

4. Virtual Manufacturing Cell
5. Electric Power Research Institute
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پرمصرف انرژی که برای جداسازی اجزای تشکیلدهندهی هوای
اتمسفر بهصورت گاز و مايع ميباشند ،پرداختهاند؛ در اين مطالعه با
توجه به اينکه اين واحدها خود يک صنعت هستند و يا در صنايع ديگر
مانند فوالد بهکار گرفته شدهاند ،به ارائه مدل رياضي برنامهريزی خطي
مختلط عدد صحیح برای بهینهسازی حاشیهی سود کلي در يک افق
زماني مشخص پیشنهاد شده است.
والدس و همکاران [ ]7بررسي تطبیقي پیشرفتهای مهم سیاست
انرژی در آلمان و شیلي را مورد مطالعه قرار داده و بیان نمودهاند
مديريت سمت تقاضا به تأمین پايداری و انعطافپذيری سیستمهای
انرژی کمک ميکند .آنها مطرح نمودند که در بین سیاستهای
 ،DSMاجرای معیارها و مکانیسمهای پاسخگويي بار ( )DR1يک
مسألهی مهم است .بر ايناساس در اين تحقیق ارتباط بخش صنعت
در هر دو کشور ،دشواری اجرای چارچوب نظارتي بر مشتريان صنعتي
در قوانین آلمان و ادبیات برنامههای پاسخگويي بار مورد توجه ميباشد.
همچنین در اين مطالعه تحلیل اصلي برروی مشتريان صنعتي متوسط
و بزرگ متمرکز ميباشد .مرور چالشهای موجود در فعال کردن
پتانسیل کامل صنايع تولیدی و ارائه توصیههايي برای ترويج در
کوتاهمدت و بلندمدت از اهداف ديگر اين تحقیق ميباشد.
همچنین در ادامه به بررسي برخي از مطالعات و تحقیقهای
مسألهی زمانبندی در سیستمهای تولید سلولي پرداخته شده است .با
وجود آنکه مفهوم سلولهای تولیدی مجازی بهصورت غیررسمي در
کار تحقیقاتي آلتوم [ ]۸وجود داشته است ،اولینبار در اوايل دههی
 ۸0اصطالح سلولهای مجازی در کار مکلین و همکاران [ ]۹مطرح
گرديد و سلولهای تولید مجازی را يک ساختار سلسلهمراتبي و پويا
معرفي کردهاند.
کسین و همکاران [ 10و  ]11در دو تحقیق به زمانبندی
سلولهای مجازی پرداختند .اين مؤلفین به مجموعهای از ماشینها که
برای پردازش يک کار در محیط تولیدی با جانمايي توزيع شده
تخصیص داده ميشود ،سلول مجازی گفتهاند و مدل رياضي زمانبندی
سلولهای تولید مجازی بهصورت تکدوره و در بازهی زماني اتمام تمام
کارها فرموله شده است.
بن جعفر و همکاران [ ]12در يک تحقیق به بررسي انواع
چیدمانها ی توزيع شده پرداخته و چیدمان حداکثری يکنواخت توزيع
شده 2را برای سلولهای تولیدی مجازی مطرح و مدل رياضي برای
چیدمان توزيع شده پويا را ارائه نمودهاند و به بررسي عملکرد درجات
مختلف اين نوع چیدمان پرداخته است.
رفیعي و همکاران [ ]13در مطالعهی خود به ارائه يک مدل رياضي
برای طراحي سیستم تولید سلولي پويا با درنظر گرفتن ماشینآالت
چندکاره پرداختهاند .همچنین از ويژگيهای مدل ارائه شده در اين
تحقیق ميتوان به هزينههای پیکربندی (جابهجايي درون و بیرون
سلولي) و پیکربندی مجدد نصب ماشینآالت در يک محیط پويا اشاره
1. Demand Response
2. Maximally distributed layout
3. Institute of Electrical and Electronics Engineers
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کرد.
پايدار و همکاران [ ]14در مطالعهای به طراحي مدل دوهدفه
آرايش سلول مجازی و زنجیرهتأمین پرداختهاند و در اين تحقیق مدل
دوهدفه برای برنامهريزی تدارکات ،تولید و توزيع توسعه داده شده است
و با روش محدوديت اپسیلن تعمیميافته حل گرديده است.
سرافرازی و همکاران [ ]2در تحقیقي به مدلسازی چندهدفه برای
تولید سلولي پويا با توسعهی اقتصادی پايدار پرداختهاند .در اين مطالعه
بهمنظور پاسخگويي به اهداف توسعه پايدار ،مدل برنامهريزی رياضي
چندهدفهی پويا برای خوشههای صنعتي بهجهت بهینهسازی چهار
هدف؛ سود ،اشتغال ،هزينهی حملونقل مواد و امتیاز ارزيابي
زيستمحیطي ،طراحي و آزمون شده است.
با توجه به اهمیت روزافزون منابع انرژی در دنیای امروز ،شکاف
تحقیقاتي در حوزهی زمانبندی و سیستمهای تولید سلولي مجازی را
ميتوان به عدم وجود مباحث انرژی مصرفي و تأثیر برنامههای مديريت
سمت تقاضا و پاسخگويي بار الکتريکي در بحث زمانبندی در
سلولهای مجازی تولید ،معطوف کرد .در اين پژوهش سعي ميشود
مباحث تولیدی و برنامهريزی تولید با سلولهای مجازی ،بهگونهای ارائه
گردد که تخصیص و توالي کارهای مربوط به هر يک از عوامل به روی
ماشینآالت بهنحوی مناسب که عالوهبر اهداف رايج مسائل زمانبندی
براساس شاخصهای ديگر مانند زمانهای تأخیر در موقعیتهای
ماشینآالت و تعادل کار ماشینآالت برآورده شود ،مشخص گردد و
همچنین مباحث مربوط به انرژی مصرفي ازجمله محاسبهی حداکثر
توان الکتريکي مصرفي ،مجموع توان مصرفي الکتريکي ماشینآالت در
هر زمان و هزينههای مربوطه و نیز برنامههای مديريت سمت تقاضا،
برنامه زمانبندی را تحتتأثیر قرار دهند و هزينههای انرژی نیز کاهش
يابد .پس ميتوان جنبهی نوآوری اين پژوهش را درگیر کردن مباحث
مربوط به انرژی در مسائل زمانبندی سلولهای تولید مجازی دانست.

