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چکیده
در اين مقاله ،با تکیه بر پیشینة مسائل موازنة خط مونتاژ هزينهگرا ،يک مدل رياضی جديد ،برای زمانبندی
و موازة خط مونتاژ ارائه شده است که با ترکیب زمان تنظیم وابسته به توالی وظايف ،ايستگاههای موازی و
محدوديت منبع ،هزينههای عملیاتی و سرمايهگذاری سیستم مونتاژ را کمینه مینمايد.
با توجّه به پیچیدگی مسأله ،روابطی برای کاهش تعداد متغیرهای مدل پیشنهاد شده است که دستیابی به راه
حل بهینه را در زمانی قابل قبول با استفاده از الگوريتمهای دقیق تسهیل مینمايد .برای شفافسازی و بیان
ويژگیهای مدل نیز از يک مثال عددی استفاده شده است .همچنین جوابهای بهدستآمده از مدل در
چندين مثال ،با استفاده از شاخصهای مختلف مورد ارزيابی قرار گرفته و نتايج حاکی از عملکرد مطلوب
مدل میباشد.
واژگانکلیدی :زمانبندی ،موازنة خط مونتاژ هزينهگرا ،زمان تنظیم ،ايستگاه موازی ،محدوديت منبع.
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مقدمه
خطوط مونتاژ سیستمهای تولیدی جريان گرايی 3هستند که از اهمیّت زيادی در
تولید صنعتی محصوالت استاندارد و با حجم باال برخوردارند و حتّی اخیراً در تولید
محصوالت سفارشی و با حجم پايین نیز رواج يافتهاند [ .]3هدف اصلی طراحان اين
خطوط ،افزايش کارايی سیستم از طريق بیشینه ساختن نسبت توان عملیاتی به هزينهها
است ،و از اين رو موازنهی خط مونتاژ و دستیابی به سیستمی بهینه ،يکی از مهمترين
اقداماتی است که بايد در طراحی خطوط مونتاژ مورد توجّه قرار گیرد [ .]1منظور از
مسألهی موازنهی خط مونتاژ ،تخصیص وظايف به جايگاههای کاری است که ايستگاه
نامیده میشود ،به گونهای که روابط پیشنیازی ،زمان سیکل و ساير محدوديتهای
خط مونتاژ رعايت و شماری از معیارهای عملکرد خط بهینه گردد[.]1
بسیاری از تحقیقات در اين زمینه به مدلسازی و حل مسألهی سادهی موازنهی خط
مونتاژ 1اختصاص دارد [ ،]4امّا در سالهای اخیر دامنهی وسیعی از ادبیّات به مسائل
واقعی و تعمیم يافتهای پرداختهاند که شامل مسألهی انتخاب تجهیزات ،موازی سازی،
چیدمان نعلی شکل و غیره هستند و تا به امروز نیز بسیاری از اين ويژگیها شناسايی و
مدلسازی شدهاند .میتوان مطالعات مروری ،و طبقهبندیهای مختلف مسائل موازنه را
بر اساس ساختار آن ،چیدمان خط ،ويژگی محصول و ...در منابع [ ]5[ -]7مشاهده
نمود .با اين حال شکافِ بین نیازمندیهای مسائل واقعی و مدلهای ارائه شده قابل
توجّه است و ترکیب ويژگیهای اين خطوط و توسعهی مدلی که بتواند در
موقعیّتهای مختلف جوابگوی نیازِ سیستم به موازنهی کارا باشد ،هنوز هم نیاز به توجّه
و بررسی دارد [.]8
بنابراين در اين تحقیق با توجّه به بلندمدت بودن تصمیمگیری مربوط به موازنهی
خط مونتاژ و اهمیّت تأثیرگذاری معیار هزينه در تصمیم گیری مديران ،مدلهای هزينه
گرا مورد توجّه قرار گرفتهاند و انگیزهی اصلی از نگارش مقاله ،بررسی اين مدلها،
يافتن شکافهای تحقیقاتی و توسعهی مدلی است که تا حد قابل قبول شکافهای
موجود را کاهش داده و قابلیّت انعطاف پذيری بیشتری برای کاربرد عملی ايجاد نمايد.
1- Flow-oriented
)2- Simple Assembly Line Balancing Problem (SALBP
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در راستای هدف تحقیق ،در بخش دوّم مقاله با بررسی پیشینهی مدلهای هزينهگرا،
شکافهای تحقیقاتی موجود تبیین میشود .مسأله ،مفروضات و فرمولبندی رياضی آن
به همراه روابطی که برای کاهش تعداد متغیرهای مدل پیشنهاد شده است به ترتیب در
بخش سوم و چهارم ارائه میشود .در بخش پنجم برای شفاف سازی و بیان ويژگیهای
مدل از يک مثال عددی استفاده میشود .در بخش ششم عملکرد مدل در مثالهای
مختلف مورد ارزيابی قرار میگیرد و در بخش هفتم مقاله نیز نتايج و پیشنهاداتی برای
تحقیقات آتی ارائه میشود.

