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بندیرویماشینهایموازیباتوجهبهجریمۀ


تعییناندازۀدستهوزمان
زودکردودیرکرد
حسینفالحتی،1مهدیبیجاری*2
 .1کارشناس ارشد مهندسی صنایع ،دانشگاه صنعتی اصفهان
 .2استاد دانشکدۀ مهندسی صنایع و سیستمها ،دانشگاه صنعتی اصفهان
(تاریخ دریافت ،94/08/23 :تاریخ دریافت روایت اصالحشده ،95/10/19 :تاریخ تصویب)95/12/26 :

چکیده
در این تحقیق ،مسئلۀ تعیین اندازۀ دسته و زمان بندی روی ماشین های موازی بررسی می شود.جریمۀ زودکرد و دیرکرد ،برمبنای محصول کته
از آن با عنوان موجودی و کمبود یاد می شود ،درنظر گرفته شده است.ی مدل ریاضی مختلط عدد صحیح جدید ،بر پایۀ مدل هتای فروشتندۀ
دوره گرد ارائه می شود .نتایج عددی ،زمان زیاد حل مدل را نشان میدهد؛ بنابراین ،ی مدل بر پایۀ برنامه ریزی محدودیتی نیز معرفی میشتود
که با ارائۀ جواب های بهینه ،زمان حل را تا حد زیادی کاهش داده است؛ به روری که مسائل بزرگی که در زمان  2ستاعت بتا متدل ریاضتی بته
جواب نرسیدهاند ،با استفاده از مدل برنامهریزی محدودیتی در کمتر از  2دقیقه حل شتدهانتد .در ادامته ،الگتوریتمی ابتکتاری بترای تخصتیص
سفارش ها ایجاد شده است .یکی از مطالعات موردی از مسئله ،در صنایع فوالد با داده های واقعی تست شد .برنامه ریزی سفارش هتا در سیستتم
پیشنهادی برای نمونههای مختل  ،در زمان کمتر از  10دقیقه انجام گرفت؛ درحالیکه این زمان برای سیستم موجود 1 ،تا  2ساعت است.

واژههایکلیدی :برنامهریزی محدودیتی ،تعیین اندازۀ دسته ،زمانبندی ،زودکرد و دیرکرد ،ماشینهای موازی.


مقدمه
تعیتتین انتتدازۀ دستتته و زمتتانبنتتدی ،از مباح ت مهتتم در
برنامه ریزی تولید هستند .با ایجاد روش های نوین متدیریت
تولید ،رویکرد سنتی  -که در آن ابتدا اندازۀ دسته تعیتین و
سپا زمان بندی انجام متیشتد  -بته کنتار رفتت و بحت
درنظرگرفتن هم زمان اندازۀ دسته و زمان بندی به میان آمد
کتته بتته ایجتتاد متتدل عمتتومی تعیتتین انتتدازۀ دستتته و
زمانبندی  1 GLSPانجامید .این مدل را ابتدا فلشمن و میر
[ ]1در سال  1997ارائه کرد .پتا از آن آلمتادو لوبتو []2
رویکرد جدیدی از مدل سازی این مسئله را ارائه کرد .مدلی
که او ارائه کرد ،تکمیل مدلی بود که گوپتا و مگنوستن []3
ایدۀ اولیۀ آن را داده بودند .در رویکرد جدید ،از تلفیق مدل
 2 CLSPبا مدل فروشندۀ دورهگرد استفاده شد.
یکی از محیط های کارگاهی که در صنایع مختل دیده
می شود ،محیطی است که در آن ،چنتد ماشتین و دستتگاه
تولیدی به صورت موازی قرار دارند .در زمینۀ تعیتین انتدازۀ
دسته و زمان بندی ماشین های موازی ،پژوهشهتای زیتادی
انجام شده است ،از جمله کالر و همکاران که  GLSPرا با
* نویسندۀ مسئول:

تلفن ،03133915510 :فکا03133915526 :