 .3تعریف مسأله
 .1.3مدیریت سمت تقاضا
براساس تعريف  ،IEEE3مديريت سمت تقاضا شامل مجموعهای از
فعالیتهای شرکت برق يا مشترکان است که شکل بار را با هدف
کاهش پیک و اصالح منحني بار مصرفي انجام ميدهد [ .]16درحقیقت
 DSMرا ميتوان بهعنوان واژهای که همچون چتری گسترده بر
مفاهیمي چون مديريت بار ( ،)LM4کارايي (بازده) انرژی (،)EE5
صرفهجويي انرژی ( )EC6است قلمداد کرد [ .]17شکل ( )1اهداف
مديريت سمت تقاضا را نشان ميدهد که ميتواند شامل پیکسايي و
پرکردن درهی منحني بار شبکه ،جابهجايي بار ،ايجاد منحني
انعطافپذير بار ،افزايش مصرف استراتژيک ،افزايش بهرهوری انرژی،
کاهش هزينههای تولید انرژی ،بهبود مسائل زيستمحیطي باشد.

4. Load Management
5. Energy Efficiency
6. Energy Conservation
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کمباری حداقل قیمت انرژی را ميپردازند .هدف از اعمال اين روش
ترغیب مصرفکنندگان به مديريت مصرف انرژی ميباشد .در
برنامههای مبتنيبر طرحهای تشويقي/رخداد حادثه ،3بهرهبردار شبکه
بهازای کاهش بار مصرفکنندگان ،پاداشهای مالي را برای آنان درنظر
ميگیرد .پاداشهای مالي در اين روش به دو صورت پرداخت مستقیم
و يا کاهش هزينههای برق مصرفي (که در صورتحساب
مصرفکنندگان لحاظ ميشود) خواهد بود.
 .2.3سلولهای تولید مجازی در مدیریت سمت تقاضا

شکل ( :)1اهداف مدیریت سمت تقاضا []18

پاسخگويي بار مطابق تعريف  ،DOE1در آمريکا عبارت است از
توانايي مشترکان صنعتي ،تجاری و مسکوني برای بهبود الگوی مصرف
انرژی الکتريکي بهمنظور نیل به قیمتهای مناسب و بهبود قابلیت
اطمینان شبکه [ .]1۹بهعبارتديگر ،پاسخگويي بار ميتواند شکل
مصرف انرژی الکتريکي را بهنحوی تغییر دهد که پیک سیستم
کاهشيافته و مصارف به ساعات غیرپیک منتقل شوند .برنامههای
پاسخگويي بار به دو شاخه اصلي تشويقيمحور و تعرفهمحور و چند
زيرشاخه تقسیمبندی ميشوند که در شکل ( )2نشان داده شده است.

شکل ( :)2برنامههای پاسخگویی بار []20

در برنامههای مبتنيبر قیمت برق ،2قیمت برق مصرفي در هر
زمان ،متغیر و دارای نوسان است .در اين روش مصرفکنندگان ،برای
دورههای زماني اوج مصرف بیشترين قیمت برق و برای دورههای زماني
1. Department of Energy
2. Department of Energy

از آنجا که  VMSبه عنوان جايگزين برای  CMSميباشد و تا حدودی
ويژگيهای سیستم تولید سلولي دارا است ،و تفات قابلتوجه اين دو
سیستم در پاسخدهي سريع به تغییرات بیروني ميباشد [CMS .]21
نسبت به تغییرات بهدلیل گروهبندی فیزيکي ماشینها (سلولهای
تولید) ناسازگار ميباشد و پاسخ مناسبي به تغییرات نميدهد .بهجای
محدود کردن قطعات به سلولهای ماشین ،از ماشینها با فرايندهای
مشابه که در مجاور يکديگر قرار ندارند ،استفاده شده است و اين امر
باعث افزايش کارايي ميشود و امکان ايجاد مسیرهای متنوع تولید در
فاز برنامهريزی را فراهم مي سازد [.]22
در اين مقاله ،با توجه به خصوصیات سلولهای تولید مجازی و
ماهیت صنايع بزرگ درخصوص چیدمان محیط کار ،جانمايي درنظر
گرفته شده برای سلولهای تولیدی از نوع توزيع شده حداکثری
يکنواخت ميباشد و از مفهوم تکنولوژی گروهي پیروی نميکنند و
دورههای زمانبندی در مدل بهصورت تکدورهای فرض شده است
[ .]10همچنین بهدلیل اعمال زمان سررسید موقعیتهای کاری برای
ماشینها که شامل زمانهای شروع ،پردازش و آمادهسازی (بدون
درنظر گرفتن زمان تأخیر وجود هر قطعه در هر موقعیت کاری برای
هر ماشین) ميباشد ،از اتالف منابع تا حد امکان جلوگیری ميشود و
در دورهی زماني تعدادی محصول-کار در يک بازهی زماني ،در برنامهی
تولید قرار ميگیرد و براساس برخي از تعاريف که به تعدادی ماشین
که يک کار را انجام ،سلولهای مجازی اتالق ميشود ،عملیاتها
ميتوانند پيدرپي و در هر زماني از دوره انجام شوند.
در جانمايي توزيع شده ،از هر نوع ماشین ،چند نمونه مشابه وجود
دارد که همجوار نیستند و در سطح کارخانه بهصورت پراکنده مستقر
شدهاند .سیستم تولید سلولي مجازی با اين نوع جانمايي تا حدودی
مشابه سیستم تولید کارگاهي انعطافپذير است؛ با اين تفاوت که در
جانمايي درنظر گرفته شده در اين مقاله برخالف محیط کارگاهي
انعطافپذير ،ماشینهای مشابه در نزديکي يکديگر مستقر نیستند و
بهصورت موازی با هم کار نميکنند .همچنین بستههای کاری
(محصوالت-کارها) قابل شکستن به بستههای کاری کوچکتر نیستند؛
زيرا ماشینهای يکسان همجوار نیستند و بهصورت موازی کار نميکنند
[.]۹
شکل ( )3مفهوم و طراحي سلولهای مجازی که به تعدادی ماشین
3. Incentive/event-based DR Programs
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که يک کار را انجام ميدهند ،اشاره ميکند و در اين مفهوم ممکن
است که از هر نوع ماشین بیش از يکي وجود داشته باشد و در
قسمتهای مختلف کارخانه قرار گرفته باشد.