مسألهی موازنهی خط مونتاژ هزینهگرا
از جمله مهمترين اهدافی که از موازنهی خطوط مونتاژ دنبال میشود ،کاهش
عوامل هزينهزا است .اگرچه کمینه نمودن تعداد ايستگاهها با توجّه به زمان سیکل معین،
که به مسألهی موازنهی خط مونتاژ زمان گرا 3نیز معروف است ،با کاهش هزينهی
مربوط به ايستگاهها ،هزينهی سیستم را کاهش میدهد ،امّا کاهش هزينهای که از اين
طريق حاصل میشود نمیتواند عوامل هزينهزای موجود در خط مونتاژ را به خوبی
نشان داده و ارتباط قابل فهمی بین تعداد ايستگاهها ،زمان سیکل و هزينهی کل خط به
وجود آورد [ .]1از اين رو شايسته است مسألهی موازنه مستقیماً بر اساس کمینه سازی
هزينه مطرح شود.
1
مسألهی موازنهی خط مونتاژ هزينه گرا  ،تعمیم يافتهی مسألهی موازنهی زمانگرا
است ،و هدف اصلی آن کمینه ساختن هزينههای هر واحد از محصول است [ .]31با
توجّه به اهمیّت اين دسته از مسائل و اهدافی که از انجام اين تحقیق مد نظر است ،در
ادامه پیشینهی مسائل هزينه گرا مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

