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سلولهایتولیدیرباتیکدوماشینهبادرنظرگرفتنوابستگی

زمانبندیدر

زمانپردازشوزمانتعویضابزار 
3

ینژاد عطاری،*2هیوا فاروقی
واحد مرادی،1مهدی یوسف 
 .9کارشناس ارشد گروه مهندسی صنایع ،واحد بناب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بناب ،ایران
 .2استادیار گروه مهندسی صنایع ،واحد بناب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بناب ،ایران
 .3استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه کردستان
(تاریخ دریافت ،15/15/39:تاریخ دریافت روایت اصالحشده ،17/17/96 :تاریخ تصویب)16/19/97 :

چکیده
در پژوهش حاضر ،مسئلۀ زمانبندی در سلولهای تولیدی رباتیک دوماشینه بررسی شده است .مجموعهای از قطعات گونااگون باهکماک سالول تولیادی
رباتیک تولید میشود و هر قطعه برای تکمیلشدن به تعدادی ابزار روی هر ماشین نیاز دارد .با توجه به اینکه مخزن ابازار ماشاینهاا ظرفیات محادودی
دارد ،ضروری است دربارۀ نحوۀ تعویض ابزارها و زمان الزم برای این کار تصمیمگیری شود  .همچناین فارش شاده اسات زماان پاردازط هار قطعاه روی
ماشین دوم ،تابعی از عمر ابزارهای ماشین اول باشد .براساس زمان تعویض ابزار و وابستگی زمان پردازط به عمر ابزارها باهمنزلاۀ دو فارش جدیاد ،مادل
برنامهریزی ریاضی برای کمینهسازی زمان سیکل در یک سلول تولیدی رباتیک دوماشینه ارائه شد .همچنین پس از تحلیل تأثیر آنها بار زماان سایکل،
مدل ارائهشده با استفاده از نرمافزار  GAMSو الگوریتم ژنتیک حل شد.
واژههاي کلیدي :الگوریتم ژنتیک ،تعویض ابزار ،زمانبندی ،سلولهای تولیدی رباتیک.

مقدمه 
در صنایعی مانناد ساا ت قطعاات اودرو ،مادیریت ابازار
پارامتری مهام در کنتارل هزیناههاا و زماان تولیاد اسات.
همچنااین ماادیریت و برنامااهریاازی صااحی رباااتهااا در
سیستمهای تولیدی رباتیک میتواند به کاهش هزیناههاای
تولید و افزایش سرعت تولید منجر شود .باا بررسای فرایناد
سا ت قطعاتی مانند میل لنگ ودروها که میتوان سا ت
آنها را در سلولهاای تولیادی رباتیاک بررسای کارد ][9
نتیجه میگیریم برای سا ت این قطعات بهمنظاور افازایش
سرعت تولید میتوان عملیات سا ت را بهکمک ماشینهای
 CNCانجام داد؛ بدینصورت که عملیات برادهبارداریهاا و
سوراخکاریهای شن با استفاده از ماشین که قدرت بیشتر
و دقت کمتری دارد انجام میشود .عملیات پاولیشکااری و
ظریفکاری نیز به کمک ماشاینی باا دقات بااالتر و قادرت
کمتر برای رسیدن بهدقت نهایی صورت میگیرد .همچناین
عملیات بارگذاری و باربرداری آنها روی ماشینها باا رباات
انجام میشود .بهدلیل سختی بسایار در ماواد اولیاۀ چناین
قطعاااتی ،عماار ابزارهااا کاام اساات و زمااان مناسااب باارای
* نویسندۀ مسئول