سلول
مجاز
ی

شکل ( :)3سلول مجازی با جانمایی توزیع شده []12
 .3.3مدیریت سمت تقاضا با مدل ریاضی چندهدفه
يکي از مهمترين اهدافي که در مديريت انرژی در صنايع سنگین و
بزرگ همچون صنايع فلزی و آلیاژی موردتوجه ميباشد ،کاهش
هزينههای انرژی و صرفهجويي در انرژی است که اين مهم در تعارض
با شاخصهای عملکردی يک سیستم تولید ميباشد؛ از اينرو ،مدل
ارائه شده بهدنبال کمترين تداخل با برنامههای مديريت سمت تقاضا،
برنامهی زمانبندی تولید و بهینه نمودن شاخصهای عملکردی تولید
ميباشد .بر ايناساس ،با توجه به ويژگيهای سیستمهای تولید سلولي
با سلولهای مجازی [ 10و  ،]11به ارائه يک مدل چندهدفه پرداخت
که عالوهبر کاهش هزينههای انرژی و افزايش صرفهجويي در انرژی به
مهمترين اهداف در تشکیل سلولهای مجازی ازجمله کمینه کردن
مسافت يا هزينهی جابهجايي [ ]23و همچنین زمان اتمام کارها []24
و آخرين کار که يکي از معمولترين معیارهای زمانبندی در سیستم
تولیدی کارگاهي انعطافپذير بوده ،ميپردازد .اين مهم بهگونهای که
کاهش زمان اتمام آخرين کار را همعرض با افزايش بهرهوری در
سیستم تولیدی درنظر گرفته شده است .تعادل بار کاری بین ماشینها
در محیط کاری ،يکي ديگر از اهداف است که منجر به تقسیم کارها
بین ماشینها ميشود و بار کاری ماشینها را کاهش ميدهد .اهداف
ياد شده در تعارض با يکديگر قرار دارند بهگونهای که بهبود هزينهی
جابهجايي باعث بدتر شدن دو هدف ديگر ميشود .همچنین از ديگر
اهدافي که در تحقیقات گذشته بهکار نرفته ،عالوهبر هزينههای انرژی،
کاهش توان الکتريکي مصرفي ماشینآالت و حداکثر توان الکتريکي
مصرفي که باعت ايجاد تأخیرها در فرايندهای کاری ميشود و بههمین
دلیل از ديگر اهدافي که در اين شرايط تولید برای بهبود سیستم
تولیدی لحاظ شده زمان تأخیرها است ،که باعث ميشود کارها در

