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مسئلة تشکیل سلول احتمالی با رویکرد نظریة صف و
درنظرگرفتن قابلیت اطمینان
پرویزفتاحی ،*1امیرسامانخیرخواه،2بهمناسمعیلنژاد

3

 .1دانشیار مهندسی صنایع ،دانشگاه الزهرا
 .2دانشیار مهندسی صنایع ،دانشگاه بوعلی سینا
 .3کارشناس ارشد مهندسی صنایع ،دانشگاه بوعلی سینا
(تاریخ دریافت  92/12/03ـ تاریخ دریافت روایت اصالحشده  94/10/21ـ تاریخ تصویب )95/03/02

چکیده
در این تحلیق مسئلة تشکیش سلول احتمالی با توسعة مدلی در چارچوب نظریة صف با پارامترهای احتمـالی تلاضـا ،زمـان پـردازش و قابلیـت
اطمینان مطرح شده است .در اینجا ،ماشین خدمتدهنده محسوب میشود و قطعه مشتری فرض میشـود .بـهدلیـش  NP-Hardبـودن مسـئلة
تشکیش سلول ،بهکاربردن روشهای دقیق به زمان بسیار طوانی برای حش نیاز دارند .در این پژوهش ،الگوریتم ژنتیک و بهینهسازی تودة ذرات
تعدیششده ای برای حش ارائه شده است و ازآنجا که کیفیت الگوریتمهای فرا ابتکاری تا حد زیادی به پارامترهـا و عملگرهـای انتخـابی بسـتگی
دارد ،برای تنظیم پارامترها از تکنیک طراحی آزمایشها استفاده مـیشـود .بـرای ارزیـابی عملکـرد نتـایج الگـوریتم فـرا ابتکـاری تـودة ذرات
تعدیششده و الگوریتم ژنتیک از روش قطعی شاخه و کران نرمافزار لینگو استفاده شده است .بررسیها نشاندهندة کارایی بهتر الگوریتمهای فرا
ابتکاری ارائه شده از لحاظ کیفیت جواب نهایی و زمان حش در ملایسه با روش شاخه و کران نرمافزار لینگو اسـت .درنهایـت ،نتـایج مثـالهـای
عددی نشاندهندة تأثیر معنادار درنظرگرفتن قابلیت اطمینان ،روی ساختار بلو های ماشین -قطعه است.

واژههایکلیدی :الگوریتم فرا ابتکار ،قابلیت اطمینان ،مسئلة تشکیش سلول ،نظریة صف.


مقدمه
مفهــوم فنــاوری گروهــی ( 1)GTبــهمنظــور کــاهش زمــان
راهاندازی ،اندازة دستهها و فواصش جابهجـایی مطـرح شـده
است .در سیستم  GTتالش میشود انعطـاکپـذیری تولیـد
کارگاهی و بهرهوری بـاای سیسـتم خـ جریـان بـهطـور
هم زمان صورت گیرد  .]1تولیـد سـلولی )CM( 2مفهـومی
مبتنی بر  GTاست و در آن ابتدا قطعات مشـابهی کـه روی
ماشین های یکسانی پردازش می شوند ،تعیـین مـی شـوند و
سس بهعنوان یک سلول گروهبنـدی مـیشـوند .سـه گـام
اساسی در طراحـی  ،CMتشـکیش سـلول ،)CF( 3جانمـایی
ماشین داخش سلول و جانمایی سلول است  .]2مسئلة CF
مسئلة گروهبندی قطعه -ماشین نامیده میشود و مفروضات
آن عبارتاند از :مجموعة انواع قطعات معین ،پـردازشهـای
مورد نیاز ،تلاضای نوع قطعه و منابع دردسترس (ماشینها،
ابزارآات و.]3 )...
* نویسندة مسئول :تلفن08138257410 :

نمابر08138257410 :