جایگزینی آنها با ابزارهای جدید ،مسائلهای اسات کاه باه
تصمیمگیری نیاز دارد ].[2
بررسی فرایند سا ت چناین قطعااتی نشاان مایدهاد
هرچه عمر ابزارها در مرحلۀ شنکاری کمتر باشاد ،ساط
دقی اقتااری ایجاااد ماایشااود و زمااان پااردازط در مرحل اۀ
پولیشکاری کمتر واهد بود .این مسئله بدین معناست که
زمان پردازط روی یاک ماشاین وابساته باه عمار ابازار در
ماشین قبلی است .درنتیجه توجه به چنین فرضی مسئله را
به دنیای واقعی نزدیکتر میکند .از سوی دیگر ،با توجه باه
اینکه امروزه طوط تولیدی انعطاا پاذیر تواناایی ساا ت
قطعاات مختلفای را دارناد ،اگاار فارش کنایم بارای تولیااد
مجموعهای از قطعات روی هر ماشین به تعدادی ابازار نیااز
داریم و هر ماشین میتواند بهصورت همزمان چناد ابازار را
در مخزن ابزار نگه دارد و بدون نیاز به تعویض ابزار از آنهاا
استفاده کند ،تصمیمگیری صحی درماورد تاوالی پاردازط
قطعات و اینکه چه ابزاری در چه مرحلهای روی مخزن ابزار
ماشین استفاده شود ،به کاهش زمان تولید منجر شاود ].[3
مسئلۀ ترتیب ورود قطعات و نحوۀ جاباهجاایی قطعاه هاای
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مختلف میان ایساتگاههاا در سالولهاای تولیادی رباتیاک
میتواند نرخ تولید را افزایش دهد ].[4
زمانی که قطعه ای برای پردازط باه ماشاین تخصای
می یابد ،همۀ ابزارهای الزم برای عملیات روی قطعاه ماورد
نظر در مخزن ابزار ماشین نصب میشود .با توجه به ظرفیت
محدود مخزن ،باید ابزارهای جدید جایگزین بر ی ابزارهای
موجود در مخزن شوند که این فرایند تعاویض ابازار نامیاده
میشود [ .]5در معرفی مساائل مرباوط باه تعاویض ابازار،
مسئلۀ توالی عملیات و نحاوۀ جاایگزینی ابزارهاا باهمنظاور
پردازط عملیات الزم برای تولید قطعاۀ ماورد نظار مطارح
شده و الگوریتم  9 KTNSبرای توالی بهینۀ انجاام کارهاا و
تعداد بهینۀ تعویض ابزارها معرفی شده است [ .]3از دیدگاه
کراما و همکاران ،این مسئله در حالتی کاه ظرفیات مخازن
ابزار ماشین بیشاتر از دو باشاد NP-hard ،اسات؛ بناابراین
برای حل این مسئله مدل برنامهریزی طی ارائه شد و حل
آن بااهکمااک روط فراابتکاااری صااورت گرفاات .نتااای نیااز
بهکمک نتای الگوریتم  KTNSمقایسه شد [ .]5پریوالت و
فینکه مسئلۀ تعویض ابزار را در حالتی بررسای کردناد کاه
زمان تعویض ابزار به نوع ابزارها وابسته نبود .آنهاا در ایان
پژوهش حداکثرکردن جریان نقدینگی در شابکه را مادنظر
قرار دادند [ .]7هرتز و همکاران نیز دو رویکارد ابتکااری را
برای حل مسائل تعویض ابزار بهکار بردند و ادعا کردند ایان
روطها زمان حل مسائله را بسایار کااهش مایدهناد [.]6
الفاوزان و السالطان از الگااوریتم فراابتکااری جساتوجااوی
ممنوعه برای حل مسئله مطرحشدۀ تانگ و دیناردو استفاده
کردند [ .]1آکتورک و همکاران نیز احتمال سایش را بارای
ابزار درنظر گرفتند و با هد کمینهکردن دامنۀ عملیات 2به