ص ای

ر سیستمها
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زمان مقرر به ماشینها اختصاص داده شود و کارها با تأخیر کمتری به
اتمام برسد؛ با اين اوصاف ،الزم است تعاملي مناسب بین اين اهداف
ايجاد شود.
در تعداد محدودی از تحقیقات انجام شده در زمینهی طراحي
سلولهای تولید [ ]25و ساير شاخصهای عملکردی مانند زمان
آمادهسازی ماشینهای تولیدی و زمان جابهجايي بین ماشینها و...
درنظر گرفته شدهاند [ 26و  ،]27که اين عوامل تأثیر بااليي بر نحوهی
عملکرد سیستم تولیدی دارد؛ بنابراين با ايجاد تعاملي مناسب بین اين
اهداف ميتوان يک مدل کارا برای بهبود بهرهوری و کارايي برنامهی
زمانبندی و کاهش هزينهها جهت بهبود سیستم تولیدی ايجاد کرد.
در اين بخش با درنظر گرفتن مديريت انرژی و شاخصهای
عملکردی ديرکرد و تعادل کار ماشینها و زمانهای آمادهسازی وابسته
به توالي و جابهجايي ،مسألهی مديريت مصرف انرژی الکتريکي
بهصورت مسأله زمانبندی کار در سلولهای مجازی با محدوديتهای
متناسب و يک مدل برنامهريزی رياضي عدد صحیح آمیختهی
چندهدفه ( )MOMIPمدلسازی شده است .مدل ارائه شده از دسته
مدلهای چندهدفه ميباشد که اهداف آن بهصورت وزين شده و روش
 L-Pمتريک با نرمافزار بهینهسازی  GAMSبهطور دقیق حل گرديده
است.
با توجه به شرايط و اهداف مسأله ،مدل ارائه شدهی میزان انرژی
الکتريکي مصرفي در هر زمان ،میزان کاهش انرژی الکتريکي ،مجموع
حداکثر توان مصرفي ماشینآالت در هر زمان ،زمان شروع هر عملیات،
زمان تکمیل هر عملیات ،تخصیص کارها به هر نوع ماشین و مقدار
کاری که هر نوع ماشین پردازش ميکند را بیان ميدارد .مفروضات زير
در مدل رياضي مدنظر قرار گرفته شده است [:]2۸
• قیمت انرژی الکتريکي در هر بازهی زماني مشخص است.
• توان الکتريکي مصرفي در هر توالي از ماشینها مشخص است.
• متوسط نرخ پاداش همکاری در برنامههای تشويق محور مشخص
است.
• متوسط توان مصرفي در هر بازهی زماني مشخص است.
• افق برنامهريزی مشخص است.
• حجم تولید هر قطعه در افق برنامهريزی مشخص است.
• مسیر عملیاتي و توالي عملیات هر قطعه ،مشخص ميباشد.
• زمانهای انجام عملیات توسط هر ماشین برروی هر قطعه،
مشخص ميباشند.
• همهی کارها در زمان صفر در دسترس هستند.
• از هر نوع ماشین چند نمونه يکسان با ظرفیت زمان پردازش
يکسان وجود دارند.
• ماشینها غیرقابل حرکت هستند و فاصلهی بین هر جفت ماشین،
مشخص است.
• هر قطعه فقط يکبار يک نوع ماشین را مالقات ميکند يا
بهعبارتي فرض پردازش مجدد 1وجود ندارد.
1. Recycling
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هزينهی واحد جابهجايي برای هر واحد از قطعات مشخص است.
زمانهای آمادهسازی ماشینها وابسته به توالي عملیات ميباشد
و مقدار آنها از قبل مشخص است.
امکان تقسیم بارکاری برای عملیاتي که ميتوان برروی
ماشینهای متفاوت انجام شود ،وجود ندارد.
زمانهای جابهجايي بین ماشینها وابسته از قبل مشخص است.
زمان سررسید هر موقعیت کاری برروی هر ماشین مشخص
ميباشد.

 .4.3نمادها و اندیسها
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متغیرهای تصمیم
 : P max iمجموع توان الکتريکي مصرفي ماشینها در زمان i

 : Pdiمیزان توان الکتريکي کاهش داده شده در همکاری برنامههای
مديريت سمت تقاضا در زمان i
 : Eneriمیزان انرژی الکتريکي مصرفي در زمان i

 : Pmaxحداکثر توان الکتريکي مصرفي
 : t j , hزمان شروع پردازش عملیات hام از کار jام
 : Tmm ,lزمان شروع توالي  lاز ماشین نوع m
 : C m ,lزمان پايان توالي  lاز ماشین نوع m

اندیسها
 :iاندیس زمان )(1,….,i
’ :j,jانديس نوع کار) (1,….,j
” :m,m’,mانديس شمارهی ماشین ) (1,….,m

 : Cmaxزمان اتمام آخرين کار برروی آخرين ماشین
 : Wmبارکاری ماشین نوع m

 :mjh,m’jh,m”jhانديس شمارهی ماشینهای که قابلیت انجام
عملیات hام از کار jام را دارند.
’ :h,hانديس شمارهی عملیات )(1,….,h
 :Lاندیس شمارهی موقعیت قرار گرفتن عملیات هر قطعه مربوط به ماشین
)(1,….,l

 :Wمتوسط بارکاری ماشینها
 1 : Om , h ,lتوالي  lبرروی ماشین  mدر زمان  iپردازش شود و در
غیراينصورت صفر.
 1 : Ym , j , hاگر ماشین  mبرای پردازش عملیات hام از کار jام انتخاب
شود و در غیراينصورت صفر.
 1 : X m , j , h ,lعملیات hام از کار jام در توالي  lبر روی ماشین m

پارامترها
 : Bمتوسط نرخ پاداش همکاری در برنامههای تشويقمحور مديريت
سمت تقاضا
 : درصد کاهش قدرت توافقي در برنامههای تشويقمحور مديريت
سمت تقاضا
 : Pm ,lتوان مصرفي ماشین  mدر توالي l

 : Paviمتوسط توان مصرفي معیار برنامههای تشويقمحور مديريت
سمت تقاضا مشابه زمان i

 : fciنرخ هزينهی انرژی الکتريکي مصرفي براساس برنامهی
پاسخگويي بار  TOU1در زمان i

 : fc ppهزينهی حداکثر توان الکتريکي مصرفي براساس برنامهی
پاسخگويي بار PP2

 : Wrوزن هدف rام.

 : N jاندازهی دسته کار .J
 : R jhزمان پردازش عملیات hام از کار jام.
 : Dm , mهزينهی هر واحد جابهجايي برای هر کار که از ماشین ’m

به ماشین  mحمل شده است.
 : Mعدد مثبت بسیار بزرگ

پردازش شود و در غیراينصورت صفر.
 .5.3تابع هدف و محدودیتها
بهمنظور لحاظ نمودن اهداف متعدد و محدوديتهای مختلف ميتوان
موارد زير را مدنظر قرار داد:
اولین تابع هدف در مسألهی موردبررسي شامل حداکثر کردن
میزان پاداش در همکاری برنامههای تشويقمحور مديريت سمت تقاضا
ميباشد که بهصورت معادلهی ( )1ذکر شده است اين توابع در تعارض
با توابع هدف دوم (معادلهی ( ))2که زمان تکمیل آخرين کار برروی
آخرين ماشین ) (Cmaxميباشد و توابع هدف سوم خود شامل پنج
هدف متضاد ميباشد و بهصورت کمینهی جمع وزين شدهی موارد زير
ميباشد؛ عبارت اول ،هزينههای انرژی الکتريکي مصرفي سیستم که
براساس برنامه زمان استفاده و اوج مصرف از برنامههای قیمتمحور
ميباشد .عبارت دوم ،مجموع توان الکتريکي مصرفي سیستم ميباشد.
عبارت سوم ،هزينهی جابهجايي مواد را بیان ميکند .و عبارت چهارم،
که مقدار تأخیر موقعیت کارها برروی هر ماشین را نشان ميدهد و
بهصورت يک تابع  Maxميباشد که مقدار صفر يا مثبت (تأخیر) را
بیان ميکند؛ و عبارت آخر ،بار کاری ماشینها را متعادل ميکند.
بهعبارت ديگر ،کارها بین ماشینهای مشابه تا حد امکان بهطور مساوی