به طـور سـنتی ،محللـان روی مسـئلة  CMدر شـرای
قطعی تمرکز کردهاند ،درحالیکه برای کاربردهای واقعی در
افق برنامهریزی ممکن اسـت هریـک از پارامترهـای ورودی
مسئلة  CMکالسیک از قبیش زمـان فراینـد (ازکارافتـادگی
ماشین ،غیبت از کار کارگرها ،تغییرات سـفارش و بسـیاری
از 4حوادث غیردورهای) ،زمانهـای آمـادهسـازی و تلاضـاها
تغییر کند و درنظرنگرفتن آنها به نتیجهگیری غل منجـر
شود .درنتیجه ،توسعة مدلها برای مسئلة تشکیش سلول در
محی عدم قطعیت حوزة مهمی برای تحلیق اسـت کـه در
مطالعات قبلی کمتر بررسی شـده اسـت .در ایـن پـژوهش،
مسئلة تشکیش سلول در شرای عدم قطعیت با رویکرد صف
بررسی شده است .از تئوری صف برای هر سیستم تولیـدی
یا خدماتی از جملـه سیسـتمهـای تولیـد سـلولی اسـتفاده
میشود؛ برای مثـال ،در یـک کارگـاه تولیـدی ،قطعـات در
Email: fattahi@basu.ac.ir
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صف ،منتظر ماشینکاری مـیشـوند .در ایـن پـژوهش نیـز
فرض شده است هر ماشین یک خدمتدهنده و هـر قطعـه
مشتری است که خدمت دهندهها باید به آن خدمت بدهند.
درنتیجه ،شکش سلولها به صورت یک سیسـتم صـف مـدل
شده است .هدک ما حداقشسازی جابهجاییهای بین سلولی
است .در مطالعات قبلی در این حوزه بیشتر زمان پـردازش،
قابلیت اطمینان و تلاضای احتمالی بررسی شده اسـت کـه
این پژوهشها درادامه بهترتیب معرفی میشوند.
قضاوتی و سعیدی مهرآباد  ]4مدل ریاضی برای مسئلة
تولید سلولی یکسارچهشده بـا زمـانبنـدی گروهـی در یـک
فضای عدم قطعیت ارائه دادند .این مدل بـهطـور هـمزمـان
تشکیش سلول و تصمیمات زمانبندی را بهینهسازی میکند
و در آن فرض شده است کـه زمـان پـردازش قطعـات روی
ماشینها احتمالی هستند و توس سناریوهای گسسته ارائه
شدهاند .مدل آنها هزینة کلی مورد انتظار شـامش حـداکثر
هزینة دیرکرد در میان تمامی قطعات ،هزینـة زیـر قـرارداد
بــرای عناصــر اســتثنایی و هزینــة اســتفادة کــم منــابع را
حداقش سازی می کند .قضاوتی و سـعیدی مهرآبـاد  ]5هـر
ماشین را خدمتدهنده و هر قطعه را مشتری فرض کردنـد
که خدمتدهنده ها باید به مشتریها خـدمت ارائـه دهنـد؛
بنابراین ،شکش سلولها یک سیستم صف تعریف شده اسـت
که از طریق تئوری صف بهینه سازی می شود .احتمال اینکه
هر خدمتدهنده مشغول باشد ،حداکثرسازی شـده اسـت و
سلولهای بهینه و خانوادة قطعات تشکیش شده است.
درادامه ،پژوهشهـای صـورتگرفتـه در حـوزة قابلیـت
اطمینان مرور میشود .داس و همکاران  ]6خرابی ماشـین
را توزیع وایبش درنظر گرفتنـد و مـدلی ارائـه دادنـد کـه بـا
حداقشسازی کش هزینههای نگهداری و تعمیرات ،با سیاست
نگهداری و تعمیرات گروهی و احتمال خرابی ماشین ،فاصلة
زمانی تعمیرات پیشـگیرانه و زمـانبنـدی بـرای انجـامدادن
عملیــات تعمیــرات پیشــگیرانه روی هــر ماشــین را تعیــین
میکرد .داس و همکاران  ]7مسئلة طراحـی سیسـتم CM
را ارائه دادند که شامش تخصیص ماشینهـا بـه سـلولهـا و
انتخاب مسیر پردازش با بااترین قابلیت اطمینان برای هـر
قطعه می شد و کش هزینة عملیات تولیـدی ،ماشـین تحـت
بهرهبرداری و جابهجایی مواد بین سـلولی را حـداقشسـازی
کردند .رویکرد پیشنهادی آن ها با حداقش سازی تأثیر خرابی
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ماشین از طریـق قـراردادن مسـیرهای پـردازش جـایگزین
درمورد خرابی هر ماشین به دنبال یافتن مسیری اسـت کـه
عملکــرد بــاای سیســتم  CMرا تضــمین کنــد .داس ]8
رویکرد طراحی سیستم  CMای را ارائه کرد کـه مسـیرهای
پردازشی با حداکثر قابلیت اطمینان را بـرای انـواع قطعـات
انتخاب می کرد ،هزینههای سیستم را بهینه سازی می کرد و
عملکرد کلی سیستم را بهبود میداد .این رویکرد بـه کـاربر
سیستم  CMکمک میکند تا با کاستن اختالفات موجود در
برآوردن موعدهای تحویش ،حفظ انعطاکپذیری مورد نیـاز و
بهبود عملکرد کلی سیستم  CMدر بازار مطمئن عمش کند.
برای اینکـه کـاربر یـا طـراح نـرخ خرابـی مناسـب را بـرای
موقعیت خـاص انتخـاب کنـد ،داس مـدل تحلیـش قابلیـت
اطمینان مبتنیبر گزینههای توزیع وایبش و توزیع نمـایی را
ارائه داد .زمانیکه کاربر میخواهد سیستم قابلیت اطمینـان
باایی داشته باشـد ،در مـدل طراحـی سیسـتم  CMبـرای
پیکربندی سلول از توزیع وایبـش اسـتفاده مـیشـود .جبـش
عاملی و همکاران  ]9تـأثیرات خرابـی ماشـین بـر مسـئلة
تشــکیش ســلول را بــا دیــدگاه جدیــدی بررســی کردنــد .در
دیدگاه های سنتی ،قابلیت اطمینان سیستم به صورت تابعی
صریح از عناصر سازندة سیستم مدل میشود ،امـا آنهـا در
مدل خود قابلیت اطمینان ماشین را در عبـاراتی مبتنـیبـر
تأثیرات هزینـه و زمـان مـدل کردنـد .آنهـا نشـان دادنـد
درنظرگرفتن قابلیـت اطمینـان هزینـه هـای جابـهجـایی را
افزایش می دهد ،اما از اساس موجب کاهش کش هزینههـا و
کش زمان در سیستم  CMمیشـود .جبـش عـاملی و ارکـات
 ]10در مــدلی کــه ارائــه دادهانــد ،مســیرهای پــردازش
جایگزین را برای انواع قطعـات و قابلیـت اطمینـان ماشـین
درنظر گرفتهاند .براساس مثالهای عددی حششده از سـوی
این محللان ،درنظرگرفتن قابلیت اطمینان تأثیر مهمـی بـر
بلو های مورب ماتری ماشین -قطعه دارد .بررسـیهـای
چونگ و همکاران  ]11برای مسئلة تشـکیش سـلول نشـان
داد درنظرگرفتن قابلیت اطمینان تأثیرات مهمی بر کـاهش
هزینة کش سیستم دارد .رویکرد یکسارچة رافعی و همکـاران
 ]12برای تحلیش بهتر سیستمهای تولیدی ارائه شـد ،زیـرا
جنبههای مختلف سیستمهای تولیدی بـه هـم مـرتب انـد.
آنهـا بــرای توزیــع زمــان خرابــی ماشــین از توزیــع وایبــش
استفاده کردند و برای کاهش نرخ خرابی فعالیتهـا ،تعمیـر
پیشگیرانه و اصالحی را درنظر گرفتند.
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مسئلة تشکیش سلول احتمالی با رویکرد نظریة صف و درنظرگرفتن قابلیت اطمینان

درادامــه ،پیشــینة تحلیلــات صــورتگرفتــه در زمینــة
تلاضای احتمالی بیان میشـود .اصـغرپور و جوادیـان ]13
سه توزیع نرمـال ،دوجملـهای و بتـا را بـرای تلاضـا درنظـر
گرفتنــد و مجمــوع هزینــههــای خریــد ماشــین ،عملیــات،
حمش ونلش داخش و بین سلولی ،جابهجایی ماشین و مجموع
میــانگین نوســانات تلاضــای انــواع قطعــات در طــول افــق
برنامه ریزی را حداقش سازی کردند .در مدل ریاضـی تـوکلی
ملدم و همکاران  ،]14تلاضای قطعات توزیع نرمال دارد و
هدک مسئله حداقشکردن هزینههای کش جابهجایی داخش و
خارا سلولی و مسئلة جانمایی سلول بهطور همزمان اسـت.
براساس نتایج آنها ،با تغییر سطح اطمینان ،جانمـاییهـای
داخلی و بین سلولی تغییر میکند .ایگلـز و همکـاران ]15
زمانهای پردازش و تلاضای مشتری را غیرقطعی و با توزیع
نرمال درنظر گرفتند .هدک آنها طراحـی سیسـتم  CMای
بود که خانوادة قطعاتی با شبیهترین قطعات تشکیش و تعداد
سلولها و ماشین ها برای سطح ریسک خاصی حداقشسازی
شود.
براساس مطالعات قبلی ،در محی عدم قطعیـت ،زمـان
پردازش ،تلاضای قطعه ،ترکیب محصول ،زمان بین دو ورود
قطعه و ...در طول افق زمانی تغییـر مـیکنـد؛ بنـابراین ،در
طول افق برنامه ریزی هریک از پارامترهـای مسـئله ممکـن
است تغییر زیادی داشـته باشـد و بـر تصـمیمگیـری تـأثیر
بگذارد .از اینرو ،در تحلیق حاضر برای غلبه بر این مشکش،
فرض میشود زمان پردازش برای قطعـات روی ماشـینهـا،
زمان ورود برای قطعـات بـه سـلول هـا و دردسـترس بـودن
ماشینها احتمالی هستند که موجب انعطاکپـذیری بیشـتر
برای تحلیش چارچوب تولید میشود .درادامة ایـن پـژوهش،
مدل پیشنهادی و چگونگی درنظرگرفتن قابلیـت اطمینـان
توضیح داده میشود .سس رویة حش مدل معرفی میشـود.
پ از ارائه و تحلیش نتایج محاسـباتی ،نتیجـهگیـری بیـان
میشود.