درنظرگرفتن زمانهای آمادهسازی وابسته به توالی و هزینتۀ
کمبود درنظر گرفتند [ .]4کار برجستۀ دیگر در ایتن حتوزه
را جیمز و لوبو [ ]5انجام دادند .مدلی که آن ها ارائه کردند،
برمبنای مدل  3 CLSP_SDبود که توسط لوبو معرفی شده
است.
به دلیل اهمیت تعیین هم زمان اندازۀ دسته ،زمان بنتدی
و توالی کارها ،در بح تعیین انتدازۀ دستته و زمتان بنتدی،
استفاده از توابع هدف مورد استفاده در تتوالی مطترح شتد.
یکی از مهم ترین توابع ایتن زمینته ،تتابع هتدف دیرکترد و
زودکتترد استتت .دو رویکتترد در مستتائل بتترای درنظرگتترفتن
دیرکرد و زودکرد وجود دارد :یکی براساس موجودی کته در
آن هزینه به ازای هر واحتد محصتول محاستبه متی شتود و
دیگری براساس زمان که محاسبۀ هزینه به ازای هتر واحتد
زمان انجام می گیرد .یکی از مهم تترین پتژوهشهتا در ایتن
حوزه ،متعلق به ستوپیتا و همکتاران استت .آن هتا در دو
حالت بدون زمان آماده سازی و با زمان آماده سازی ،مستئله
را بررسی کردند .پژوهش بعدی متعلق به واعتظ و بیجتاری
[ ]6است .برخالف کار ستوپیتا کته در آن تعیتین انتدازۀ
Email: bijari@cc.iut.ac.ir
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دسته مشهود نبود ،پایۀ اصلی این کار ،تعیین انتدازۀ دستته
است .دو مدل بر پایۀ مدل  CLSP-SDآلمادو لوبو ارائه شده
و با دو روش فراابتکاری ،الگوریتم مورچگان و جست وجتوی
ممنوع حل شده است .برنامه ریزی محتدودیتی ،4رویکتردی
در بهینه سازی ترکیبی و تکنیکی کتارا بترای حتل مستائلی
است که با محدودیت سروکار دارند .تتاکنون پتژوهش هتای
مختلفی در حوزۀ زمتان بنتدی بتا استتفاده از برنامته ریتزی
محدودیتی انجام گرفته است [ 7و  .]8زبتالوس و همکتاران
[ ]9از برنامه ریزی محدودیتی برای ایجاد متدلی در محتیط
 FMSاستفاده کردند .در پژوهشی دیگر ،الخیاط و همکاران
[ ]10ی مدل ریاضی و ی مدل برنامه ریتزی محتدودیتی
برای مسئلۀ برنامته ریتزی تولیتد و متدیریت متواد بته رتور
همبسته ارائه دادند .شاو [ ]11از اولین کستانی بتود کته در
حتتل مستتئلۀ مستتیریابی وستتایل نقلیتته ،از برنامتتهریتتزی
محدودیتی بهره گرفتت .وی بتا تلفیتق متدل برنامته ریتزی
محتتدودیتی بتتا روش جستتتوجتتوی محلتتی همستتایگی،
جواب هایی برای مسئلۀ زمان بندی در محیط کارگاه گردش
کاری بهدست آورد .یکی از کارهای جدیتد در ایتن زمینته،
پژوهش ژائو و همکتاران [ ]12در زمینتۀ متدیریت ستالمت
استتت .در ایتتن پتتژوهش ،ی ت متتدل ریاضتتی و ی ت متتدل
برنامه ریزی محدودیتی برای مسئلۀ تعیتین انتدازۀ دستته و
زمان بندی تولید برای سفارش های دارای موعد تحویل روی
ماشین های موازی ارائه شد .هدف ،کمینهکردن هزینه هتای
مربوط به آماده سازی وابستته بته تتوالی ،هزینتۀ زودکترد و
دیرکرد وابسته به واحد محصول بتود کته بتا عنتوان هزینتۀ
کمبود و موجودی عنوان شد .حل این مسئله ،میزان تولیتد
هر سفارش و توالی آن هتا روی هتر ماشتین در هتر دوره را
مشخص می کند .ی الگوریتم ابتکاری نیز بترای تخصتیص
سفارش ها به الگوهتا رراحتی شتده استت .از آنجاکته ایتدۀ
مسئلۀ مورد بح در این مقالته ،از صتنعت فتوالد اقتبتاس
شده ،مدل و الگوریتم رراحی شده برای استفاده در سیستم
برنامهریزی شرکت فوالد نیز استفاده و تست شده است.
ادامۀ این پژوهش ،شامل معرفتی و روش حتل مستئله
است .سپا آزمایشها و نتایج عددی مسائل ارائه میشوند.
در انتها نیز مطالب ارائه شده جمتع بنتدی و پیشتنهاد هتایی
برای پژوهشهای آتی ارائه میشود.
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تعریفمسئله
در این مسئله ،تعتدادی ستفارش وجتود دارد .هتر ستفارش
شتتامل شاخصتتههتتای ابعتتادی و کیفتی استتت .ترکیتب هتتر
مشخصۀ ابعادی و کیفی ،بهعنوان الگتو شتناخته متیشتود.
سفارشها باید روی تعدادی ماشین موازی پتردازش شتوند.
در این مسئله ،هدف پیداکردن توالی و زمانبندی و میتزان
تولید سفارشها روی ماشینهای موازی به صورتی است که
محتتدودیتهتتای اعمتتالشتتده و هزینتتههتتای مربتتوط بتته
آمادهسازی ،زودکرد و دیرکرد بهینه شود.
در این پتژوهش از چنتد اصتطالح بترای بیتان مفتاهیم
استفاده میشود .به هر ترکیب از مشخصۀ ابعتادی و کیفتی
موجود در سفارشها ،ی الگو گفته میشتود .هتر ستفارش
ی چرخۀ تولید دارد که از برخی از بخشها عبور میکنتد
و از برخی دیگر عبور نمیکنتد .براستاس ایتن چرختههتای
تولید ،چند گروه محصول ساخته میشود کته بته ستفارش
تخصیص داده میشتود .انتدازۀ دستته برابتر بتا تعتدادی از
محصوالت است که بهرور پیوسته و بدون انقطاع ،و با یت
آماده سازی در ی ظترف زمتانی روی یت ماشتین تولیتد
میشوند .به هر دسته از هر الگو که عملیاتی بترای آن روی
هر ماشین انجام میشود ،محصول میگویند .بهعبارت دیگر،
اگر فرض کنیم کته بترای الگتوی  pبتهرتورکلی دو دستته
تعری شده است ،هرکدام از این دستتههتای تولیتدی یت
محصول درنظر گرفته میشود که این دو محصتول ،از نظتر
مشخصات الگویی مثل هم هستتند .فرضتیات ایتن مستئله
عبارتاند از:
 تقاضای هر سفارش ،به مضرب صحیحی از ی اندازۀدسته تبدیل میشود؛
 اندازۀ ظرف های زمانی تولید سفارش در همۀ دورهها،روی تمامی ماشینها یکسان درنظر گرفته میشود؛
 میزان تولیتد هتر ستفارش در هتر انتدازۀ دستته ،بتهمشخصات سفارش بستگی دارد؛
 در هر ظرف زمانی ،تنها ی دستۀ تولیدی که بته آنمحصول میگویند ،تولید میشود؛
 اگر کل سفارش زودتر از موعد تولید شده باشد ،یهزینۀ نگهداری به سفارش اعمال میشود و اگر دیرتر
از موعد تحویل تولیتد شتود ،یت هزینتۀ کمبتود بته
سفارش اعمال میشود؛