مروری بر پیشینهی تحقیق
موسی زادگان و ذگردی ( )3187مدل هزينه گرايی را برای موازنهی خط مونتاژ
ارائه نمودند که دو نوع هزينهی عمدهی خطوط مونتاژ ،يعنی هزينهی خريد تجهیزات و
هزينهی دستمزد نیروی انسانی را که با الهام از مدل آمن ( )1111و باکچین ()1111
1- Time-oriented
2- Cost-oriented Assembly Line Balancing Problem
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شکل گرفته است ،بهینه مینمايد [.]33
روشنی و همکاران ( )3181يک مدل برنامهريزی عدد صحیح مختلط را برای
موازنهی خط مونتاژ دو طرفه 3ارائه نمودند که مجموع دو هزينهی دستمزد اپراتورها و
هزينهی ثابتِ راه اندازی خط را کمینه مینمايد [ .]31در مدل ثابتی و اکبری ()3181
خط مونتاژِ نعلی شکل ،که مدلهای مختلف يک محصول در آن مونتاژ میشوند،
مدلسازی شده است .همچنین در اين مدل از اصل حداقل مجموعه قطعات 1و
استراتژی تولید چرخهای 1استفاده میشود [.]31
مدل هزينه گرای ديگر توسط آمن ( )1111مطرح شد .او در مدل خود عالوه بر
4
روابط پیشنیازی مشخص و زمان انجام وظايف که میتواند قطعی ،احتمالی و يا فازی
باشد ،عامل ديگری را تحت عنوان هزينهی انجام وظايف در واحد زمان در نظر
میگیرد که شامل هزينههای پرسنلی ،عملیاتی و سرمايه گذاری است [ .]34آمن
( )1112مدل پیشین خود را با ادغام نمودن هزينهی سرمايهگذاری و نیروی کار در
قالب يک نرخ هزينه برای هر ايستگاه ،اصالح مینمايد [ .]35باکچین و رابینويتز
( )1111مدلی را که ترکیبی از ايستگاههای موازی ،شقوق مختلف فرآيند و مسألهی
انتخاب تجهیزات را در بر میگیرد و تابع هدف آن کل هزينهی تجهیزات سیستم را
کمینه مینمايد ،ارائه نمودند [.]32
5
براتکو و همکاران ( )1111مدلی را برای موازنهی خط انتقال ارائه نمودند .در اين
مدل مسألهی اصلی موازنه به دو مسألهی فرعی تقسیم میشود که در مسألهی فرعی اوّل
تخصیص تجهیزات به بلوکها ،تخصیص وظايف به تجهیزات و تخصیص وظايف به
بلوکها با هدف کمینه ساختن کل هزينهی تجهیزات ،و در مسألهی فرعی دوّم،
اختصاص بلوکها به ايستگاهها با هدف کمینه ساختن تعداد آنها مد نظر قرار دارد
[ .]37در مدلی که دُلگُی و ايهناتسِنکا ( )1114ارائه نمودند نیز موازنهی خط انتقال در
نظر گرفته شده است و هدف آن تخصیص بهینهی بلوکها به ايستگاهها ،برای دستیابی
به کمینه هزينهی خط است [ .]38شايان ذکر است که اين دو محقّق در سال ،1111
مدل خود را توسعه داده و نحوهی فعّال سازی بلوکها را به صورت سريالی ـ موازی
1- Two-side
)2- Minimum Part Set (MPS
3- Cyclic
4- Fuzzy
5- Transfer line
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در نظر میگیرند [ .]31در مدلی که باکچین و رابینويچ ( )1115برای موازنهی خط
مونتاژ مختلط ارائه نمودند ،الزام تخصیص وظايف مشترک مدلها به يک ايستگاه که
در ساير مدلهای خطوط مختلط اِعمال میشده است حذف ،و به جای آن هزينهی
اضافی مربوط به تکرار وظايف در ايستگاهها به مدل افزوده شده است [.]11
ژانگ و همکاران ( )1118مدلی با تابع هدف چندگانه را برای موازنهی خط
مونتاژی که اپراتورهايی با سطوح مختلف تجربه در آن مشغول به کار هستند ارائه
نمودند .در اين مدل فرض بر اين است که هر اپراتور توانايی انجام همهی وظايف
مونتاژ را دارد و هزينهی دستمزد بسته به سطح تجربهی اپراتورها متفاوت است [.]13
مدل باک ( )1118از چندين مسألهی فرعی مانند ،طرح ريزی پرسنل و فرآيند
پردازش وظايف تشکیل شده است .در اين مدل برای طرحريزی پرسنل از کارگران
عادی و شناور و برای ادارهی بهتر طرح ريزی مربوط به مدلهای مختلف نیز به جای
استفاده از مدل کامل از مدل مدوالر 3استفاده میشود [.]11
در مدل اِج و همکاران ( )1111محدوديتی برای تعداد ايستگاههای موازی در هر
جايگاه وجود ندارد و تابع هدف آن مجموع هزينهی نیروی انسانی ،سربار عملیاتی و
تجهیزات ايستگاه را کمینه مینمايد [.]11
پادرون و همکاران ( )1111مدل هزينه گرايی را ارائه نمودند که در آن استفاده از
ايستگاههای موازی مجاز دانسته شده و تابع هدف غیرخطی آن مجموع هزينهی
عملیاتی کوتاه مدت و هزينهی سرمايه گذاری را کمینه مینمايد [ .]14کاکیر و
همکاران ( )1133نیز خط مونتاژی با ايستگاههای موازی را در نظر گرفته اند که يک
نوع محصول در آن مونتاژ میشود و زمان وظايف آن احتمالی است [.]15
مطابق با جدول  ،3برای مقايسهی ويژگیهای مدلهای هزينهگرا و تعیین
شکافهای تحقیقاتی ،از طرح جامعی که بويسن و همکاران [ ]12برای طبقهبندی
مسائل موازنهی خط مونتاژ ارائه نمودهاند استفاده میشود.

1- Modular
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جدول .1نمادگذاری مدلهای پیشینهی تحقیق بر اساس طرح طبقه بندی بویسن
محقق (سال)