مدل پیشنهادی
در این تحلیق ،مدل ریاضی ارائـهشـده از سـوی قضـاوتی و
سعیدی مهرآبـاد  ]5بـا درنظرگـرفتن قابلیـت اطمینـان و
تغییر در ساختار مدل توسعه داده میشود .برای مدلسازی
از تئوری صف استفاده میشود و قطعـه مشـتری و ماشـین

خدمتدهنـده درنظـر گرفتـه مـیشـود .مـدل صـف مـورد
استفاده در این تحلیق  M/M/1است .در ایـن مـدل ،زمـان
بین دو ورود متوالی مشتریها و زمـان خـدمتدهـی دارای
توزیع نمایی است .در پردازش (خدمتدهی) قطعهها ،ابتـدا
هــر قطعــهای کــه اول برســد ،اول خــدمتدهــی ()FCFS
میشود .شکش  1سیستم صف مدل را نشان میدهد و برای
تشکیش سـلول بهینـه از معیـار بهـرهوری در تئـوری صـف
استفاده شده است .معیار بهرهوری از تلسـیم نـرخ ورود بـر
نرخ خدمتدهی حاصش می شود .هـدک ایـن مـدل کـاهش
جابهجاییهای بین سلولی با حداکثرسازی معیـار بهـرهوری
(احتمال مشغول بودن) برای هر ماشین در سلول است.

M

P

ماشین

P

P

قطعه

شکل  .1سیستم صف برای مدل ارائهشده

برای محاسبة قابلیت اطمینان یک سیستم تولیدی باید
قابلیت اطمینان مسیرهای پردازش محاسـبه شـود .بیشـتر
محللان قابلیت اطمینـان یـک مسـیر را بـا ضـرب قابلیـت
اطمینان ماشـینهـا محاسـبه مـیکننـد .محاسـبة قابلیـت
اطمینان به صورت سـری ایراداتـی دارد کـه جبـشعـاملی و
همکاران  ]9آنها را به ایـنصـورت بیـان کـردهانـد .1 :در
پیکربندی سری ،سیستم زمانی کار میکند که همة عناصـر
سیستم در شرای کاری مناسبی باشند .مشـخص اسـت در
مسیر پردازش قطعات این طور عمش نمی شـود ،زیـرا قطعـه
میتواند برای پردازش به کار خـود ادامـه دهـد ،حتـی اگـر
بیشتر از یک ماشین خراب باشد؛ برای مثال ،اگـر ماشـینی
در مسیر پردازش قطعهای خراب شود ،ماشینهـای موجـود
در ادامة مسیر پردازش قطعـه ،تـا جـاییکـه قطعـات بـرای
پردازش آنها تمام شود ،به کار ادامه میدهند .بهعالوه ،این
خرابی بر دیگر ماشینهای موجود در قبـش مسـیر پـردازش
قطعه تأثیر نمـیگـذارد .از ایـنرو ،مـا نمـیتـوانیم قابلیـت
اطمینان تک تک ماشینها را برای بـهدسـتآوردن قابلیـت
اطمینان مسیر پـردازش ،ضـرب کنـیم .2 .خرابـی ماشـین
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درکش زمانی اتفاق مـیافتـد کـه ماشـینهـا تحـت شـرای
عملیاتی باشند .عالوهبراین ،بـهدلیـش تفـاوت در زمـانهـای
پردازش ،همة ماشینها بهجز ماشینهای گلوگـاه ،ملـداری
زمان بیکاری در دوره دارند .در محاسـبة قابلیـت اطمینـان
بهصورت سری ،کش زمان مسیر پردازش شامش زمان بیکاری
و زمــان پــردازش اســت ،امــا دورة زمــان بیکــاری نبایــد در
محاسبة قابلیت اطمینان برای تک تـک ماشـینهـا درنظـر
گرفتــه شــود .درنتیجــه ،نم ـیتــوان از قاعــدة ضــرب بــرای
بهدستآوردن قابلیت اطمینان مسیر استفاده کرد.
درادامه ،اجـزای مـدل ریاضـی بـه تفکیـک انـدی هـا،
پارامترها و متغیرهای تصمیم ارائه میشود.
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بهدست میآید:
t
()1
MTBF
بــا ضــرب  MTTRدر تعــداد خرابــی محاســبهشــده در
N t  

معادلة  ،1کش زمان تعمیر ()𝑡(𝑇) بهصـورت زیـر بـهدسـت
میآید:
t  MTTR
()2
T t  
MTBF
بهمنظور بهدستآوردن کش زمـان بـرای ماشـین ،زمـان
تعمیر به زمان تولیدش اضافه می شود .درنتیجـه ،میـانگین
کش زمان برای ماشین 𝑗 بهصورت زیر محاسبه میشود:
()3
1

اندیسها
𝑖  :اندی قطعات (𝑃 )𝑖 = 1, … ,
𝑗  :اندی ماشینها (𝑀 )𝑗 = 1, … ,
𝑘  :اندی سلولها ( 𝐶 )𝑘 = 1, … ,

پارامترها
 : λiمیانگین نرخ ورود برای قطعة 𝑖 (تعداد قطعات واردشده
در واحد زمان)
𝑗𝜇  :میانگین نرخ پردازش بـرای ماشـین 𝑗 (تعـداد قطعـات
پردازششده در واحد زمان)
𝑥𝑎𝑚𝑀  :حداکثر تعداد ماشینهای مجاز در یک سلول
𝑗𝐹𝐵𝑇𝑀 :میانگین زمان بین خرابیها برای ماشین 𝑗
𝑗𝑅𝑇𝑇𝑀 :میانگین زمان تعمیر برای ماشین 𝑗
𝑗𝑖𝑎 :یک است اگر قطعة 𝑖 روی ماشین 𝑗 پردازش شـود ،در
غیر اینصورت ملدار آن صفر است.