تعیین اندازۀ دسته و زمانبندی روی ماشینهای موازی با توجه به جریمۀ زودکرد و دیرکرد

 زمان آمتاده ستازی و همچنتین هزینتۀ آمتاده ستازی،وابسته به توالی است؛
 افق برنامهریزی ،محدود و شامل  Tدوره است؛ ظرفیت در دسترس هر ماشین ،محدود و دارای مقدارمشخص است.
مسئلهای که در پژوهش مورد نظر بررسی شتده استت،
در دنیای واقعی در واحد فوالدسازی و ریختتهگتری صتنایع
فوالد به چشم میخورد .در این مسئله ،سفارش های مربوط
به کالف ها در واحد فوالدسازی ،پتذیرش و براستاس آنهتا
ذوب ساخته میشود .هر سفارش ،یت مشخصتۀ ابعتادی و
ی مشخصۀ کیفی دارد و سفارشهای مختل ممکن است
در این دو مشخصه با هم اشترا داشته باشند .به مشخصۀ
کیفی تعری شده روی ستفارشهتا گریتد گفتته متیشتود.
مشخصۀ ابعتادی هتر ستفارش ،بتا عنتوان عترض شتناخته
میشود .ی الگو ،از ترکیب مختل ی عرض و ی گریتد
تشکیل میشود .ظرفهای زمانی ثابتی کته ستفارشهتا در
آنها روی ماشینها تولید میشتوند ،ستکوئنا نتام دارنتد.
ذوبهای تشکیلشده از سفارشها بایتد روی چنتد ماشتین
ریختهگری متوازی پتردازش شتوند .هتدف مستئله ،تعیتین
زمانبندی ذوبها روی ماشینهای ریختهگری و تخصتیص
سفارشها به ذوبهای تشکیلشده است.
این مسئله در دو فاز بررسی و حل میشود .در فتاز اول
توالی تعیین میشتود و در فتاز دوم تخصتیص ستفارشهتا
صورت میگیرد .در فاز اول ،سفارشها براستاس مشخصتات
به الگوهایی دستهبندی میشوند .هر الگو با توجه به میتزان
تقاضا در رتول دوره ،بته تعتدادی دستتۀ تولیتدی تقستیم
میشود .این عمل را تعیین اندازۀ دستۀ هر الگو متی نامنتد.
تعیین اندازۀ دسته بهصورت زیر است:

 patdem pT 
patbatchp  
()1
 1
patprod

p 

که در آن ،نمادها عبارتاند از:
 patbatchpتعداد دستۀ تولیدی الگوی p؛
 patdempTتقاضای تجمعتی الگتوی  pدر انتهتای
افق؛
 patprod pمیزان تولید از هر الگتو در هتر ظترف
زمانی.
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مدلریاضی
مدل ارائهشده ،بتا ایجتاد تغییتر در متدل آلمتادو-لوبتو []2
نوشته شده است .از ررفی ،از آنجاکه کمبتود موجتودی در
مدل مطرح شده ،از مدل کتالر [ ]4نیتز در متدلستازی
استفاده شده است.

پارامترها

تعداد الگوها؛

 pnum
prnum

تعداد محصوالت برابر   patbatchp؛
p

mnum
tnum
fnum
stij

تعداد ماشینهای موازی؛
تعداد دورهها در افق برنامهریزی؛
تعداد گروههای محصول؛
زمان آمادهسازی از  iبه j؛



patdempt

pfdem ft
sc



 ij
patprod p



تقاضای تجمعی الگو  pدر دورۀ t؛
تقاضای تجمعی  fدر t؛
هزینۀ آمادهسازی از الگوی  iبه j؛

می تزان تولی تد استتتاندارد از  pدر هتتر
ظرف زمانی؛
tolpf
تلرانا تولید بیشتتر از تقاضتای هتر
گروه محصول؛
ap
زمان عملیات هر واحد از الگوی p؛
ظرفیت در دست ماشین  mدر دورۀ t؛
Capmt
 ozipاگر محصول  iاز الگوی  pباشد برابر با ی  ،در
غیر این صورت برابر صفر؛
 ovifاگر  iجزب گروه محصول  fباشد برابر بتا یت ،

hci
hsi

در غیر این صورت برابر صفر؛
هزینۀ هر واحد موجودی محصول i؛
هزینۀ هر واحد کمبود محصول .i

متغیرهایتصمیم
xijmt

yimt

اگر محصول  iبعد از محصول  jروی ماشتین
 mدر دورۀ  tتولید شود برابر با ی  ،در غیتر
این صورت برابر با صفر؛
متغیر تعیین اولویت محصول روی ماشین؛
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 رویt اگر حالت آماده سازی در ابتتدای دورۀ
 در،  باشد برابر یi  برای محصولm ماشین
.غیر این صورت برابر صفر

uimt

 درm  روی ماشتینp  میزان تولیتد از الگتویqp pmt
؛t دورۀ
qf ft
؛t  در دورۀf میزان تولید از گروه محصول
؛t  در دورۀi میزان موجودی محصول

I i,t

؛t  در دورۀi میزان کمبود محصول

I i,t

شرح مدل
prnum prnum mnumtnum

min

   sc

ij

i 1



j 1

prnum tnum

   hc  I
i

i 1

 xijmt

m 1 t 1

i ,t

)2(



 hsi  I i,t

t 1

Subject to:

I i,t 1  I i,t 1 

mnum

 (qp

pmt

 ozip )

)3(

m 1


it


it

 I  I  patdempt  ozip i  N , p  P, t  T
pnum

n

n

 a p * qp pmt  stij  xijmt  Capmt
p 1

 m  M , t T

)4(

i 1 j 1

prnum prnum

qp pmt  patprod p 

  (x

kjmt

k 1

 u jmt )  oz jp t  T , p  P, m  M

)5(

j 1

prnum

prnumn

i 1

i 1

 xijmt  u jmt  u jmt 1 

x

jimt

j  N , m  M , t  T

)6(
prnum

u

imt

1

m M ,t  M

)7(

i 1

yimt  prnum  xijmt   prnum  1  prnum  uimt  y jmt i, j  N , m  M , t T , i  j
mnum prnum prnum

qf ft  patprod p 

  x

ijmt

m 1

qf ft  pfdem ft  tolpf

xijmt 0,1

i 1

 ozip  ovif p  P, t T , f  F

)8(
)9(

j 1

f  F , t  T

)10(

 i, j  N ; m  M ; t  T

)11(

Ii,t , Ii,t , qf ft , qp pt , yimt , uimt  0 i, j  N ; m  M ; t T ; p  P; f  F

 کمینهکردن مجموع هزینه هایی استت،هدف در این مسئله
 محتتدودیت موازن تۀ.کتته در تتتابع هتتدف بی تان شتتده استتت
 مجمتوع، بیان شتده استت کته در آن3 موجودی در رابطۀ