مدل سازی مسئله پردا تند [ .]91الپورته و همکاران مادل
ریاضی دیگری را ارائه کردناد کاه آزادیساازی طای 3آن
بهمراتب از مدل تانگ و دینااردو بهتار باود [ .]99در ساال
 ،2115الگوریتمی مبنی بر جست وجاوی پرتاو بارای حال
مسائل تعویض ابزار روی یک ماشین انعطا پذیر ارائاه شاد
] .[92کراما و همکاران این مسئله را در حالتی کاه ابزارهاا
متفاوت و غیرهمسان هستند ،با فارش معلاومباودن تاوالی
ورود قطعات به سلول تولیدی مطالعه کردند و نشان دادناد
این مسائله  NP-completeاسات [ .]93در ساال ،2116
مدلی برای کمیناه کاردن تعاداد تعاویض ابازار ارائاه شاد.
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براین اساس مجموعه کارهاای الزم بارای پاردازط قطعاات
روی ماشین بهگونهای صورت میگرفت که به برآوردهشادن
هد مسئله منجر میشد .همچنین برای حل ایان مادل از
الگوریتم فراابتکااری جساتوجاوی ممنوعاه اساتفاده شاد
[ .]94این مسئله را یانسی و همکاران با استفاده از الگوریتم
شمارشی حل کردند [ .]95آمایا و همکاران نیاز بارای حال
این مسئله از الگوریتم فراابتکاری ممتیک بهره بردند [.]95
کاتانزارو و همکاران مدل برنامهریزی عدد صاحی طای را
برای مسئلۀ تعویض ابزار ارائه کردند کاه کاارایی و سارعت
محاسباتی آن از مدلهای قبلی ارائاهشاده در مقااالت ]،[5
] [6و ] [99بیشتر بود [ .]97چاوز و همکاران نیاز در ساال
 2195روط فراابتکاری هیبرید را بر پایۀ الگاوریتم ژنتیاک
برای مسئلۀ کمینهکردن تعداد تعاویض ابازار ارائاه کردناد
[.]96
بررسی مقاالت مورد نظر نشان میدهد ،براساس داناش
نویسندگان مقالاه در بیشاتر پاژوهشهاای مارتب  ،زماان
تعویض ابزار نادیده گرفته شده است و مدلهاای ارائاهشاده
تنها به تعیین تاوالی ورود قطعاات باه سالول ،زماانبنادی
پردازط قطعات روی ماشینها و کمینهکردن تعداد تعویض
ابزارها پردا ته اسات؛ بناابراین در پاژوهش حاضار ،زماان
تعویض ابزار پارامتری جدید در سلولهای تولیادی رباتیاک
است که به زمان پاردازط قطعاات روی ماشاینهاا اضاافه
میشود.
همچنین در این مقاله فارش شاده اسات کاه قطعاات
گوناگونی بهکمک سلول تولیدی رباتیاک دوماشاینه تولیاد
میشوند .زماان پاردازط هار قطعاه روی ماشاین دوم نیاز
وابسته به عمر ابزار ماورد نیااز آن قطعاه روی ماشاین اول
است .درنتیجه زمان پردازط یک قطعه روی ماشین دوم به
این بستگی دارد که پردازط آن چه زمانی روی ماشین دوم
شروع میشود .مشابه چنین فرضای در پاژوهشهاای ]،91
 [21بررسی و جمع آوری شده است؛ البته موضاوع بررسای
تولید در سلولهای تولیدی در مقاالت دیگاری نیاز مادنظر
قرار گرفته است ].[ 31
در بخااش دوم ،تعریااف سااا تار مساائلۀ پااژوهش و
چارچوب اصلی مفاهیم استفاده شده در ایان مقالاه تشاری
شده است .در بخش سوم نیز مدل برنامهریزی ریاضی بارای
کمینهسازی زمان سیکل در سلول رباتیک دوماشینه مسئلۀ