متغیرهای تصمیم
𝑘𝑖𝑥 یک است اگر قطعة 𝑖 به سلول 𝑘 تخصـیص داده شـود،
در غیر اینصورت ملدار آن صفر است.
𝑘𝑗𝑦 یک است اگر ماشین 𝑗 به سلول 𝑘 تخصیص داده شود،
در غیر اینصورت ملدار آن صفر است.

𝑗𝜇

+

𝑗𝑅𝑇𝑇𝑀
𝑗𝐹𝐵𝑇𝑀× 𝑗𝜇

= )+ E𝑗 (t
)

𝑗𝐹𝐵𝑇𝑀

𝑗𝐹𝐵𝑇𝑀𝑀𝑇𝑇𝑅𝑗 +
𝑗𝐹𝐵𝑇𝑀

(

1
𝑗𝜇

= میانگین کش زمان برای ماشین 𝑗

که)𝑡( 𝑗𝐸 امید ریاضی زمان تولید ماشین 𝑗 است .درنهایـت،
نرخ پردازش با به حساب آوردن قابلیت اطمینان بـهصـورت
رابطة  4است:
()4
)

𝑗𝐹𝐵𝑇𝑀
𝑗𝐹𝐵𝑇𝑀𝑀𝑇𝑇𝑅𝑗 +

( 𝑗𝜇 = نرخ پردازش برای ماشین 𝑗

همانطورکه پیشبینـی شـد ،ملـدار نـرخ پـردازش بـا
درنظرگرفتن قابلیت اطمینان کـاهش یافـت .بـرایناسـاس،
قابلیــت اطمینــان در مــدل فل ـ بــر نــرخ پــردازش تــأثیر
میگذارد .با توجه به مدل صف و شکش  1زمـانی کـه طـول
می کشد تا یک قطعه برای پردازش روی یک ماشین خـاص
وارد شود (کمترین زمان ورود قطعه از بین همة زمـانهـای
ورود قطعاتی که به پردازش به این ماشین نیاز دارند) دارای
توزیع نمایی است که نـرخ ورود آن بـا پـارامتر 𝑓𝑓𝑒𝜆 (نـرخ
ورود مؤثر) نشان داده میشود ]16؛ 𝑖𝜆  𝜆𝑒𝑓𝑓 = ∑𝑛𝑖=1کـه
در آن 𝑛 تعداد قطعاتی است که برای پـردازش روی همـین
ماشین میآیند و 𝑖𝜆 نـرخ ورود قطعـة 𝑖 اسـت .درادامـه ،بـا
توجه به توضیحات ارائهشده ،مدل ریاضی مسئله بـهصـورت
زیر ارائه میشود:
()5

𝑀

()6

𝑃

𝑧 𝑥𝑎𝑀

𝐶

𝑘𝑗𝑦 𝑘𝑖𝑥 𝑗𝑖𝑎 𝑖𝜆
𝑗𝐹𝐵𝑇𝑀
)
( 𝑗𝜇 𝑘=1 𝑖=1 𝑗=1
𝑗𝐹𝐵𝑇𝑀 𝑀𝑇𝑇𝑅𝑗 +

1
∑∑∑
𝑀

مدل ریاضی
برای بررسی تأثیر قابلیت اطمینان بر مسئلة تشکیش سلول،
دو تعریف ارائه می شود .تعداد خرابی ماشین در طـول دورة
تولیــد ()𝑡(𝑁) ،از طریــق تلســیم زمــان تولیــد بــر MTBF

𝑗𝑅𝑇𝑇𝑀×)𝑡( 𝑗𝐸

= میانگین کش زمان برای ماشین 𝑗

=

𝐶

𝑖∀

𝑠. 𝑡: ∑ 𝑥𝑖𝑘 = 1
𝑘=1
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مسئلة تشکیش سلول احتمالی با رویکرد نظریة صف و درنظرگرفتن قابلیت اطمینان
𝐶

()7

∑ 𝑦𝑗𝑘 = 1

𝑗∀

𝑘=1
𝑀

()8

𝑘∀

()9
𝑗𝐹𝐵𝑇𝑀
𝑗∀ )
𝑗𝐹𝐵𝑇𝑀 𝑀𝑇𝑇𝑅𝑗 +

𝑥𝑎𝑚𝑀 ≤ 𝑘𝑗𝑦 ∑
𝑗=1
𝐶
𝑃

( 𝑗𝜇 < 𝑘𝑗𝑦 𝑘𝑖𝑥 𝑗𝑖𝑎 𝑖𝜆 ∑ ∑
𝑘=1 𝑖=1

}𝑥𝑖𝑘 , 𝑦𝑗𝑘 ∈ {0,1

()10

تابع هدک  5میانگین بهرهوری (احتمال مشـغولبـودن)
ماشینها در سلولها را حداکثرسازی میکند .در رابطة تابع
هدک  5نرخ ورود مؤثر ،مجموع نرخ ورود قطعاتی است کـه
به پردازش روی ماشین نیاز دارند و ماشین و قطعه در یـک
سلول هستند .درنظرگرفتن قابلیت اطمینان موجب افزایش
ملدار تابع هدک شده است .محدودیت  6تضمین مـی کنـد
هر قطعه باید فل به یک سلول تخصیص یابـد .محـدودیت
 7تضمین می کند هـر ماشـین بایـد فلـ بـه یـک سـلول
تخصیص داده شود .محـدودیت  8موجـب مـیشـود تعـداد
ماشین ها در هر سلول ،کمتر از حداکثر تعداد ماشـینهـای
مجاز در هر سلول باشـد .محـدودیت  9بـرای جلـوگیری از
ناپایداری سیستم صف است؛ یعنـی موجـب مـیشـود نـرخ
ورود به هر سیستم صف کمتر از نـرخ خـدمتدهـی باشـد.
همانطورکه مشاهده میشود ،درنظرگرفتن قابلیت اطمینان
𝐹𝐵𝑇𝑀

𝑗
𝐹𝐵𝑇𝑀(𝑀𝑇𝑇𝑅 +که ملـداری کمتـر از
سبب میشود ضریب )
𝑗

()13

1.5𝑉𝑖𝑗𝑘 − 𝑥𝑖𝑘 − 𝑦𝑗𝑘 ≤ 0

𝑗

یک دارد به 𝑗𝜇 ضرب شود و درنتیجه فضای جـواب نسـبت
به حالتی که قابلیت اطمینـان درنظـر گرفتـه نشـده اسـت
کوچکتر می شود .محدودیت  10نوع متغیرهای تصـمیم را
مشخص میکند.