)12(

، قستمت اول. تابع هدف مدل را نشان میدهتد2 رابطۀ
 در قسمت.هزینۀ آماده سازی بین محصوالت را بیان میکند
.دوم تابع هدف نیز شامل مجموع کمبود و موجتودی استت

تعیین اندازۀ دسته و زمانبندی روی ماشینهای موازی با توجه به جریمۀ زودکرد و دیرکرد

موجودی ماقبل دورۀ جتاری ،کمبتود دورۀ جتاری و تولیتد
روی تمامی ماشین ها بایتد بتا مجمتوع تقاضتای محصتول،
موجودی در دورۀ جتاری و کمبتود در دورۀ قبتل ایتن دوره
برابر باشد .رابطۀ  4محدودیت ظرفیت را نشتان متیدهتد و
بیان میکند که مجموع زمان تولیتد و آمتاده ستازی در هتر
دوره روی هر ماشین ،از ظرفیت دوره فراتر نترود .در رابطتۀ
 5اجتتازۀ تولی تد و می تزان تولی تد هتتر دستتته ،بتتا توجتته بتته
آماده سازی آن روی ماشین تعیین میشود .محدودیت روند
تغییر حالت آماده سازی و انتقال آماده سازی از ی دوره بته
دورۀ دیگر در رابطۀ  6نشان داده شده است .رابطتۀ  7بیتان
میکند که در ابتدای دوره ،ماشین فقط برای ی محصتول
آماده است .برای حذف زیرتورهای احتمالی و پیوستهبتودن
شبکۀ توالی آماده سازی ،محدودیت حذف زیر تور در رابطتۀ
 8بیان شده است .میزان تولید ی گتروه محصتول در هتر
دوره ،در رابطۀ  9نشان داده شتده استت .از آنجاکته در هتر
دوره ،محدودیتی برای میزان تولید هر گروه محصول وجتود
دارد ،در مدل باید این مورد اعمال شتود کته در رابطتۀ 10
مشاهده می شود و بیان میکند میتزان تولیتد آن از میتزان
جریان هدف به اضافۀ تلرانا آن فراتتر نترود .روابتط  11و
 12هم تعری متغیرهای تصمیم و بازۀ مقادیر مجاز آنها را
نشان میدهند.
برنامهریزیمحدودیتی

مدل

pdem pt
میزان تقاضای تجمعی الگوی  pدر روز t؛
 patprod pمی تزان استتتاندارد تولی تد الگتتوی  pدر هتتر
ظرف زمانی؛
 pfdem ftمیزان تقاضای تجمعی گروه محصتول  fدر
روز t؛
tolfd
تلرانا تجاوز از میزان تقاضای روزانۀ گروه
محصول؛
fpc
بازه هایی که در آن ،شتروع یت محصتول
ممنوع است؛
زمان شروع دورۀ  tروی ماشین m؛
beginmt
زمان پایان دورۀ  tروی ماشین m؛
end mt
Sp
مجموعه محصوالت مرتبط با الگوی p؛
Sf
مجموعتته محصتتوالت متترتبط بتتا گتتروه
محصول f؛
hc p
هزینۀ هر واحد موجودی الگوی p؛
hs p
هزینه هر واحد کمبود الگوی .p


متغیرهایتصمیم

pat im

st ij

پارامترها
matperdaytحداکثر مواد اولیۀ مجاز در هتر روز کته در
ابتتتدای هتتر روز ،ایتتن مقتتدار بتته متغیتتر
𝑡𝑙𝑖𝑎𝑣𝑎𝑡𝑎𝑚 تخصیص مییابد؛
تعداد کل الگوهای موجود؛
pnum
تعتتداد کتتل محصتتوالت کتته برابتتر استتت
prnum
با 𝑝∑𝑝 𝑝𝑎𝑡𝑏𝑎𝑡𝑐ℎ؛
mnum
تعداد کل ماشینهای موجود؛
تعداد کل گروههای محصول؛
pfnum
رول زمانی تولید محصول  iدر هتر ظترف
dur im
زمانی روی ماشین m؛
مجموعتته محصتتوالت مجتتازی در ابتتتدای
fpat
دوره؛
بازههایی که در آنها شروع یتا پایتان یت
avmm
محصول روی ماشین مجاز است؛
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qp pt
pf ft
scij

matavailt

SC

شرحمدل
()13
()14

m M

متغیر تولید یا عدم تولیتد محصتول  iام
روی ماشتتتتین  mام کتتتته از جتتتتنا
متغیرهای بازۀ زمانی است؛
زمان آماده سازی از محصول  iبه  jکه از
جنا متغیرهای انتقال است؛
میزان تولید از الگوی  pتا پایان روز  tکه
از جنا متغیرهای تجمعی است؛
میزان تولید از گروه محصول  fتا پایتان
روز  tاز جنا متغیرهای تجمعی است؛
هزینۀ آمادهسازی از محصول  iبه j؛
میزان مواد اولیۀ تجمعی موجود تا پایان
روز t؛
کل هزینۀ آمادهسازی.

if j  fpat  pat im is optional

pat jm .start  patim .end  stij

 m M ; i, j  N
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begint  patim .start  endt

()15

i  N , m  M , t T

()16

qp p,0  0 , qf f ,0  0  p  p , f  F

()17

if beginmt  patim .end  endmt
 qp pt  patprod p  qp pt 1

i

 S p , m  M ,t T , p  P

()18

if beginmt  patim .end  endmt
 qf ft  patprod p  qf f t 1
 i  S p  S f , m  M , t  T , p  P, f  F
qf ft  pfdem ft  tolfd