 : d m,lزمان سر رسید توالي  lاز ماشین نوع m

تقسیم شود .در اين توابع وزنها  Wrتوسط تصمیمگیرنده بیان

 : S m , j , j زمان آمادهسازی الزم برای ماشین  mزماني که کار ’ Jبعد

ميشود.

از کار  Jبرروی ماشین قرار ميگیرد.

()1

max f1 =  Pdi B
i

()2

min f 2 = C MAX

 : mthm , mزمان جابهجايي کارها از ماشین ’ mبه ماشین m

1. Time of Use

2. Peak Pricing
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)

(

min f3 = W1  Eneri fci + PMAX fc pp
i
max
+W2  Pi
i

+W3     Ym , j ,hYm
D
 Nj
j −1 h −1 m m jh
jh +1, j ,h +1 m jh ,m jh



()3

 

+W5  Wm − W
m

()12

()4
()5

t j,h + R j,h N j  CMAX j, h

محدوديت سوم (معادلهی ( ))6تضمین ميکند که زمان شروع
بهکار ماشین نوع  mبرای پردازش کاری که توالي  l+1به آن تخصیص
داده شده است بعد از پردازش کامل توالي  lانجام گیرد؛ بهعبارتي،
زمان شروع بهکار ماشین نوع  mبرای پردازش کاری که توالي  l+1به
آن تخصیص داده شده است برابر با بیشترين مقدار بین زمان پايان
موقیت توالي قبلي ماشین ،يعني  lو زمان پايان عملیات ماقبل از
قطعهای که به موقعیت فعلي اين ماشین تخصیص داده شده است.
محدوديت چهارم (معادلهی ( ))7تضمین ميکند که زمان پايان بهکار
ماشین نوع  mبرای پردازش کاری که توالي  lبه آن تخصیص داده شده
است ،بعد از پردازش کامل توالي  lزمان آمادهسازی کار تخصیص داده
شده به توالي  lانجام شود.



Cm jh ,l , Tmm jh ,l + X m jh , j ,h,l N j R j ,h 


max + X m , j ,h,l X
,h,l +1Sm , j , j  
m
,
j
jh
jh
jh


+Ym , j ,h−1Ym , j ,hmthm ,m 
jh −1
jh
jh jh 


m, m, j , j , h , h , l

()7

jh ,l +1

 Tmm

Cm ,l = Tmm ,l +   X m , j ,h ,l N j R j ,h m , l
jh
jh
jh
jh

محدوديت پنجم و ششم (معادالت ( )۸و ( ))۹ايجاب ميکنند
زماني که متغیر  xمقدار  1بگیرد ،آنگاه زمان شروع عملیات hام از کار
jام با زمان شروع توالي lام از ماشین نوع  mبرابر ميباشد.
()۸
()۹

m , j , h , l
m , j , h , l

t j ,h + M (1 − X m , j ,h ,l )  Tmm ,l
jh
jh
Tmm ,l + M (1 − X m , j ,h ,l )  t j ,h
jh
jh

محدوديت هفتم (معادلهی ( ))10نشان ميدهد هر توالي از هر

1

m, l

()10

+W4   max 0,  Cm ,l − d m ,l  
ml
jh  
  jh

t j,h + R j,h N j  t j,h+1j, h

ر سیستمها

ماشین به يک عملیات تخصیص داده ميشود و محدوديت هشتم و
نهم (معادالت ( )11و ( ))12تضمین ميکند زمانيکه عملیاتي به
ماشیني تخصیص داده ميشود توالي انجام آن عملیات برروی ماشین
مشخص گردد.

()11

محدوديت اول (معادلهی ( ))4مربوط به روابط پیشنیازی کارها
ميباشد و نشان ميدهد يک فعالیت تنها زماني شروع ميشود که
فعالیت قبل از آن پردازش شده باشد .و محدوديت دوم (معادلهی ())5
که تضمینکنندهی اين مطب ميباشد که  Cmaxبزرگتر مساوی تمام
زمانهای تکمیل در سیستم ميباشد.

() 6

ص ای
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m jh , j ,h ,l

 X
h

= Ym jh , j ,h

m, j, h

  X m jh , j ,h ,l −1 j, h

X
 X

m jh , j ,h ,l

l

m jh , j ,h ,l

h

j

h

j

j

محدوديت دهم و يازدهم (معادالت ( )13و ( ))14تضمین ميکند
که توالي و موقعیت ماشینهايي که در حال پردازش هستند به بازههای
زماني متناظر تخصیص داده شود.
m , l , i

()13
()14

60

Om ,l ,i i  Cm ,l
jh
jh

Tmm ,l 60  (1 − Om ,l ,i ) M + i − 1
jh
jh

m, l , i

محدوديت دوازدهم (معادلهی ( ))15نشاندهندهی بازههای زماني
که توالي lام از ماشین mام در آنها در حال پردازش ميباشد.
()15

(

)