نماد

موسی زادگان و ذگردی ()7831

][| res 01 | Co
2

روشنی و همکاران ()7831

][| pwork | Co

ثابتی و اکبری ()7831

][t sto , mix | unpacsync , u | Co

آمن ( )0222و ()0222

][| res max | Co

باکچین و رابینویتز ()0228

][pa | pstat, equip | Co
][| pstat | Co

دُلگُی و ایهناتسِنکا ( )0222و
()0221
باکچین و رابینویچ ()0222

][link, inc | pwork | Co

براتکو و همکاران ()0228

][mix | div, ptask, res 01 | Co

ژانگ و همکاران ()0223

][|| Co, score

باک ()0223

| [mix, t dy ,inc,cum,min,max, pa
]pstat, equip,res max | Co

اِج و همکاران ()0221

][| pstat | Co

پادرون و همکاران ()0221

][| pstat | Co

کاکیر و همکاران ()0277

] [t sto | pstat | Co,SSLline
3

نمادگذاری مدلها نشان میدهد که هیچ يک از آنها زمان تنظیمِ وابسته به توالی
وظايف را در نظر نگرفتهاند .اين نوع زمان تنظیم هنگامی مطرح میشود که زمانِ تنظیم
بین وظايف به زمانبندی انجام آنها در ايستگاه وابسته باشد .اين ويژگی توصیف
کنندهی شرايط بسیاری از خطوط ،به خصوص خطوط مونتاژ دستیِ است که
اپراتورهای آن بايد مرتباً ابزار را تعويض ،يا ماشینآالت را برای وظیفهی بعدی آماده
نمايند .انعطافپذيری باالی چیدمان موازی نیز بکارگیری آن را به خصوص در
شرايطی ضروری میسازد که به علّت کوتاه بودن زمان سیکل يا پايین بودن نسبت
انعطاف پذيری 1فرآيند ،امکان دستیابی به موازنهی مؤثر خط و حجم تولید مورد نیاز

1- Sequence-dependent setup time
2- Flexible ratio
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وجود ندارد .بنابراين در شرايطی که زمان سیکل کوتاه است و زمان تنظیم درصد
بیشتری از آن را به خود اختصاص میدهد ،ترکیب ايستگاههای موازی و زمانبندی
وظايف میتواند کارايی موازنه و قابلیّت کاربری مدل را افزايش دهد .با اين حال
عالوه بر پیشینهی تحقیق ،در ساير حوزههای موازنهی خط مونتاژ نیز ،ايستگاه موازی
همراه با مسألهی زمانبندی وظايف مدلسازی نشده است .عالوه بر اين نسبت دادن
هزينهها به منبع انجام دهندهی آن ،عالوه بر رديابی بهتر هزينهها ،اِعمال محدوديتهای
مربوط به منابع را امکان پذير مینمايد و میتوان کاربردِ مشترک منابع را نیز به مدل
وارد نمود .با توجّه به توضیحات ارائه شده و با الهام از مدلی که اولین بار توسط
آندرس و همکاران ( ،)1118برای زمانبندی وظايف ارائه شده است [ ،]17ويژگیهای
منتخب برای ساخت مدل هزينه گرا عبارتند از:
 )3استفاده از زمانِ تنظیمِ وابسته به توالی ،برای زمانبندی وظايف
 )1بکارگیری ايستگاههای موازی برای افزايش انعطافپذيری سیستم مونتاژ
 )1هم افزايی هزينه از طريق اِعمال محدوديت مربوط به منابع فیزيکی
 )4اِعمال محدوديت منطقه بندی ،3برای تخصیص واقعبینانهتر وظايف
 )5با استفاده از ويژگیهای منتخب ،نمادگذاری مدل به صورت زير خواهد بود:
مدل پیشنهادی تحقیق ()3113

][Dt dir ,link,inc | div, pstat, res01 | co

تعریف مسأله
هدف کلی مسأله تخصیص وظايف به مراکز کاری و زمانبندی آنها است ،به
گونهای که محدوديتهای حاکم بر مسأله نقض نشوند و هزينههای سیستم مونتاژ در
کمینه مقدار ممکن قرار گیرند .مسأله اجازهی استقرار ايستگاههای موازی را برای
تخصیص کاراتر و در شرايطی که ممکن است زمان انجام بعضی از وظايف از زمان
سیکل بیشتر باشد ،فراهم مینمايد .يک اپراتور در هر ايستگاه از ابزار و تجهیزات
متفاوتی برای انجام وظايف استفاده میکند ،در اين حالت اگر بیش از يک وظیفه به
ايستگاهی تخصیص يابد ،زمان تنظیم درون ايستگاهی بین وظايف به وجود میآيد که
تحت عنوان زمان تنظیمِ وابسته به توالی وظايف به مدل وارد میشود.
1- Zoning constraint
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يکی از ويژگیهای مهّمِ مدل لحاظ نمودن محدوديت منبع است .به اين معنی که تعداد
مشخصی از تجهیزات در خط وجود دارند که میتوانند وظايف مختلف مونتاژ را انجام
دهند و تخصیص وظیفه به يک ايستگاه تنها زمانی امکان پذير است که تجهیز مورد
نظر در آن ايستگاه موجود باشد و با کمبود آن مواجه نباشیم .همچنین شرايط تخصیص
وظايف سازگار و ناسازگار نیز در مدل وجود دارد .ساير مفروضات مدل به صورت
زير خواهد بود:
 روابط پیشنیازی و زمان تنظیم بین وظايف مونتاژ معین و مستقل از ايستگاهی
است که وظايف در آن انجام میشوند.
 در هر ايستگاه اجازهی قرارگیری بیش از يک تجهیز وجود دارد.
 زمان پردازش هر وظیفه توسط انواع تجهیزاتی که میتوانند آن را انجام دهند
يکسان ،و مستقل از مرکز کاری است که تجهیز در آن قرار دارد.
 اشتراک مجموعه وظايفی که با منبعی خاص انجام میشوند ،تهی است.
 تجهیز مورد نیاز هر وظیفه مشخص است و شقوق مختلف برای فرآيند مونتاژ
وجود ندارد.