()19

 f  F , t T

()20

patim .start  fpc.start
i  N , m  M

()21

patim .start  fpc.end
i  N , m  M

()22

 endt  begint

)

ki

prnum

prnum

k 1

i 1

 st

 (durim 

t T , i  N , m  M
pat jm .start  patim .start

()23

بتتا میتزان تجمعتی روز قبتتل و میتزان تولیتد استتتاندارد در
الگوهای آن روز است که این معادله در رابطۀ  17بیان شده
است .همین موضوع ،برای جریان هر گروه محصتول در هتر
روز وجود دارد که در رابطۀ  18عنوان متیشتود .رابطتۀ 19
تضمین میکند که در هتر روز ،تولیتد هتر گتروه محصتول
بیشتر از جریان هتدف آن روز نباشتد .البتته بترای انعطتاف
بیشتر در جوابها و بهدستآوردن جوابهای مناسبتتر ،از
ی تلرانا بترای ایتن محتدودیت استتفاده متیشتود کته
بهصورت ی پارامتر قابتلتنظتیم استت .برختی از الگوهتا در
مواقعی امکان تولید روی ماشین را به دالیل فنتی و متدیریتی
ندارند که بهوسیلۀ بازههایی مشخص میشوند .برای جلوگیری
از تولید این الگوها در بازههای ممنوع ،محدودیت نوشتتهشتده
تحتتت روابتتط  20و  21بتتهکتتار متیرود .در رابطتۀ  ،22بحت
ظرفیت ماشینها بیان میشود؛ به این صورت که مجموع رول
محصوالتی که در این دوره تولید میشود ،به اضافۀ آمادهسازی
مربوط به این محصوالت باید از رول دوره کوتتاهتتر باشتد .در
این رابطه ،رول دوره برابر با تفاضل زمان ابتتدا و انتهتای دوره
درنظر گرفته میشود .رابطۀ  23هم بیان متیکنتد کته اگتر j
بالفاصله بعد از  iقرار گیرد ،هزینۀ آمادهسازی آن به کل هزینۀ
آمادهسازی مسئله اضافه میشود.



if

جواب نهایی میتواند تولید شود یتا نشتود؛ بنتابراین ،بترای
اینکه این فرض مسئله رعایت شود ،محدودیت رابطۀ  13را
درنظر میگیریم که بیان میکند محصوالتی که در ابتتدای
افق تثبیت نشدهاند ،میتوانند در جواب نهتایی جتواب غیتر
صفر داشته باشند یتا نداشتته باشتند .رابطتۀ  14معادلتهای
منطقی برای محصوالت  iو  jو زمان آمادهسازی بین آنهتا
را نشان میدهد که از هم پوشانی الگوها و بیکتاری ماشتین
جلوگیری میکند .در رابطۀ  15بیتان متیشتود کته شتروع
تولید هر الگو باید در ابتدای افق و انتهای افق باشد .رابطتۀ
 16مقادیر اولیه را برای میزان تولید از هر الگو و هر خانوادۀ
محصول به متغیرها تخصیص متیدهتد .میتزان تولیتد هتر
محصول ،بهرور تجمعی در هر روز محاسبه میشود که برابر

p

 hs
p 1



 stij  SC  scij  SC

 m M ; i, j  N
یکی از فروض مستئله ایتن استت کته هتر محصتول در

T patnum

min 
t 1



max 0,  patdempt  qp pt  

()24





T patnum

p

  hc
p 1



t 1

max 0,  qp pt  patdempt   SC
در رابطۀ  24تابع هتدف مستئله بیتان شتده استت کته
مجموع سه هزینۀ موجودی ،کمبتود و آمتاده ستازی استت.
هدف ،کمینهکردن هزینۀ این سه قسمت است.

اصولغلبه
خاصیت:1
()25

patim .start  0 

if

pat jm .start  0  m  M ; j, i  S p

محصوالت در ابتدای مدل روی تمامی ماشتینهتا تعریت

تعیین اندازۀ دسته و زمانبندی روی ماشینهای موازی با توجه به جریمۀ زودکرد و دیرکرد

میشوند .از آنجاکه هر الگو با توجه به تقاضا ،بته چنتد الگتوی
کوچ



به نام محصول دستهبندی میشود ،بهرتور مثتال اگتر

محصوالت  iو  jهر دو مربوط به الگتوی  pباشتند و  jبعتد از i
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pdemqt   qpqt  patprodq  

| | pdemqt   qpqt  patprodq 

قرار گرفته باشد j ،فقط هنگامی میتواند مقدار بگیرد که  iمقدار



گرفته باشد .این موضوع در رابطۀ  25نشان داده شده است.

()26



patprod p
2

rP

and

| | pdemqt   qpqt 

patcj .start  patci .start  stij

خاصیت:2

patdem pT 



min hc r pdemrt   qpqt  patprodr 

i  S p and j  Sq

if

where



patcp .start  0

در هر گره برای دو کار  iو  ،jاگر زمان آمادهسازی  iبه j

یکی از محدودیت های فنی درمورد مسئله این است که

کمتر از  jبه  iباشتد و در صتورت تولیتد  iهزینتۀ کمبتود و

الگو ،از نص مقتداری کته در آن

موجودی کمتری نسبت به تولید  jبه سیستم اعمتال شتود،

الگو تولید شود کمتر باشتد ،ظترف زمتانی شتامل آن الگتو

زمان آمادهسازی از  iبه  ،jاز تمامی زمانهای آمادهستازی i

پذیرفته نمیشود .این فرض در رابطۀ  26نشتان داده شتده

به سایر محصوالت کمتر باشد ،هزینۀ تولیتد  jنیتز از ستایر

اگر میزان تقاضا برای ی

است که بهصورت ی

محدودیت به مسئله اضافه میشود.