زمانبندی در سلولهای تولیدی رباتیک دوماشینه با درنظرگرفتن ...

مورد بررسی با فرش تعویض ابزار و وابستگی زمان پاردازط
مشاهده میشود .در بخش چهارم ،تحلیل فضاای جاواب در
مسائل نمونهای و حل مدل ریاضای صاورت مایگیارد و در
بخش پنجم ،نتای و جمعبندی مقاله و پیشانهادهاای آتای
آمده است.
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جابهجایی مجموعهای از قطعات مختلف بهکمک ربات میان
ایستگاهها توس سلول تولیدی رباتیک است؛ باهطاوریکاه
ابتدا و انتهای سیکل مشابه هم باشند .در ایان سیاساتهاا
 Aijعبارت است از اینکه ربات ،قطعه را از ناحیاه /ماشاین i
به ناحیه /ماشین  jجابهجاا کناد .ناحیاۀ ورودی باا انادیس
صفر ،ماشینهاا باهترتیاب باا انادیسهاای  9و  2و ناحیاۀ
روجی با اندیس  3مشخ میشوند .توالی کارها براساس
این سیاساتهاا باهصاورت  S1: A01A12A23و S2: A01A-
 23A12است .جزئیات این سیاستهاای حرکتای در مطالعاۀ
ستهی و همکارانش تشری شده اسات [ .]29در جادول ،9
زمان سیکل برای تولید هر قطعه بهکمک این سیاستهاای
حرکتی آمده است.

تعریفمسئله
سلولهای تولیدی رباتیک شامل یک یاا چناد رباات بارای
جابهجایی قطعات میان ماشینها /ایستگاههای کاری و یاک
یااا چنااد ماشااین  CNCباارای پااردازط قطعااات هسااتند.
جابهجایی قطعات بهکمک ربات بهصورت تکاراری و پشات
سر هم در سلول تولیدی تکرار میشوند؛ بهگونهای که زمان
کل تولیاد (زماان سایکل) باه حاداقل برساد [ .]29،39در
بیشتر مقاالت ارائهشاده در حاوزۀ زماانبنادی سالولهاای
تولیدی رباتیک ،فرش سیکلیبودن تولیاد و تاوالی حرکاات
ربات براساس سیاست حرکتی مورد مطالعاه درنظار گرفتاه
شده است .همچنین زماان پاردازط روی ماشاینهاا ثابات
فرش شده و به زماان تعاویض ابازار تاوجهی نشاده اسات
[.]25-22,32
ماشینهاای ماورد بررسای از ناوع  CNCهساتند و در
صورت تجهیز مخزن ابزار به ابزارهاای الزم بارای پاردازط
عملیات ،انعطا پذیری و قابلیت تولیاد قطعاات مختلاف را
دارند .بهدلیل محادودبودن ظرفیات مخازن ابازار ماشاین،
ضروری است برای امکان تولید قطعات مختلاف و پاردازط
عملیات مرتب با تولید هر قطعه ،بر ی ابزارهای موجود در
مخزن با ابزارهای الزم دیگر جایگزین شوند که این مسائله
مستلزم صر زمان برای تعویض ابزار واهد بود .همچناین
در این مسئله فرش میشود برای تکمیل عملیاات قطعاات،
هر قطعه باید بهترتیب روی هار دو ماشاین پاردازط شاود.
زمان پردازط قطعات روی ماشین دوم به عمار ابازار ماورد
نیاز قطعۀ مورد نظر روی ماشین اول وابسته است .ماشینها
نمایتواننااد هنگااام پااردازط قطعااه توقااف داشااته باشااند.
همچنین سیاست حرکتی ربات از قطعهای باه قطعاه دیگار
نیز نمیتواند تغییر کند.

قطعات به ابزارها را بیان میکند و زمانی برابر یک است کاه
قطعۀ  iروی ماشین  mبه ابزار  Sنیاز داشته باشاد .در غیار
این صورت ،مقدار آن صفر واهد بود n .تعداد کل قطعاات

زمان سیکل 
زمان سیکل برابر مجموع زماانهاای الزم بارای پاردازط و

تولیدی است که مقدار عدد صحی مایگیارد wk m .زماان
انتظار ربات روبهروی ماشین  mرا در توالی ورود قطعاات k

استهای

جدول  .1زمانسیکلبرایتولیدهرقطعه براساس سی
فشده درسلولتولیدیرباتیکدوماشینه 
حرکتی تعری 
یکواحده سیکلهاي زمان