خطیسازی مدل ریاضی
در مدل ریاضـی ارائـهشـده ،تـابع هـدک  5و محـدودیت 9
غیرخطی است .برای خطیسازی آنها ،متغیر صـفر و یـک
جدیــد 𝑘𝑗𝑖𝑉 تعریــف و دو رابطـة  12و  13بــه مــدل اضــافه
میشود :]20
()11

𝑘𝑗𝑦 × 𝑘𝑖𝑥 = 𝑘𝑗𝑖𝑉

()12

𝑉𝑖𝑗𝑘 − 𝑥𝑖𝑘 − 𝑦𝑗𝑘 + 1.5 ≥ 0

رویة حل مدل
مســئلة تشــکیش ســلول از نــوع مســائش  NP-hardاســت.
درنتیجه ،با افزایش انـدازة مسـئله ،جـواب بهینـه از طریـق
روشهای دقیق ،در زمان معلولی بهدست نمیآیـد .در ایـن
تحلیق ،مسئلة  CFپیشنهادی با استفاده از الگـوریتم PSO
تعدیش میشود (توسعة روش منبع  )]17و الگوریتم ژنتیک
پیشنهادی حش میشود و با الگوریتم شاخه و کـران حاصـش
از نرمافزار لینگو  11ملایسه میشود.

الگوریتم تودة ذرات تعدیلشده
کنـــدی و ابرهـــارت  18و  ]19الگـــوریتم  PSOرا بـــرای
دستهای از مسائش بهینهسازی ارائه دادند که ماهیت پیوسته
بر جوابهای آنها حاکم است .الگوریتم  PSOیک الگوریتم
تکاملی است و با یک جمعیت اولیه از جوابهـای تصـادفی
شروع میشود .هر جواب باللوه یک ذره (⃗𝑥) نام دارد که در
یک ابرفضا با سرعتی که در هر مرحله به آن تخصیص داده
می شود ،درحال پرواز از موقعیتی به موقعیـت دیگـر اسـت.
بهترین ملدار تـابع برازنـدگی (تـابع هـدک) ذرة - iکـه تـا
بهحال بهدست آمده اسـت -در متغیـری بـه نـام 𝑖𝑡𝑠𝑒𝑏𝑝 و
بردار موقعیت آن در 𝑖𝑝 که مخـتص آن ذره اسـت ،ذخیـره
میشود .بهتـرین ملـدار تـابع برازنـدگی مربـوط بـه بـردار
موقعیت تمام ذرات جمعیت است -که تا به حال پیدا شـده
است -در متغیری به نام 𝑡𝑠𝑒𝑏𝑔 و بردار موقعیـت آن در 𝑔𝑝
ذخیره می شـود .درادامـه ،سـاختار اجـزای الگـوریتم PSO
پیشنهادی برای مسئلة مورد بررسی شرح داده میشود.

ساختاره ذره
در این پژوهش ،در  PSOتعدیش شده ،)MPSO( 6هر ذره از
دو قســمت تشــکیش مــیشــود؛ قســمت اول مربــوط بــه
سلولهایی است کـه بـه ماشـینهـا تخصـیص مـییابنـد و
قسمت دوم سـلولهـایی اسـت کـه بـه قطعـات اختصـاص
یافتهاند (شکش .)2
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شکل  .2نمونهای از ساختار ذره

موقعیــت اولیــة ذرات (جمعیــت اولیــه) از طریــق روش
ابتکاری ارائه شده در فلوچارت شـکش  3بـهدسـت مـیآیـد.
جوابهای اولیة تولیدشده با این الگوریتم همیشه موجهاند.

رویة بهبود
فرایند بـهروزرسـانی براسـاس 𝑖⃗𝑥 𝑝⃗𝑖 ،و 𝑔⃗𝑝 اسـت و درادامـه
شرح داده میشود .هدک بردار سرعت در بهروزرسانی ،بردار
موقعیت تمایشدادن بردار 𝑖⃗𝑥 به طرک بردارهای 𝑖𝑝 و 𝑔⃗𝑝 بنـا
به ضریبی است .در  MPSOاین کار با همان هـدک ،امـا بـا
روشــی متفــاوت از  PSOاســتاندارد انجــام مــیگیــرد.
موقعیتهای مؤلفـههـایی از بردارهـای 𝑖⃗𝑥 و 𝑖⃗𝑝 کـه معـادل
نیستند ،در بردار 𝑃 قرار میگیرد .بردار 𝑄 ،هم طول با بردار
𝑃 ،با مؤلفههای صفر و یک ،بهطور تصادفی تولید مـیشـود.
در هر موقعیـت بـردار 𝑄 ،اگـر مؤلفـه ملـدار صـفر بگیـرد،
تغییری انجام نمیگیرد ،اما اگـر یـک باشـد ،ملـدار مؤلفـه
همان موقعیت 𝑃 انتخاب میشود ،این مؤلفة بردار  Pدرواقع
 pرا نشــان مــیدهــد کــه بایــد در x⃗⃗i
مــوقعیتی از بــردار ⃗⃗i
جایگذاری شود .سس شدنیبودن محـدودیتهـای  8و 9
بررسی میشود ،اگر برقرار بود رویه ادامـه مـییابـد ،وگرنـه
تغییر ایجادشده به حالت اول برگردانـده مـیشـود و مؤلفـة
بعدی 𝑃 که از طریق 𝑄 مشخص شده است امتحان میشود
(مانند مثالی در شکش  .)4درادامه ،این فراینـد بـا موقعیـت
جدیدی که برای 𝑖⃗𝑥 ایجـاد شـده اسـت ( 𝑖⃗⃗⃗⃗
 ) 𝑥′و 𝑔⃗𝑝 ،تکـرار
میشود و مثـش قبـش ،شـدنیبـودن محـدودیتهـای  8و 9
بررسی و ملدار تـابع برازنـدگی بـرای پیـداکردن 𝑖𝑡𝑠𝑒𝑏𝑝 و
𝑡𝑠𝑒𝑏𝑔 استفاده مـیشـود .درنهایـت ،معیـار توقـف (تعـداد
تکرارها) بررسی میشود .این فرایند بـرای هـر ذره در تـودة
ذرات صورت میگیرد.