خاصیت:3
stij  st ji

and hc p 

بعد از  iتولید شود.
if

pdempt   qp pt  patprod p  
()27

محصوالت کمتر باشد و تولید  jبهصرفه باشد ،حتمتا  jبایتد

hc q pdemqt   qpqt  patprodq 

عالوه بر محدودیتهای عنوانشده در مدل برنامهریتزی
محدودیتی ،چند محدودیت و ی

تابع هدف دیگر با توجته

به فروض واقعی مسئله در صنعت فوالد عنوان میشود.

and stij  min stik  and hc q 
kN

}) max{0, ( pfdem fT  qf fT

()28

min

P

()29

if begintm  patim .start  endtm  matavail  matavailt 1  qp pt  m  M , t  T

()30

matavailt  0

()31

p 1

t  T

i fpat  pat im .startmin  0 and pat im .startmax  0  m  M

رابطۀ  28تابع هدف مربوط بته بترآوردهنشتدن جریتان
هدف را بیان میکند .در این تابع ،تولید تجمعی گروههتای
محصول ،از میزان جریان هدف روز آخر کاسته متیشتود و
هدف کمکردن میزان این تفاضل است.
یکی از محدودیتهای عملیتاتی کته در مستئلۀ واقعتی
وجود دارد ،این است که میتزان تتأمین منتابع اولیته بترای
تولید ،مقتدار مشخصتی در هتر روز دارد و گتاهی حتتی در
صورت داشتن ظرفیت ،بهدلیل نبود مواد اولیه ،قابلیت تولید
وجود ندارد .در محدودیت  29نشان داده شده است که بته
ازای تولید هر محصول ،از میزان مواد اولیۀ موجتود کاستته

if

میشود و در پایان هر روز ،این مقتدار بتههنگتام متیشتود.
رابطۀ  30نیز نشان میدهد که تولید ،حتی در صورت وجود
ظرفیت روی ماشین ،تا جایی باید ادامه پیدا کند که میزان
مواد اولیۀ مورد نیاز مثبت باشد.
همتتانرورک ته در فتتروض مستتئله عنتتوان شتتده استتت،
ماشینها لزوما در ابتدای افتق در دستترس نیستتند .حتال
برای حذف این فرض ،چند کار مجتازی بته مستئله اضتافه
میشود که زمان آنها برابر با اختالف زمتان ابتتدای افتق و
زمان دسترسی ماشینهاست و میزان تولید در آنهتا صتفر
درنظتتر گرفتتته م تیشتتود .بتتا استتتفاده از رابط تۀ  ،31ای تن
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محدودیت به مدل اعمال میشود که کارهای مجازی حتمتا
در لحظۀ صفر تولید شوند و در جواب نهایی ،اولتین الگتوی
قرارگرفته در زمتان بنتدی روی هتر ماشتین باشتند .بتدین
رریق ،فرض دردسترسنبودن همزمان ماشینها در مستئله
برآورده میشود.

راهبردحلبرنامهریزیمحدودیتی
منطق اصلی روش حل در برنامهریزی محتدودیتی ،در سته
گام است که در هر گام ،استفاده از محدودیتهتای مستئله
برای کاهش دامنۀ منطق اصلی حل است .کاهش دامنه بته
این معناست که با توجه به محدودیتهای مسئله ،از مقادیر
امکانپذیر متغیرها کاسته شود .حل برنامهریزی محدودیتی
در سه گام انجام میشود .در گام اول که انتشار محتدودیتی
اولیه نام دارد ،اولین مقادیر کتاهش دامنته بتهرتور قطعتی
انجام میشود .در گام دوم که جستوجتوی ستازنده استت،
ی درخت از متغیرها تشکیل میشود و سعی بتر آن استت
کتته ب ته روش شتتاخه و هتترس جتتوابهتتای شتتدنی مستتئله
بهدستآید .هر گره در درخت ،بیانگر یت جتواب جزئتی از
مسئله است .در گتام ستوم ماننتد گتام اول ،کتاهش دامنته
صورت میگیرد؛ با این تفاوت که ایتن کتاهش محتدودیت،
بهصورت محلی و برای هتر گرهتی کته در آن قترار داریتم،
صورت میگیرد.

سفارشهابهالگوها

الگوریتمتخصیص
در فاز اول ،زمانبندی مربوط به الگوهتا انجتام متیشتود .از
آنجاکه هر الگو شامل تعدادی از سفارشهاست ،حتال بایتد
سفارشها را براساس معیارهایی به الگوهای زمانبندیشتده
تخصیص داد .مهمترین معیاری که ربق آن تخصیص انجام
میگیرد ،موعد تحویل ستفارشهاستت کته براستاس آن ،از
دیرکرد سفارشها جلوگیری میشود.
گاهی سفارشهای مربوط به ی الگو به اندازهای نیست
که رول ی الگوی زمانبندیشده پر شود .در ایتن حالتت
روشهای جایگزین برای پرکردن الگو وجود دارد.

یشده
زمانبند 
دوعرضیکردنالگوی 
در این حالت ،برای سکوئنا ی عرض دیگر تعری شده و
تنها سفارشهایی میتوانند اضافه شوند که دارای مشخصتۀ
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عرض دوم باشند .این عمل سبب اعمال هزینۀ آمادهستازی
میشود که برابر است با:
w W

()32

tcw  sc ipw  sc wpj

که در آن ،نمادها عبارتاند از:
کل هزینۀ آمادهسازی برای عرض w؛
tcw
scip
هزینۀ آمادهسازی از الگوی  iبه الگوی  ،pاگتر w
انتخاب شود؛
sc pj
هزینۀ آماده سازی از الگوی  pبه الگوی  ، jاگر w
انتخاب شود.