1 ( k )  n6 6    a ( k ) b ( k ) 
n

S1

k 1

2(k)  (k +1)  n(4 + 4 ) 
,   , a  k  

 maxmax b
n

k 

S2

k 1

اندیسهای مورد استفاده در این پژوهش به شاکل زیار
هستند m .اندیس شمارۀ ماشینهاسات و مقاادیر  9و  2را
میگیرد i .و  jاندیس شامارندۀ قطعاات هساتند و مقاادیر
 9 ،2 ،3 , nرا ماایگیرنااد k .اناادیس شاامارندۀ تااوالی
قطعات است؛ بهطوریکه هر جایگاه در ترتیب ورود قطعاات
با این اندیس نشان داده میشود و مقادیر  9 ،2 ،3 , nرا
مایگیارد s, t .انادیس شامارندۀ ابازار هساتند و روی هار
ماشین مقادیر  9 ،2 ،3 ,T mقرار میگیرد.
پارامترهای مورد استفاده در این پژوهش به شاکل زیار
هستند Ai ,s ,m .یاک پاارامتر ورودی و بااینری اسات ،نیااز
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بیان میکند a (k ) .برابر مجماوع زماان پاردازط قطعاه و
تعویض ابزار روی ماشین اول در توالی ورود قطعات  kاست.
این متغیر یک متغیر عدد صحی باهشامار مایآیادb (k ) .
برابر مجموع زمان پردازط قطعه و تعویض ابزار روی ماشین
دوم در توالی ورود قطعات  kاست .این متغیار یاک متغیار
عدد صحی محسوب می شود Pi ,s ,m .متغیر زمان مورد نیاز
برای پردازط قطعۀ  iبهکمک ابزار  sروی ماشاین  mاسات
که متغیر ورودی مسائله باهشامار مایآیاد و مقاادیر عادد
صحی میگیرد q .زمان مورد نیاز برای یکبار تعویض ابازار
و جزو متغیرهاای ورودی مسائله اسات .ایان متغیار عادد
صحی محسوب مایشاود  .زماان بااربرداری و باارگزاری
قطعه بهکمک ربات از ورودی ،ماشینها و روجای اسات و
پارامتر ورودی و متغیر عدد صحی باهشامار مایآیاد .ایان
زمان برای همۀ ایستگاهها برابر اسات  .زماان جاباهجاایی
ربات میان هر دو ایستگاه متوالی است .این متغیر نیاز یاک
متغیر ورودی است و مقادیر عدد صحی میگیرد Kt .ضرب
ثابت مربوط به ابزار  tاست که بستگی به جانس ابازار دارد.
 Tmتعداد کل ابزارهای موجود روی ماشاین  mاسات .ایان
متغیر ورودی مسئله محسوب میشود Cm .ظرفیات مخازن
ابزار ماشین  mاست و مقادیر صحی میگیرد .مقدار آن نیز
همیشه کوچکتر یا مساوی  Tmاست
متغیرهای تصمیم در این پژوهش بهصاورت زیار هساتند.
 CHk,mمجموع تعداد تعویض ابزارها در مرحلۀ  kروی ماشاین
را بیان میکند و مقادیر عدد صحی میگیارد T f  ( k ) .زماان
سیکل برای تولید  nقطعۀ مختلف براساس سیاست حرکتی Sf
و توالی ورود )   (kاست .این متغیر یک متغیر عدد صاحی و
متغیر تصمیمگیری بهشمار میآید X ik .متغیر تصمیمگیاری و
باینری است که توالی ورودی قطعات را مشخ میکناد .ایان
متغیر زمانی برابر یک است کاه قطعاه  iدر  kاماین جایگااه از
توالی ورود قطعات قرار بگیرد .در غیر ایان صاورت ایان متغیار
صفر است Bk ,s ,m .متغیر تصامیم گیاری و بااینری اسات کاه
وضعیت ابزارها روی ماشینها را در هر مرحله بیاان مایکناد و
زمانی برابر یک است که ابزار  sدر توالی  kروی ماشین  mقارار
بگیرد .در غیر این صورت مقدار آن برابر صفر واهاد باودut,k .
برابر عمر ابزار  tدر توالی  kاست و یک متغیر بزرگتار از صافر
است.
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مدلریاضیمسئله 
در این بخش ،ابتدا براسااس مفااهیم و فرضایههاای قبلای
درمورد مساائل مرباوط باه مسائلۀ تعاویض ابازار ،رویکارد
جدیدی برای محاسبۀ تعداد تعویض ابازار ارائاه مایشاود و
پس از آن ،مسئلۀ وابساتگی زماان پاردازط باه عمار ابازار
بررسی واهد شد .زمانی باید ابزار یک قطعه را تعویض کرد
که در مرحلۀ قبلی یک یا چند ابزار ماورد نیااز قطعاه روی
ماشین نباشند .در مسائل مربوط به محاسبه ،تعداد تعاویض
ابزار توالی ورود قطعاات و نحاوۀ قرارگیاری ابزارهاا در هار
مرحله بررسی میشود .در این مقاله ،بهمنظور بیان رویکارد
پیشنهادشده برای محاسابۀ تعاداد تعاویض ابازار از مثاالی
عددی استفاده شاد؛ بارای مثاال فارش کنیاد تعاداد کال
ابزارهای مورد نیاز بارای هماۀ قطعاات ماورد نظار در یاک
سلول  5باشد و قطعۀ شماره  9باه ابزارهاای شامارۀ  9و 3
نیاز داشته باشد .در این صاورت مااتریس  Aisتعریافشاده
برای این قطعه بهصورت رابطۀ  9واهد بود.
1
0 
 