فرمولبندی ریاضی مسأله
هدف از فرمولبندی رياضی مسأله ارائهی مدلی است که بتواند در قالب روابط
رياضی چگونگی تخصیص وظايف و تجهیزات به مراکز کاری ،زمانبندی وظايف و
تعداد بهینهی ايستگاههای موازی را برای طراحی سیستمی که هزينههای سرمايه گذاری
و عملیاتی در آن کمینه است ،تعیین نمايد.
ti

زمان وظیفهی i

sj

بیشینه تعداد جايگاه زمان بندی در مرکز کاری j

p max
tsu ik

بیشینه تعداد ايستگاه در هر مرکز کاری
زمان تنظیم از وظیفهی  iبه وظیفهی k
نرخ دستمزد وظیفهی i
هزينهی تجهیز نوع  ،eو هزينهی ثابت هر ايستگاه

wri
 ECeو FC

Ij

مجموعه وظايف قابل تخصیص به مرکز کاری j

I ej

مجموعه وظايف قابل تخصیص به مرکز کاری  jو قابل پردازش با تجهیز e
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p ik

P Ti
ei

li

 zc +و zc
} {0,1خ x ij
-

} {0,1خ x ijps
} {0,1خ y j

} {0,1خ z pj

} {0,1خ w ij

} {0,1خ N ikj
} {0,1خ E ej

مجموعهای از همهی زوج مرتبهايی که  iوظیفهی بالفصل قبلی  kمیباشد
مجموعهای از همهی وظايف ماقبل  ،iبه غیر از وظايف ماقبل بالفصل
اولین مرکز کاری که وظیفهی  iمیتواند به آن تخصیص يابد
آخرين مرکز کاری که وظیفهی  iمیتواند به آن تخصیص يابد
به ترتیب ،مجموعه ای از زوج وظايف سازگار و ناسازگار هستند
وظیفهی  iبه مرکز کاری  jتخصیص يابد
وظیفهی  iبه مرکز کاری  jبا  pايستگاه و به جايگاه  sتخصیص يابد
مرکز کاری  jمورد استفاده قرار گیرد
تعداد  pايستگاه موازی به مرکز کاری  jتخصیص يابد
وظیفه  iبه آخرين جايگاه زمان بندی در مرکز کاری  jتخصیص يابد
وظیفه  ،kبالفاصله پس از وظیفه  ،iدر همان سیکل يا سیکل بعدی انجام شود
تجهیز  eدر مرکز کاری  jقرار گیرد
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رابطهی 3تابع هدف مدل را نشان میدهد .بخش اول اين تابع هزينهی متغیر دستمزد
نیروی انسانی را بر اساس میانگین وزنی نرخ دستمزد وظايف برای کل خط محاسبه
میکند ،بخش دوّم مربوط به هزينهی متغیر ابزار و تجهیزات مورد نیاز وظايف است و
بخش سوّم نیز مجموع هزينهی ثابت ايستگاهها را محاسبه مینمايد .محدوديتهای  1و
 1باعث میشوند تا هر وظیفه فقط و فقط به يک مرکز کاری ،يک جايگاه زمانبندی و
تعداد مشخصی ايستگاه موازی تخصیص يابد .محدوديت  4تضمین میکند که در هر
مرکز کاری و به هر جايگاه زمان بندی درون آن ،تنها يک وظیفه میتواند تخصیص
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يابد .رابطهی  5نشان میدهد که اگر وظیفهای به يک مرکز کاری تخصیص يابد ،آن
گاه تنها يک جايگاه زمان بندی و تعداد مشخصی ايستگاه موازی میتواند برای آن
وظیفه در آن مرکز کاری وجود داشته باشد .محدوديت  2تضمین میکند که تنها تعداد
مشخصی ايستگاه موازی میتواند برای هر مرکز کاری فعّال باشد.
محدوديت  7نشان میدهد که در هر مرکز کاری ،وظايف بايد با روندی افزايشی به
جايگاههای زمان بندی تخصیص يابند .محدوديت  8بیان میکند که همهی وظايف
تخصیصی به يک مرکز کاری بايد تعداد ايستگاههای موازی يکسانی داشته باشند.
محدوديت  1رابطهی پیشنیازی بین وظايف را هم در مراکز کاری و هم در جايگاههای
زمانبندی درون آنها منعکس مینمايد .محدوديت  31تضمین میکند که مجموع زمان
پردازش و زمان تنظیم بین وظايف در هر مرکز کاری از زمان سیکل مورد انتظار کمتر
است .روابط  33تا  31ارتباط بین متغیرهای مدل را تعريف مینمايند .روابط 34و 35مربوط
به محدوديت منابع و مراکز کاری تخصیص يافته میباشند .روابط  32و  37نیز به ترتیب
محدوديت قرارگیریِ وظايف سازگار و ناسازگار را منعکس مینمايند.
3
مدل پیشنهادی از طبقهی مدلهای برنامهريزی غیرخطی عدد صحیح محسوب
میشود که به علّت ويژگیهای مربوط به مسائل موازنهی خط مونتاژ ،حتّی در مسائلی
با وظايف کم نیز تعداد متغیرهای آن قابل توجّه است .از اين رو برای کاهش تعداد
متغیرهای مدل ،میتوان با اصالح روابطی که در ادبیّات موضوع وجود دارد [،]18
اولین و آخرين مرکز کاری مجاز برای هر وظیفه را از روابط زير محاسبه نمود:

)1- Integer Non- Linear Programming (INLP
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+

x
] [ نمايانگر کوچکترين عدد صحیح بزرگتر يا مساوی با  xاست و

بیشینه تعداد
مراکز کاری ( )mmaxنیز برابر با تعداد وظايف خط مونتاژ در نظر گرفته میشود.

ارائهی مثال عددی
از آنجايی که ترکیب ويژگیهای موجود در مدل جديد است ،با استفاده از ادبیّات
تحقیق ،مثالی خود ساخته برای شفاف سازی و نمايش ويژگیهای مدل ايجاد میشود.
مثال مورد نظر مربوط به خط مونتاژی با  8وظیفه است و اطالعات مربوط به روابط
پیشنیازی ،نرخ دستمزد (ريال/دقیقه) و زمان وظايف (دقیقه) آن در شکل  3نشان داده
شده است.
زمان سیکل مورد انتظار سیستم معادل با  8دقیقه و بیشینه تعداد ايستگاه موازی در هر
مرکز کاری  1عدد منظور میشود .نرخ دستمزد وظايف نیز با توزيع گسستهی
يکنواخت ،3از بازهی ( )31،11انتخاب شده است.

شکل .1نمودار پیشنیازی مربوط به مثال عددی

ماتريس ترسیم شده در جدول  1زمان تنظیم بین وظايف را به صورت زوجی و با
توجّه به ترتیب انجام آنها نمايش میدهد .مؤلفههای اين ماتريس به صورت تصادفی و
با توزيع گسستهی يکنواخت از بازهی ( )1،1ايجاد شدهاند .برای تسهیل نمايش
محدوديت منبع ،دو نوع تجهیز الف و ب معرفی میشوند که مبلغ خريد هر يک از
آنها به ترتیب  31و  11میلیون ريال ،و طول عمر مفید هر دو تجهیز نیز  5سال برآورد
میشود .وظايف  3،1،4،2و 8با تجهیز الف و مابقی با تجهیز ب قابل پردازش میباشند.
1- Discrete uniform distribution
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سیستم مونتاژ دارای يک شیفت کاری است و  111روز از سال با  8ساعت کار مفید
روزانه به فعالیّت مونتاژ میپردازد .هر يک از ايستگاهها هزينهی ثابتی معادل با 81
میلیون ريال را به خود اختصاص میدهند و میانگین طول عمر مفید تسهیالت مشترک
ايستگاهها نیز  31سال منظور میشود .وظايف  5و 2به علّت ناسازگار بودن اِمکان
قرارگیری در ايستگاه مشترک را ندارند.
جدول  .2ماتریس زمان تنظیم بین وظایف
k
i
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با توجّه به جدول  ،1با اجرای مدل توسط نرم افزار  ،Cplexعالوه بر چگونگی
تخصیص وظايف و تجهیزات ،زمانبندی انجام وظايف در هر يک از مراکز کاری به
دست میآيد .به اين صورت که در مرکز کاری  ،1ابتدا وظیفهی  4و سپس به ترتیب
وظايف  2و  8انجام میشوند و همین توالی در سیکلهای بعدی تکرار میگردد.
همچنین با استقرار دو ايستگاه موازی در مرکز کاری  ،1اپراتورها زمان سیکل محلی
برابر با  32دقیقه در اختیار دارند ،در حالی که ساير مراکز کاری در هر سیکل بیشینه 8
دقیقه زمان خواهند داشت تا وظايف تخصیصی را به اتمام برسانند.
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جدول .3نتایج حاصل از اجرای مدل با مثال عددی
مراکز کاری زمان بندی وظایف تعداد ایستگاه زمان بیکاری (دقیقه) تجهیز