ترکیب سفارشهاباسفارشهای دارای گرید
متفاوت
در این حالت ،از میان سفارشهایی که دارای عرض یکستان
هستند ولی گرید آنها با گریتد ستکوئنا متفتاوت استت،
برای پرکردن الگو استفاده میشود .اضتافهکتردن گریتدهای
جدید ،هزینۀ میکاشدن محصوالت را در پی دارد .به ایتن
صورت که زمانی که دو محصول با گریتدهای  aو  bبتا هتم
ترکیب میشوند ،بخشی از ترکیب دو محصتول بتا گریتد c
تشکیل میشود .حتال اگتر سفارشتی بترای گریتد  cوجتود
نداشته باشد ،این محصول جزب ضایعات محسوب میشود و
هزینهای برابر رابطۀ  33به سیستم تحمیل میکند.
()33

tcg  max 0, mix  demg   pcg

در این رابطه نمادها عبارتند از:
tcg
کل هزینۀ انتخاب گرید  gبرای اضتافهشتدن
به سکوئنا؛
کل میزان محصتولی کته در اثتر ترکیتب دو
mix
گرید به گرید سوم تبدیل میشود؛
 demgکل تقاضای مربوط به گرید .g
pcg

هزینۀ هر واحد اضافی تولیتد از گریتد  gکته
سفارشی به آن تخصیص نمییابد.

شرحالگوریتم
 گام اول :سفارشهتا بته دستتههتای عرضتی و گریتدیمشخص تقسیم میشود.
 گتتام دوم :در هتتر دستتته ،ستتفارشهتتا براستتاس ترتیتبصعودی موعد تحویل مرتب میشوند.
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 گام سوم :برای هر روز و برای هر ماشین ،سفارش هتا رابا مقایسۀ هزینههای ترکیب سفارشها و دوعرضیکردن
آنها به الگوها تخصیص میدهیم.

مشخصی مشاهده نمی شود .اضافهشتدن خاصتیت  ،3زمتان
حل برنامه ریزی محدودیتی را در حدود  1تا  2درصد کمتر
از زمانی کرده که مدل ،بدون این خاصیت حل شده است.

نتایجعددی

دادههایواقعی
نتایجبا 

تولید مسائل نمونه ،به کم روشهای پژوهشهتای شتبیه
در ادبیتات موضتتوع و اضتتافه کتتردن متتوارد جدیتد بررستی
میشود .برای این کار ،از نحتوۀ تولیتد مستائل در پتژوهش
آلمادو لوبتو [ ]2استتفاده شتده استت .درمجمتوع 6 ،گتروه
مختل برای تست مدلهتا وجتود دارد .از ستوی دیگتر ،بتا
توجه به بررسی کارایی زمانی مدل ها 10 ،دسته مستئله بتا
تغییر در تعداد محصولها ،تعداد ماشینها و تعتداد دورههتا
ساخته میشود؛ بنابراین 10 ،دسته مسئله و در هر دسته 6
گروه پارامتر و درمجموع  160مسئله تولیتد و حتل متیشتود.
برای حذف تأثیر اعداد تصادفی ،هر مسئله  3بار حل میشود.
برای حل بهینۀ متدل ریاضتی ،ایتن متدل در نترم افتزار
 GAMSنستتخۀ  23/6کتتد نویس تی شتتده و بتتا حتتلکننتتدۀ
 CPLEXحل شده استت .بترای تستت متدل برنامته ریتزی
محتتدودیتی نیتز از کدنویستی متتدل در نتترمافتتزار Visual
 Studio 2012و زبتتان برنامتتهنویس تی  C#و بتتا استتتفاده از
کدهای تطبیقی نرمافزار  ILOG CPLEX 2012بهره گرفته
شده است .حل دو متدل ،روی یت کتامپیوتر شخصتی بتا
پردازنتدۀ  Core 2 Duo 2.2 GHzو حافظتۀ تصتادفی 3GB
انجام شده است .نتایج در جدول  1مشاهده میشود .در این
جتتدول ،مستتائلی از هتتر نمونتته کتته در محتتدودیت زمتتانی
اعمال شده ( 7200ثانیه) بته جتواب بهینته نرستیده انتد ،از
محاسبات کنار گذاشته شده اند و میتانگین مقتادیر ،تنهتا از
نمونههایی محاسبه شده است که به جواب بهینه رسیدهاند.
با بررسی نتایج مشخص شد که همۀ مسائلی که با مدل
برنامه ریزی محدودیتی حل می شوند ،در کمتتر از  3دقیقته
به جواب بهینه می رسند .البته زمتان هتای حتل در مستائل
کوچتت در برنامتتهریتتزی ریاضتتی ،بهتتتر از برنامتتهریتتزی
محتتدودیتی استتت ،امتتا در مستتائل متوستتط و بتتزرگ ،ایتتن
شاخص برای مدل برنامه ریزی محتدودیتی بهتتر استت .بتا
توجه به شکل  1تغییرات زمتانهتای حتل در برنامتهریتزی
محدودیتی با افتزایش متغیرهتا از رونتد مشخصتی پیتروی
متیکنتد؛ درحتالیکته درمتورد متدل ریاضتی ،هتی رونتد

بخش دوم مقایسه ،شامل مقایسۀ سیستم موجود در صنایع
فوالد با سیستم پیشنهادی است .برنامته ریتزی در سیستتم
فعلی به صورت دستی به وسیلۀ کاربر انجام می شود .در ایتن
مرحله ،برنامه های مربوط به ی یتا دو هفتته ماشتین هتای
ریختهگری بررسی و با نتتایج سیستتم پیشتنهادی مقایسته
شده است .این مقایسات در جدول  2مشاهده میشود .برای
مقایستتۀ نتتتایج ،از معیارهتتای تعتتداد روزهتتای افتتق برنامتتۀ
اجراشده ،تعداد سفارش ها ،تعداد الگوها ،تعداد تغییر عترض
در رول افق ،میزان موجودی ،میزان کمبود ،تعتداد دفعتات
میکا و زمان حل مدل برای نمونه های مختل  -که برای
کاربران سیستم مهم بوده  -استفاده شده استت .بتا تحلیتل
جواب های جدول می توان به این نتیجه رسید که در تمامی
نمونهها ،تعداد تغییر عرض روی ماشین و تعتداد متیکاهتای
انجام شده در سیستم موجتود ،بیشتتر از سیستتم پیشتنهادی
است .از سوی دیگر ،از آنجاکه در تعری مسئله ،هدف کاهش
مجموع کمبود و موجودی است ،همتانرورکته در شتکل 2
مشاهده می شود ،در تمامی موارد ،هزینۀ ایجادشتده از ایتن
عامل در سیستم پیشنهادی ،بهتر از سیستم موجتود استت.
سیستم موجود بهدلیل دستیبتودن ،بتهرورمعمتول بیشتتر از
چنتتدین دقیقتته و ستتاعت وقتتت متتیگیتترد ،امتتا در سیستتتم
پیشنهادی ،این زمان به کمتر از  10دقیقه تقلیل یافته است.
مد ریاض