الگوریتم ژنتیک پیشنهادی
الگوریتم ژنتیک یـک روش حـش مسـئله اسـت کـه از علـم
ژنتیک برای مدل حش مسئله استفاده میکند .این الگوریتم
یک تکنیک جستوجو را برای یافتن راهحشهای نزدیک بـه

بهینه برای مسـائش بهینـهسـازی ارائـه مـیدهـد .الگـوریتم
ژنتیک با یک جمعیت اولیه از راهحشها شروع میشـود .هـر
راه حش از طریق یک کروموزوم نمایش داده میشود .مراحش
الگــوریتم ژنتیــک پیشــنهادی بــا درنظرگــرفتن ســاختار
کروموزوم ارائه شده برای الگـوریتم  MPSOبـه صـورت زیـر
است:
 .1جمعیــت اولیــه بــا اســتفاده از الگــوریتم ابتکــاری
پیشنهادی تولید میشود (فلوچارت شکش .)3
 .2ملدار تابع برازندگی هـر کرومـوزوم از طریـق تـابع
هدک خطیسازیشده محاسبه میشود.
 .3جمعیت جدید با تکرار گامهای زیر تولید میشود:

الف)عملگرتقاطع
 .1انتخــاب دو کرومــوزوم والــد از جمعیــت از طریــق روش
انتخــاب رقــابتی صــورت مــیگیــرد .در ایــن روش ،یــک
زیرمجموعة کـوچکی از کرومـوزومهـا (معمـواً دو یـا سـه)
بهصورت تصادفی انتخاب میشوند و با هم رقابت میکننـد.
سرانجام در این رقابت ،براسـاس میـزان برازنـدگی ،یکـی از
آنها پیروز و برای تلاطع انتخاب میشود.
 .2عملگر تلاطعی استفادهشده در این الگوریتم ،عملگـر
تلاطعی تکنلطهای است .عـددی تصـادفی بـین  1و M+P
( Mتعداد ماشـینهـا و  Pتعـداد قطعـات) بـرای تلـاطع دو
کروموزوم از جمعیت منتخب ،انتخاب میشود .ایـن عملگـر
دو کرومــوزوم را از یــک نلطــه مــیشــکند و بخــشهــای
شکسته شدة دو کروموزوم را جابهجا میکند .بـدینترتیـب،
دو کرومــوزوم جدیــد بــهدســت مــیآیــد .بعــد از تلــاطع،
شدنیبودن دو محدودیت  8و  9بررسـی مـیشـود .اگـر دو
محــدودیت شــدنی باشــند ،رویــه ادامــه مــییابــد ،در غیــر
اینصورت دو کروموزوم حاصش از تلاطع حذک میشود.
ب) قسمتی از جمعیت اولیه به طور تصـادفی انتخـاب و
جهش داده میشـوند .عملگـر جهـش ملـدار یـک آرایـه از
کروموزوم اولیه را تغییـر مـیدهـد .عـددی بـین  1و M+P
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 .4اندازة جمعیت جدید با جمعیت اولیـه برابـر اسـت و از
بین بهترین کرومـوزومهـای جمعیـت قبلـی ،تلـاطع و
جهش انتخاب میشود.
 .5معیار توقف (تعداد تکرار) بررسی میشود.
 .6اگر شرط توقف برقرار نباشد ،باید به گام  2رفت.

به طور تصادفی انتخاب می شود .سس عملگر جهش ملالـه
مهدوی و همکاران  ]20استفاده مـیشـود .بعـد از جهـش،
شدنیبودن دو محدودیت  8و  9بررسـی مـیشـود .اگـر دو
محــدودیت شــدنی باشــند رویــه ادامــه مــییابــد ،در غیــر
اینصورت کروموزوم حاصش از جهش حذک میشود.

توقف

( r=1اندیس جمعی )
 =0تعداد ماشینهای تمام سلول

تعداد جمعی ≤ r

( i=1اندیس ماشین و قطعه )

r←r+1

i≤M+P+1

r

i≤M+P

i≤M
تولید یدد صحیح تصادفی
بین  1تا d← C

تولید یدد صحیح تصادفی
بین  1تا d← C

𝑥𝑎𝑚𝑀≤ تعداد ماشینهای
ت صیص یافته به سلول d

 +1تعداد ماشینهای سلول  ← dتعداد ماشینهای سلول d
d

𝑑

پیدا کردن ماشینهایی که قطعهی

r←r-1

 iنیاز به پردازش روی آنها دارد

i=M +P+1

اضافه شدن نر ورود قطعهی  iبه

) ره(

)𝑖(

i←i+1

𝑑

طول صف ماشینهایی که نیاز به
پردازش روی آنها دارد
کم کردن نر ورود قطعهی i

شکل  .3الگوریتم ابتکاری برای تولید جمعیت اولیة موجه

)𝑖(
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]𝑥𝑖 = [3 1 1 2 2
𝑃 = [1 3 4] ′
→ ]→ 𝑥𝑖 − 𝑝𝑖 = [1 0 − 1 − 1 0
]→ 𝑥 = [2 1 1 3 2
]𝑝𝑖 = [2 1 2 3 2
𝑖 ]𝑄 = [1 0 1
شکل  .4مثالی برای نحوة انجامدادن مرحلة اول الگوریتم MPSO
جدول  .2نتایج تنظیم پارامترها برای الگوریتم ژنتیک پیشنهادی

نتایج محاسباتی
برای اندازه گیری کارایی الگوریتم هـای پیشـنهادی و رفتـار
مدل ،نـوزده مثـال بـه صـورت تصـادفی تولیـد شـد .مـدل
ارائهشده در بخش  ،2بـا الگـوریتمهـای پیشـنهادی کـه بـا
نرمافزار  Matlab2013aکد شدهاند و نرمافزار لینگـو  11در
کــامسیوتر  core i5بــا  2.5GHz ،CPUو 2.95GB ،RAM
حش شدهاند .برای تنظیم پارامترها سه مسئله با انـدازههـای
کوچـــک ( ،)8×11متوســـ ( )9×18و بـــزرگ ()16×30
انتخاب و پارامترهای مناسب با استفاده از تحلیش آثار عمده
انتخاب شـدند .بـهدلیـش کـمبـودن تعـداد پارامترهـای (دو
پــارامتر) الگــوریتم  MPSOاز روش فاکتوریــش کامــش بــرای
تنظیم پارامترهـا اسـتفاده شـد .بـرای تنظـیم پارامترهـای
الگوریتم ژنتیک پیشنهادی هـم بـهدلیـش زیـادبودن تعـداد
پارامترها (پنج پارامتر) از روش تاگوچی استفاده شد .تنظیم
پارامترها برای هر دو الگوریتم در جدول  1و  2گزارش شده
است.
جدول  .1نتایج تنظیم پارامترها برای  MPSOپیشنهادی

16×30

9×18

7× 9

اندازه

6400

1400

400

جمعیت

100

100

50

تعداد تکرار

برای حش قطعی مدل پیشنهادی از نرمافـزار لینگـو 11
استفاده شده است .مسائلی که در بازه زمانی کمتر از 5400
ثانیه ( 1/5ساعت) حش میشوند ،از نـوع مسـائش کوچـک و
متوس در نظر گرفته میشوند و به مسائش که بیشتر از این
زمان ،برای حلشان زمان نیـاز اسـت ،مسـائش بـزرگ گفتـه
می شود .حداکثر زمـانی کـه بـه هـر مسـئله بـرای حـش در
نرمافزار لینگو داده میشود  5400ثانیه است.