7
0
8

0
1
3

7
2
2

7
0
7

8
2

7
7
2

الف
ب
الف

بررسی عملکرد مدل
3

عالوه بر مثال عددی ،مدل برای مثالهای شناخته شدهی موجود در ادبّیات موضوع
حل میشود و جوابهای آن هم از لحاظ معیار اصلیِ مدل يعنی هزينه ،و هم از لحاظ
شاخصهای کارايی خط،1کارايی موازنه 1و همواری خط ]11[ 4مورد تجزيه و تحلیل
قرار میگیرد .مطابق با جدول  ،4برای مقايسهی مدل پیشنهادی با مدل زمان گرا 5و
همچنین نمايش تأثیرِ لحاظ نمودن محدوديت منبع به مدل ،هزينهی هر واحد از
محصول در سه مدل محاسبه شده است.
جدول  .4هزینهی هر واحد محصول (ریال)
مثال نمونه
مدل
پیشنهادی
فاقد محدودیت منبع
زمان گرا

منصور

جایشک

بُومن

مِرتن

مثال عددی

00172
08388
00111

2210
2312
2273

3122
1228
72271

8702
8702
8701

0112
8010
8232

مقادير جدول  4نشان میدهد که در صورت حذف محدوديت منبع از مدل،
هزينهی هر واحد محصول در  1مثال اوّل و همچنین مثال عددی ،نسبت به هزينهی
مدل پیشنهادی بیشتر است .همچنین در همهی مثالها ،تفاوت قابل توجّهی بین هزينهی
مدل زمانگرا و مدل پیشنهادی وجود دارد .اگرچه اين مقادير بیانگرِ نتايج بهترِ مدل
تحقیق نسبت به دو مدل ديگر است ،امّا برای آزمون برتری معنادار مدل پیشنهادی از
1- www.assembly-line-balancing.de
)2- Line Efficiency (LE
)3- Balance Efficiency (BE
)4- Smoothness Index (SI

5ـ مدلی که توسط آندرس و همکاران ( )1118توسعه يافته است.
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آزمون آماری استفاده میشود .با توجّه به اين که تعداد مثالها به اندازهی کافی بزرگ
نیستند و همچنین از رفتار آمارههای آزمون اطّالع دقیقی در دسترس نیست ،از آزمون
ناپارامتريک فريدمن برای بررسی تفاوتِ میانگین رتبههای هزينهای سه مدل استفاده
میشود.
با توجّه به اينکه سطح معناداری آزمون  13112است ،فرض( H1برابری میانگین
رتبهها در سه مدل) رد و  H3پذيرفته میشود .در اين صورت میتوان نتیجه گرفت که
اختالف معناداری بین میانگین رتبهها در سه مدل وجود دارد و اولويت بندی آنها
معنادار است .نتايج اين اولويتبندی در جدول  5نشان میدهد که مدل پیشنهادی
باالترين رتبه و دو مدل ديگر رتبههای کمتر و متعاقباً هزينهی بیشتری را به خود
اختصاص میدهند .باالتر بودن هزينه در مدل فاقد محدوديت منبع گواهی بر ترکیب
بجای اين ويژگی با ساختار مدل است .تفاوتِ قابل توجّهی که بین هزينهی هر واحد از
محصول در مدل پیشنهادی و مدل زمان گرا وجود دارد نیز گويای اين مطلب است که
جوابهای مسألهی زمان گرا لزوماً از لحاظ هزينه بهینه نیستند.
جدول  .9اولویت بندی مدلها بر اساس معیار هزینه
مدل