مد برنامه ریزی محدودیت

3000
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1000
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0
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2

شکل.1مقایسۀزمانحلدومدل
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جدول.1نتایجحلدومدل

میانگین زمان حل (ثانیه)
شمارۀ مسئله

ابعاد
N×M×T

مدل ریاضی

مدل برنامهریزی محدودیتی

میانگین مقدار
تابع هدف

بدون خاصیت 3

با خاصیت 3

1

4*2*2

0/24

8/39

7/659

205/33

2
3

5*2*3
7*2*3

0/29
0/34

8/11
7/91

7/983
7/762

549/16
734

4

8*2*4

27/61

8/54

8/432

1387/5

5
6
7
8

10*3*7
12*3*8
14*4*8
15*3*10

2730/64
2379/72
1946/55
1648/22

17/47
34/07
48/96
42/29

16/02
33/21
46/83
41/74

4271/5
5333
7899/6
12918

9

17*4*11

2095/81

58/45

56/86

18206

10

20*5*11

2853/34

116/36

113/9

22571

سیستم پیشنهادی

سیستم مووود
150000
100000
50000
0

15

10

5

0

شکل.2مقایسۀمجموعکمبودوموجودیمحصول

نتیجهگیری

در این تحقیق ،مسئلۀ زمتان بنتدی و تعیتین انتدازۀ دستتۀ
تولیتتدی محصتتوالت دارای موعتتد تحویتتل مشتتخص ،روی
ماشتتینهتتای متتوازی یکنواختتت بیتتان متتیشتتود .هتتدف
کمینه کردن مجمتوع هزینته هتای آمتاده ستازی ،دیرکترد و
زودکرد است .آماده سازی در این مسئله ،از نوع وابستته بته
توالی است .زودکرد نیز به صتورت هزینتۀ موجتودی اضتافی
تولیدی محصول ،پتیش از تحویتل آن استت .دیرکترد نیتز
بهصورت کمبود میزان تولید در هر دوره بیان میشود.
با توجه به نتایج ،مشخص است کته متدل برنامتهریتزی
محدودیتی از نظر زمان حل ،کاراتر از متدل ریاضتی استت؛
بنابراین ،در ادامۀ این تحقیق داده های واقعی بترای مستئله
متتورد نظتتر در صتتنایع فتتوالد از رریتق متتدل برنامتتهریتزی



محتتدودیتی حتتل و نتتتایج بتتا سیستتتم موجتتود در صتتنایع
فوالدسازی مقایسه شدند.
با توجه بته توضتیحات دادهشتده و اینکته ایتن مستئله
به عنوان یت مطالعتۀ متوردی بررستی شتده استت ،بترای
تحقیقات آتی و برای کاربردیترکتردن مستئله در واقعیتت،
یکی از مهمترین روشهای توسعۀ این متدل ،اضتافهکتردن
بح تعمیرات و نگهداری استت .روش دیگتر بترای توستعۀ
مسئله ،درمورد زمانهتای مربتوط بته یت ستکوئنا روی
ماشین است که میتواند بهصورت ی متغیر (نه بتهصتورت
پارامتر) وارد مسئله شود .استتفاده از توابتع هتدف دیگتری
مانند زودکرد و دیرکترد وابستته بته زمتان یتا تتابع هتدف
حداکثر زمان اتمام یا توابع هدف دیگر نیز برای این مستئله
قابلبررسی است.

تعیین اندازۀ دسته و زمانبندی روی ماشینهای موازی با توجه به جریمۀ زودکرد و دیرکرد
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 نتایج حل با دادههای فوالد.2 جدول
10

9

8

7

6

5

4

3

2

1



7

7

14

14

14

14

14

14

14

14

1611

1387

3281

965

1078

951

1095

1028

790

952

67

94

71

34

46

55

60

56

42

56

9

8

10

1

3

3

4

5

2

12

موجود

2

5

4

1

0

1

3

3

0

7

پیشنهادی

1543

3727

6522

0

21421

0

69

4631

9771

0

موجود

میزانموجودی

9489

211

4712

1867

2874

4130

2231

3219

5361

0

پیشنهادی

کل

90400

47005

112983

20164

9450

100677

69513

89234

42316

13013

موجود

میزانکمبود

29511

32950

59019

8726

10922

21827

33615

19995

0

10612

پیشنهادی

کل

9

8

16

16

14

7

6

11

9

6

موجود

تعداددفعات

2

1

7

5

3

4

6

5

8

7

پیشنهادی

انجاممیکس

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

موجود

295

329

548

331

342

375

439

377

348

380

پیشنهادی

هردو
سیستم
هردو
سیستم
هردو
سیستم

تعدادروزافق

سفارشها

تعداد

تعدادالگوها
تعدادتغییر
عرضدرطول
افق

زمانحل
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واژههایالتینبهترتیباستفادهدرمتن

1. General Lot-sizing and Scheduling Problem (GLSP)
2. Capacitated Lot Sizing Problem (CLSP)
3. Capacitated Lot Sizing Problem - Sequence Dependent (CLSP-SD)
4. Constraint Programming (CP)