16×30

9×18

8×11

اندازه

6400
110
0 /7
0 /3
2

1300
110
0 /6
0 /5
2

400
50
0 /6
0 /3
2

جمعیت
تعداد تکرار
تلاطع
جهش
تعداد اعضای رقابت

بهدلیش پیچیدگی محاسباتی ،مدل پیشنهادی در زمـان
 5400ثانیه یا حتی زمان بیشتر حـش نمـیشـود؛ بنـابراین،
برای حش مسائش ،بازهای برای ملـدار بهینـة تـابع هـدک ،از
طریق ملادیر 𝑑𝑛𝑢𝑜𝑏𝐹 و 𝑡𝑠𝑒𝑏𝐹 بهدسـتآمـده بـا اسـتفاده از
نرمافزار لینگو ایجاد میشود .طبق راهنمای نرمافزار لینگـو،
𝑡𝑠𝑒𝑏𝐹 بهترین ملدار قابش قبول را بـرای تـابع هـدک نشـان
می دهـد .بـدیهی اسـت بهتـرین ملـدار تـابع هـدک هرگـز
نمیتواند از ملدار 𝑑𝑛𝑢𝑜𝑏𝐹 تجاوز کند و نزدیکبودن ایـن دو
ملدار نشان میدهد جواب فعلی یـا ملـدار بهینـه اسـت یـا
نزدیک به آن است .نتایج حش با استفاده از نـرمافـزار لینگـو
 ،11الگـــوریتم  MPSOپیشـــنهادی و الگـــوریتم ژنتیـــک
پیشنهادی برای مدل در حالتهای با درنظرگـرفتن خرابـی
ماشین و بـدون آن ،در جـداول 3و  4گـزارش شـده اسـت.
الگوریتم  MPSOپیشنهادی و الگوریتم ژنتیـک پیشـنهادی
برای هر مسئله ده بار اجـرا شـده اسـت و ملـدار خطـا ،بـا
میانگین جوابها و بهترین جواب بـهدسـتآمـده از طریـق
الگــوریتم شــاخه و کــران ،حاصــش از نــرمافــزار لینگــو 11
بــهترتیــب از طریــق دو رابط ـة 𝐺𝑎𝑣𝑒 = [(𝑍𝑎𝑣𝑒 − 𝐹𝑏𝑒𝑠𝑡 )/
 𝐹𝑏𝑒𝑠𝑡 ] × 100و × ] 𝑡𝑠𝑒𝑏𝐹𝐺𝑏𝑒𝑠𝑡 = [(𝑍𝑏𝑒𝑠𝑡 − 𝐹𝑏𝑒𝑠𝑡 )/
 100محاسبه شـده اسـت کـه 𝑒𝑣𝑎𝑍 میـانگین جـوابهـای
حاصش از حش الگوریتمهای فرا ابتکاری برای ده بار حش یک
مسئله 𝑍𝑏𝑒𝑠𝑡 ،بهترین جواب بین ده بار حش یـک مسـئله و
𝑡𝑠𝑒𝑏𝐹 بهترین جواب حاصش از حش مدل با الگوریتم شاخه و
کران در نرمافزار لینگو است 𝐺𝑏𝑒𝑠𝑡 .فاصلة نسبی بین 𝑡𝑠𝑒𝑏𝐹
و 𝑡𝑠𝑒𝑏𝑍 و 𝑒𝑣𝑎𝐺 فاصلة نسبی بـین 𝑡𝑠𝑒𝑏𝐹 و 𝑒𝑣𝑎𝑍 را نشـان
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می دهد .در دو رابطة بررسی کیفیت ارائه شده 𝐹𝑏𝑒𝑠𝑡 ،اساس
بررسی عملکرد اسـت؛ بنـابراین ،از آنجاکـه در مـدل مـورد
بررسی تابع هدک حداکثرسازی است ،ملدار مثبت 𝑡𝑠𝑒𝑏𝐺 و
𝑒𝑣𝑎𝐺 در مســائش بـــزرگ نشـــاندهنــدة عملکـــرد بهتـــر
الگوریتم های فرا ابتکاری است و در مسائش اندازة کوچـک و
متوس هم ،فاصلة نسبی میانگین و بهترین جواب بـین ده
بار اجرای الگوریتم فرا ابتکاری به صـفر نزدیـک اسـت کـه
نشاندهندة خطای کم الگوریتم فـرا ابتکـاری اسـت .بـرای
ملایسة دو الگوریتم فرا ابتکاری بهترتیب از سـه رابطـة ،14
 15و  16استفاده میشود:
()14
()15
()16

MPSO
GA
Gaave   Z ave
 Z ave
 / Z aveMPSO

MPSO
GA
Gabest   Z best
 Z best
 / Z bestMPSO

R  T MPSO TGA  / TGA

شکش  5و  6رفتار ملادیر 𝑒𝑣𝑎𝑍 و 𝑡𝑠𝑒𝑏𝑍 بهدستآمـده از
 MPSOپیشنهادی و الگوریتم ژنتیک پیشنهادی را دربرابـر

شکل  .5مقایسة نتایج بین  B&Bلینگو ،الگوریتم ژنتیک پیشنهادی
و الگوریتم  MPSOدر بهترین جوابها

𝑡𝑠𝑒𝑏𝐹 و 𝑑𝑛𝑢𝑜𝑏𝐹 طبق اطالعات بـهدسـتآمـده از جـدول 3
نشان میدهد .شکش  8زمان حش الگوریتمهای فرا ابتکاری و
الگوریتم شاخه و کران حاصش از نرمافزار لینگو را بهصـورت
ملایسهای نمایش میدهـد .همـانطورکـه در شـکش  5و 6
مشاهده میشود 𝑍ave ،و  Zbestبرای مسئلههـای کوچـک و
متوس خیلی نزدیک به 𝑡𝑠𝑒𝑏𝐹 است و حتی میتوان گفـت
روی هم افتادهاند و در مسائش اندازة بزرگ ،الگوریتمهای فرا
ابتکاری استفاده میشود یا جواب بهتری از بهتـرین جـواب
بهدستآمده از طریق الگوریتم شاخه و کران نرمافزار لینگـو
میدهند یا خطای کمی دارند .شکش  8نشان میدهد زمـان
حش الگوریتم های فرا ابتکاری نسبت بـه الگـوریتم شـاخه و
کران نرم افزار لینگو خیلی کمتر است .آزمون  tبرای بررسی
جواب های الگـوریتم هـای فـرا ابتکـاری در جـدول  4ارائـه
میشود که نشان میدهد بین جوابهای الگوریتمهـای فـرا
ابتکاری تفاوت آماری مهمی وجود ندارد.