میانگین رتبه

رتبه

پیشنهادی
فاقد محدودیت منبع
زمان گرا

7172
0182
0122

8
0
7

نتايج محاسبهی شاخصهای عملکرد نیز در جدول  2نمايش داده شده است .با
توجّه به مقادير اين جدول ،شاخص کارايی خط حاکی از درصد بسیار پايین زمان
بیکاری و بهرهبرداری مؤثر از ماشینآالت و نیروی انسانی است .مقادير شاخص
کارايی موازنه نیز نشان میدهد که توزيع وظايف با سطح مطلوبی از رضايت پرسنل و
فرصتهای مضاعف برای دستیابی به ستادهی بیشتر همراه است .همچنین مقادير
شاخص همواری خط ،به غیر از مثال منصور که شاخص  SIدر سطح متوسطی قرار
دارد ،توزيع بسیار يکنواخت وظايف را در مراکز کاری نشان میدهد .بنابراين با وجودِ
باال بودن شاخص شدّت پیشنیازی )os>51( 3در همهی مثالها ،میتوان با بکار گیری
)1- Order Strength Index (OS
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مدل پیشنهادی عالوه بر بهینه بودن هزينهی سیستم به مقادير مطلوبی از شاخصهای
عملکرد دست يافت.
جدول  .6مقادیر شاخصهای عملکرد برای مدل پیشنهادی
مثال نمونه
شاخص
کارایی خط ()LE
کارایی موازنه ()BE
همواری خط ()SI

منصور جایشک بُومن مِرتن مثال عددی
%32
%13
01

%32
%31
2

%33
%12
3

%12
%18
7

%12
%12
7

نتیجهگیری
در اين مقاله يک مدل برنامهريزی غیرخطی عدد صحیح برای مسألهی موازنهی خط
مونتاژ هزينه گرا توسعه داده شده است که امکان موازی قرار گرفتن ايستگاهها ،زمان-
بندی وظايف و هم افزايی منابع در آن وجود دارد .همچنین ترکیب انواع مختلفی از
هزينهها در تابع هدف اين امکان را فراهم مینمايد تا بتوان با تغییر پارامترهای هزينهای،
شقوق مختلف طراحی را ارزيابی نمود و به راه حلهای مناسبتری دست يافت.
بنابراين در اين پژوهش با پرداختن به ويژگیهای مختلفی از خط مونتاژ سعی شده
است مدلی متفاوت و با کارايی مطلوب ارائه شود که عالوه بر غنیسازی ادبیّات اين
حوزه ،شکافِ بین مفروضات تحقیقات آکادمیک و آنچه در محیطهای صنعتی واقعی
رخ میدهد را تا حد توان کاهش دهد .همچنین توسعهی روابطی که با توجّه به ساختار
مدل ،تعداد متغیرهای آن را کاهش میدهند از ديگر نوآوریهای است که در اين
تحقیق ارائه شده است .عالوه بر اين بررسیِ عملکرد مدل نشان میدهد که از يک
طرف برتری مدل پیشنهادی نسبت به مدل زمان گرا در مثالهای نمونه گواهی بر
ضرورتِ توجّه به اهداف هزينه گرا در مسألهی موازنهی خط مونتاژ است و از طرف
ديگر کاهش هزينهای که از طريق توجّه به محدوديت منبع به وجود میآيد و
امیدوارانه بودن نتايج ارزيابی جوابهای مدل با استفاده از شاخصهای عملکرد،
گواهی بر ترکیبِ بجای ويژگیهای منتخب برای ساخت مدل تحقیق است .بنابراين با
بکارگیری مدل پیشنهادی ،عالوه بر پوششِ پارهای از ويژگیهايی که در مدلهای
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هزينهگرا به آنها پرداخته نشده است ،اين امکان به وجود میآيد تا بتوان به اهداف
هزينهای و عملکردی خط به طور همزمان دست يافت.
از جمله مسیرهای تحقیقاتی که میتوان به آن اشاره نمود بهبودِ روابط پیشنهادی
برای کاهش تعداد متغیرها و بررسی عملکرد مدل در مثالهايی با ابعاد و پیچیدگیهای
متفاوت است .همچنین توسعهی مدل تحقیق از طريق ترکیب آن با چیدمان نعلی شکل
و توسعهی رويکردی فرا ابتکاری برای کاهش زمان دستیابی به جواب مناسب برای
مثالهايی با ابعاد بزرگ ،از ديگر زمینههايی است که برای تحقیقات آتی پیشنهاد
میشود.
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