 Cm jh ,l − Tmm jh ,l 60

m, l

O

m jh ,l ,i

i

محدوديت سیزدهم (معادله  )16نشاندهندهی حداکثر مجموع
توان الکتريکي مصرفي توالي ماشینهای در حال پردازش در هريک از
بازهی زماني ميباشد.
()16

 Pi max

i

O

P

m jh ,l ,i m jh ,l

l

m

محدوديت چهاردهم (معادلهی ( ))17که تضمینکنندهی اين
مطلب ميباشد که  Pmaxبزرگتر مساوی از تمام مجموع توان
الکتريکي مصرفي در بازههای زماني در سیستم و برای رعايت کردن
برنامههای قیمتمحور مديريت سمت تقاضا ميباشد و محدوديت
پانزدهم (معادلهی ( ))1۸تضمینکنندهی اين مهم ميباشد که براساس
برنامههای تشويقمحور مديريت سمت تقاضا ،میزان درصد کاهش
همکاری در برنامهها با توجه به متوسط توان مصرفي در بازهی زماني
مشابه (توان مبنا) رعايت شود.
max
Pi
 PMAX
max
Pi
 Pavi

i

()17

i

()1۸

محدوديت شانزدهم (معادلهی ( ))1۹میزان انرژی الکتريکي
مصرفي در هر بازهی زماني را نشان ميدهد و محدوديت هفدهم
(معادلهی ( ))20میزان کاهش توان الکتريکي در برنامههای
تشويقمحور در بازههای زماني مربوطه را محاسبه ميکند.
()1۹
()20

i

P

O

m jh ,l ,i m jh ,l

l

i

= Eneri

m

Pd i = Pavi − Eneri

محدوديت هجده (معادلهی ( ))21بار کاری هر نوع ماشین را نشان
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ميدهد و محدوديت نوزده (معادلهی ( ))22نیز متوسط بار کاری تمام
ماشینها را نشان ميدهد.

m

()21

Wm =  X m jh , j ,h ,l N j R j ,h
l

Wm

m

()22

h

j

m

W =
m
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B,6,10- A,15,5- C,10,10
C,7,20- B,2,10- A,7,15
B,7,10- C,4,20
B,7,10- A,10,15

24
36
34
42

3
4
5
6

جدول ( :)3قیمتهای انرژی الکتریکی
PP
1-4۸

 .4روش حل
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2175

17-24
41-4۸
۸7۸

TOU
1-12
13-16
25-36
37-40
43۹
1756

برنامهها
=I
قیمت

 .1.4خطیسازی و حل مدل ریاضی پیشنهادی
با توجه به چندهدفه بودن مدل و نیز غیرخطي بودن قسمتي از توابع
هدف و محدوديتها ،تابع هدف اول ،دوم و سوم که بهصورت حداکثر
و حداقل ميباشند بهروش  LPمتريک و بهصورت زير حل ميشود
[ ]2۹و همچنین تابع هدف سوم نیز خود توابع بهصورت وزين شده
ميباشند.

*f1* − f1 f 2 − f 2* f 3 − f 3
+
+
*f1
*f 2
*f 3

= min f f

همچنین عبارتهای بخش سوم ،چهارم و پنجم در تابع هدف سوم
و همچنین محدوديت سوم غیرخطي ميباشد که بههمین منظور برای
تبديل تابع هدف به يک تابع هدف خطي و محدوديت سوم به يک
محدوديت خطي ،متغیرهای جديد به همراه دستهای از محدوديتها
متناظر به مدل افزوده ميشوند [.]30
 .2.4مثال عددی و نتایج محاسبات
در اين قسمت براساس اطالعات مسايل مورد بررسي که برخي از
مشخصات آنها در جداول ( )1تا ( )4آمده است ،ابتدا با درنظر گرفتن
پارامترهای ذکر شده به ارزيابي شاخصهای عملکردی اضافه شده به
مدل مرجع در سیستم تولید سلولي مجازی ،بدون درنظر گرفتن تابع
هدف اول و هزينههای انرژی در تابع هدف سوم و نیز محدوديتهای
مربوطه و بعد از کدنويسي مدلهای مرجع و پیشنهادی در نرمافزار
 GAMSنسخهی  ،25.1.3جواب بهینهی سراسری برای مثال ارائه
شده بهدست ميآيد و در ادامه مدل پیشنهادی بهصورت کامل و با
درنظر گرفتن تمام اهداف و محدوديتها ،پس از خطيسازی بهروش
 L-Pمتريک و در نرمافزار  GAMSنسخهی  25.1.3حل گرديده است.
جدول ( :)1مشخصات ماشینها مسألهی 1
شمارهی ماشین

نوع ماشین

1,2,3
4,5,6
7,۸

A
B
C

جدول ( :)2مشخصات کارها با توان الکتریکی مسألهی 1
اندازهی دسته
کار

توالي ،زمان پردازش و توان الکتريکي
مصرفي

شمارهی
کار

60
56

A, 5,15-B,7 ,10
C,20,۸- A,15,4

1
2

جدول ( :)4مشخصات مسائل
تعداد ماشینها

تعداد عملیات کارها

تعداد کارها

شماره مسأله

۸
۹
10
۸

14
15
22
24

6
6
۸
10

1
2
3
4

همانطورکه در جدول ( )5مشاهده ميشود زمان تکمیل کارها در
مدل پیشنهادی با توجه به اينکه زمان آمادهسازی و جابهجايي را
عالوهبر زمان پردازش درنظر گرفته است ،باز هم مقدار بهتری (کمتری)
نسبت به مقدار زمان تکمیل کار در مدل مرجع دارد .همچنین پارامتر
هزينهی کل بهدلیل اضافهشدن هزينههای تأخیر و باالنس کاری
ماشین نسبت به جواب هزينهی کل مدل مرجع تا حدودی بدتر شده
است.
جدول ( :)5مقادیر حل مدل مرجع و پیشنهادی
مدل پیشنهادی