شکل  .6مقایسة نتایج بین  B&Bلینگو ،الگوریتم ژنتیک پیشنهادی
و الگوریتم  MPSOدر میانگین جوابها

شکل  .7مقایسة نتایج بین  B&Bلینگو ،الگوریتم ژنتیک پیشنهادی
و الگوریتم  MPSOدر میانگین جوابها

شکل  .8مقایسة زمانهای حل
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شـــکشهــــای  7و  9رفتــــار ملــــادیر 𝑒𝑣𝑎𝑍 و 𝑡𝑠𝑒𝑏𝑍

بهدستآمـده از  MPSOو الگـوریتم ژنتیـک پیشـنهادی را
دربرابــر 𝑡𝑠𝑒𝑏𝐹 و 𝑑𝑛𝑢𝑜𝑏𝐹 طبــق اطالعــات بـهدســتآمــده از
جدول  4نشان میدهد .شکش  10زمان حش الگـوریتم هـای
فرا ابتکاری و الگوریتم شـاخه و کـران حاصـش از نـرمافـزار
لینگو را بهصورت ملایسهای نمایش میدهد.
تحلیلی که برای ملایسـة جـوابهـا و زمـانهـای حـش

الگوریتمهای فرا ابتکاری و الگوریتم شاخه و کران حاصش از
نرم افزار لینگو در حالت بدون درنظرگرفتن قابلیت اطمینان
ارائه شده است ،برای حالت با درنظرگرفتن قابلیت اطمینان
هــم قابــش ارائــه اســت .همچنــین ،آزمــون  tبــرای بررســی
جــوابهــای دو الگــوریتم فــرا ابتکــاری در جــدول  6ارائــه
میشود و نشاندهنـدة نبـود تفـاوت آمـاری مهـم بـین دو
الگوریتم فرا ابتکاری است.

شکل  .9مقایسة نتایج بین  B&Bلینگو ،الگوریتم ژنتیک پیشنهادی

شکل  .10مقایسة زمانهای حل

و الگوریتم  MPSOدر بهترین جوابها
جدول  .5جزئیات آماری آزمون t

Paired Differences

)Sig. (2-tailed

df

t

0/792

18

/2680-

95% Confidence Interval
of the Difference
Lower
Upper
0/00490

Std. Error Mean

Std. Deviation

Mean

0/00267

0/01165

-0/00071

-0/00633
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1
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0
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1
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0
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1
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1
1
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شکل  .11جواب بهینه برای مسئلة  7بدون

شکل  .12جواب بهینه برای مسئلة 7

درنظرگرفتن خرابی ماشین

با درنظرگرفتن خرابی ماشین

برای ملایسة تأثیر خرابی ماشین که در جـدول  7آورده
شده است ،بهترین جوابهای حاصـش از الگـوریتم شـاخه و
کران بـهدسـتآمـده از نـرمافـزار لینگـو ،الگـوریتم ژنتیـک
پیشنهادی و الگوریتم  MPSOپیشنهادی در دو حالت بـا و

Pair1
MPSO-GA

بدون درنظرگرفتن خرابی ماشین استفاده شده است .علـت
بهترشدن و بدترشدن تابع هـدک بـا درنظرگـرفتن قابلیـت
اطمینان این است که دو تأثیر متفاوت بر مـدل مـیگـذارد
(فضای جواب کوچکتر و ملدار تابع هدک بزرگتر) و ملدار
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طریــق الگــوریتم  ،MPSOژنتیــک پیشــنهادی و الگــوریتم
شاخه و کران حاصـش از نـرمافـزار لینگـو بـرای مسـائش بـا
اندازههای متفاوت حش شـد .در مسـائش کوچـک و متوسـ
کارایی الگوریتمهای فرا ابتکاری بـا اسـتفاده از جـوابهـای
بهینة بهدستآمده از نرمافزار لینگو ملایسه شد .در برخی از
مسائش بزرگ که نرمافزار لینگو نتوانست در طـول بـازة 1/5
ساعت جواب بهینة سراسـری را پیـدا کنـد ،الگـوریتمهـای
 MPSOو ژنتیک پیشنهادی ،جواب بهتری از بهترین جواب
بهدست آمده از الگوریتم شاخه و کران ،در طول زمان خیلی
کمتری به دست آوردند .در تحلیلات آتی پیشنهاد میشـود
حالت پویا و اضافهکردن مسـئلة مکـانیـابی درنظـر گرفتـه
شود.

تابع هدک از تأثیر این دو حاصـش مـیشـود .جـواب بهینـة
مسئلة  7نیز برای نشان دادن تأثیر قابلیـت اطمینـان در دو
حالــت بــرای مــدل ارائــه شــده اســت .براســاس نتــایج،
درنظرگرفتن خرابـی ماشـین تـأثیر معنـاداری بـر مـاتری
ماشین -قطعه دارد.

نتیجهگیری
در این تحلیق ،مدل احتمالی برای مسئلة تشکیش سلول ،با
پارامترهای احتمالی تلاضا ،زمان پردازش و قابلیت اطمینان
ارائه شده است .مدل در چارچوب نظریة صف ارائه شد و بـا
هدک حداکثرسازی بهرهوری ماشـینهـا بـهدنبـال تشـکیش
ســلولهــای بهینــه بــود .مثــالهــای عــددی نشــان داد
درنظرگرفتن قابلیت اطمینان در مـدل تـأثیر معنـاداری بـر
ماتری های ماشین -قطعه میگـذارد .مـدل پیشـنهادی از

جدول  .6جزئیات آماری آزمون t
Sig. (2)tailed

df

t

0/059

18

2/019

Paired Differences
95% Confidence Interval of the
Difference
Lower
Upper
01167/0

Std. Error
Mean

Std.
Deviation

Mean

00283/0

01235/0

00572/0

00023/-0

Pair1
MPSO-GA

جدول  .7مقایسة جوابها در دو حالت با درنظرگرفتن خرابی ماشین و بدون درنظرگرفتن خرابی ماشین
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بدون در نظر گرفتن خرابی
با در نظر گرفتن خرابی
درصد کاهش

19

18

17

15

14

13

12

11
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