مدل مرجع

TTC

Cmax

TTCref

Cmaxref

3106
3۹55
۸026
7۸3۸
17۸64

360
557
6۸2
756
7۸0

2473
36۹5
7۹13
6۹5۸
16770

4۸6
620
637
۸۹2
۸24

شماره مسأله
1
2
3
4
5

در ادامه با استفاده از اطالعات و پارامترهای تکمیلي ،شامل میزان
درصد توافقي کاهش توان مصرفي الکتريکي در برنامههای تشويقمحور
و متوسط نرخ پاداش در سال  13۹۸بهازای توان کاهشيافته  2000و
قیمت برنامهها براساس تعرفههای برق در ايران و مطابق جدول (،)1
مدل کامل پیشنهادی مجدد حل و نتايج در ادامه ارائه ميگردد.
همانطورکه در جدول ( )6و شکلهای ( )4تا ( )۹مشاهده ميشود
با فرض افزايش اندازهی دستهی کارها و حل مسائل  1و  2در دورهی
زماني  24مرحلهای و مسائل  3و  4در در دورهی زماني  4۸مرحلهای
و نیز توجه به محدوديتهای انرژی الکتريکي و اجرای برنامههای
مديريت سمت تقاضا در بازهای زماني اوج مصرف ( 40-37و -16
 )i=13مدل مرجع و مدل پیشنهادی حلشده و شاخصهای عملکردی
آخرين زمان تکمیل کارها افزاشيافته است .با توجه به محدوديتهای
ذکر شده ،هزينهی کل بهدلیل حداکثر شدن پاداش همکاری در
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برنامههای مديريت سمت تقاضا و افزايش اندازهی دسته کارها ،و
همچنین هزينهی انرژی ،هزينههای تأخیر و باالنس کاری ماشین
نسبت به جواب هزينهی کل مدل مرجع تا حدودی بیشتر شده است،
ولي نکتهی با اهمیت در اين موارد ،عدم تخصیص کار به ماشینآالت

ص ای
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ر سیستمها

و پردازش در بازهی زماني اجرای برنامههای مديريت سمت تقاضا
ميباشد؛ بهطوریکه با توجه به سقف توان مصرفي در مسائل (-50
 )30در بازهی اوج مصرف ،حداکثر توان مصرفي صفر يا مقدار بسیار
کمي ميباشد.

جدول ( :)6مقادیر حل مدل مرجع و پیشنهادی
مدل مرجع

مدل پیشنهادی
Pmax

Avard
DSM

Pmax In Peak
)(DSM-Pdi

EC1+ PC2

TML3

TT 4

TTC 5

Cmax

TTCref

Cmaxref

شمارهی
مسأله

۹0
62
۹3
116

240000
160000
400000
240000

0
20
0
0

53۹045
717400
۸5۹۸۹5
7114۹0

1440
2۹10
3540
2660

4720
۸۹10
2۹450
10504

۸005
۸300
24۹60
1776۸

726
1440
1500
1۸34

5330
73۹0
16۹32
13۹16

10۹2
1240
13۹2
17۸4

1
2
3
4

شکل ( :)4نمودار گانت زمانبندی مسألهی  1از حل مدل مرجع

شکل ( :)5نمودار گانت زمانبندی مسألهی  1از حل مدل کامل پیشنهادی
100

بار الکتريکي مصرفي بر
اساس تخصیص عملیات
کارها در مدل پیشنهادی
بار الکتريکي مصرفي بر
اساس تخصیص عملیات
کارها در مدل مرجع

50

0
10 11 12 13 14 15 16 17 18

9

8

7

6

5

4

3

2

1

شکل ( :)6نمودار بار الکتریکی مصرفی در ساعات مسألهی  1از حل مدل مرجع و پیشنهادی
1. Electric cost
2. Power cost
3. Total Machine Load Balance

4. Total Tardiness
5. Total Traveling Cost
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شکل ( :)7نمودار گانت زمانبندی مسألهی  2از حل مدل مرجع

شکل ( :)8نمودار گانت زمانبندی مسألهی  2از حل مدل کامل پیشنهادی
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 .5نتیجهگیری
در سالهای اخیر برنامههای مديريت سمت تقاضا موردتوجه فراوان
واقع شدهاند .يکي از اين راهکارها ،تشويق مشترکین به مصرف در
ساعات غیرپیک است که برای اين امر راهکارهايي وجود دارد .تشويق
مشترکین برای مصرف در ساعات غیرپیک و کمک به پیکسايي در
ساختار صنعت برق از طريق ارائه اعمال نرخهای چندتعرفهای صورت
ميپذيرد .مديريت بار الکتريکي صنعتي ،با توجه به سهم باالی انرژی
مصرفي آن ،ميتواند نقشي کلیدی دربرنامههای مديريت سمت تقاضا
در زمان اوج مصرف را ايفا کند .ازطرفي امروزه در بسیاری از
شرکتهای تولیدی تعادل بار کاری ماشینها و زمان تأخیر موقعیت
کارها برروی هر ماشین بهعنوان شاخصهای کارکردی جهت بهبود
در بهرهوری و بهبود در برنامهريزی و کاهش هزينههای الزام شده

است .بر ايناساس صنايع عالوهبر برنامهريزی برای محدوديتهای
عرضهی انرژی ،ميتوانند هزينههای مرتبط به انرژی را با به حداقل
رساندن در زمانهای اوج و بحراني که دارای هزينههای بیشتری
هستند ،کاهشداده و از پاداشهای همکاری در برنامههای
تشويقمحور نیز بهرهمند شوند .همچنین در تحقیقات در زمینهی
طراحي سلولهای مجازی ،مديريت انرژی الکتريکي و هزينههای آن
و فرصتهای پیشرو ناديده گرفته شده است .در تحقیق حاضر برای
زمانبندی سلولهای مجازی مدل جديدی ارائه شده است که
هزينهها و محدوديتهای انرژی الکتريکي و زمانهای وابسته به توالي
عملیات تولیدی را مدنظر قرار ميدهد .بر ايناساس ،مدل ارائه شده
در دو بخش شاخصهای عملکرد در مسألهی زمانبندی و مديريت
انرژی منطبق بر برنامههای مديريت سمت تقاضا نسبت به مدل مرجع
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دارای کارايي بهتری ميباشد .همچنین در اين بخش سعي شده است
تأثیر توابع هدف بر مقادير بهینه با فرض حل مدل پیشنهادی
بهصورت تکهدفه و يکسان بودن وزنها در توابع هدف سوم مورد
بررسي قرار گیرد .جدول ( )7نشان ميدهد ،مقادير تابع هدف دوم
( )Cmaxکه يکي از اهداف مهم در مسألهی زمانبندی ميباشد از
مقادير مدل مرجع در جدول ( )6بهتر ميباشد که بر ايناساس
ميتوان گفت مدل در زمان عدم محدوديت در عرضهی انرژی و
هزينههای پايین انرژی دارای کارايي بهتری ميباشد و قابلاستفاده
بوده است و در عینحال پس از حل مدل پیشنهادی بهصورت کامل
مقادير شاخصهای عملکردی تا حدودی بدتر شده است ،اما عملکرد
برنامههای مديريت سمت تقاضا و مديريت انرژی تا حد زيادی به
مقادير بهینهی خود نزديک ميباشد و به تصمیمگیرنده کمک ميکند
تا در شرايط اجرای برنامههای مديريت سمت تقاضا ضمن تحقق
نسبي اهداف زمانبندی تولید ،به مديريت انرژی نیز بپردازد و از ساير
برنامههای مديريت سمت تقاضا براساس خودتأمین بودن صنعت مانند
مولدها و انرژی تجديدپذير نظیر فتوولتائیک و بادی و تأثیر آنها بر
میزان مصرف انرژی الکتريکي در ساعات پیک و بحراني شبکهی برق
برای تأمین انرژی مصرفي استفاده نمايد.
مدل ارائه شده برای انرژی الکتريکي مصرفي صنايع و تأثیر
برنامههای مديريت سمت تقاضا براساس برنامهی زمانبندی
سلولهای تولید مجازی از دسته مدلهای چندهدفه ميباشد و برای
حل اين مدل جهت بهدست آوردن جواب بهینه از روش  L-Pمتريک
و از نرمافزار بهینهسازی  GAMSاستفاده شده است .با ارائه مثالهای
عددی ،کارايي مدل ارائه شده در دو قسمت شاخصهای عملکردی و
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اجرای برنامههای مديريت سمت تقاضا با مدل مرجع مقايسه شده
است.
با توجه به مطالعهی انجامشده در تحقیق حاضر ،حوزههای زير
ميتوانند زمینههای مناسبي برای انجام تحقیقات آتي قلمداد شود.
✓ درنظر گرفتن ساير برنامههای مديريت سمت تقاضا براساس
خودتأمین بودن صنعت مانند مولدها و انرژی تجديدپذير
نظیر فتوولتائیک و بادی و تأثیر آنها بر میزان مصرف انرژی
الکتريکي در ساعات پیک و بحراني شبکهی برق.
✓ درنظر گرفتن مفروضات جديد در مسألهی زمانبندی
سلولهای مجازی ،در مدل ارائه شده زمانهای دسترسي به
ماشینهای تولیدی برابر صفر درنظر گرفته شدهاند که
ميتوان حل مسأله را بهصورت انقطاع و با درنظر گرفتن اين
زمانها بهصورت غیرصفر مورد بررسي قرار داد؛ دلیل اين امر،
اين است که زمانيکه تقاضا تغییر ميکند يا تقاضای جديدی
وارد سیستم ميشود لزوماً همهی ماشینها در همانلحظه
در دسترس نیستند  .همچنین درنظر گرفتن خرابي ماشینها
مدل را به شرايط واقعي نزديکتر ميکند و در عینحال در
برنامههای مديريت سمت تقاضا نیز کارايي بهتر و بیشتری
خواهد داشت.
✓ درنظر گرفتن ساير شاخصهای عملکردی در مسألهی
زمانبندی.
✓ با توجه به نوع مسألهی  NP-Hardو زمان زيادی که در حل
مسائل با ابعاد بزرگ ،از الگوريتمهای ابتکاری و فراابتکاری
برای حل اين مسائل استفاده شود.
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ABSTRACT
This paper presents a mixed-integer programming model for the influence
of demand-side management programs by calculating electricity
consumption, the quality of cooperation of industries in demand-side
management programs, and the foundation of virtual manufacturing cell
scheduling. In this model, the time of travel among machines and machine
work/task load balance are utilized due to the nature of large and heavy
industries and their effectiveness in demand response programs compared to
virtual cells, which are a compound of cellular and flexible manufacturing
systems regarding the preparation times depending on the sequence of
operations. This model aims to maximize the bonus of cooperation in rewardoriented programs of demand-side management, minimize the time of
completing the last task, and minimize the energy and travel expenses. The
performance indices (e.g., maximum electrical power consumption, machine
sequence, and the latency of the positions of loads on each machine) and the
results of solving some numerical examples are shown and analyzed.
Accordingly, the proposed model is a multi-objective model that to obtain the
optimal answer, the L-P metric method and Gams optimization software have
been used. The results are presented in several numerical examples in two
parts of performance characteristics and demand-side management using the
proposed and reference model.
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