A1s   1 
 
0 
0 

()9

براساس مثال  ،9اگر شرای رواب  2 ،9و  3باهصاورت
همزمان برقرار باشند ،تعداد تعویض ابزار در توالی  kام برابر
Ti

n

[ 1
است با ]  Bk 1,si  Bksi 
2 
k 1 s 1
n

()2

* Ajs * Bks  Ajs s
    Ti

jk

()3

* Ajs * Bks  Ajs  s    T

jk

n

X
k 1 j 1

n

n

X
k 1 j 1

()4

k  1, , n

1

n

jk

X
j 1

مثال  :9فرش کنید یک ماشین وجود دارد و سه قطعاه
تولید میشود .برای تکمیل قطعات به پن ابزار نیاز داریم و
ظرفیت مخزن ابزار ماشین  3است؛ برای مثال فارش کنیاد
می اواهیم بارای تاوالی  9=>2=>3از قطعاات ،محاسابۀ
تعویض ابزار را بررسی کنایم و قطعاات باه ابزارهاای زیار
براساس رابطۀ  5نیاز دارند.
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()5

 1
0 
0 
0 
0 
 1
 
 
 
A1s   1 , A2s   1 , A3s  0 
 
 
 
0 
 1
0 
0 
 1
 1

در رابطۀ  ،5قطعۀ اول به ابزارهای  9و  ،3قطعۀ دوم به
ابزارهای  3و  4و  5و قطعۀ ساوم باه ابزارهاای  2و  5نیااز
دارد .با توجه به اطالعات دادهشده اگار بخاواهیم در تاوالی
سوم ،یعنی هنگام ورود قطعۀ شماره  3تعداد تعویض ابزار را
محاسبه کنیم ( ،)k=3با توجه باه تعریاف مااتریس  Bisدر
مرحلۀ  k-1یعنی مرحلۀ  2ایان مااتریس حتماا باه شاکل
رابطۀ  5اسات؛ زیارا بایاد بارای پاردازط قطعاۀ دوم هماۀ
ابزارهای مورد نیاز آن روی ماشین باشند.

0 
0 
 
B2 s   1 
()5
 
1
 1 
از سوی دیگر ،چون قطعۀ  3در تاوالی ساوم قارار دارد،
براساس شرط سوم تنها  X33عدد مایگیارد و ماابقی برابار
صفر واهند بود .اکنون برای اینکه شارط اول بارای تاوالی
 k=3برقرار باشد ،باید مؤلفههای دوم و پانجم  B3sعادد 9
بگیرند .همچنین برای اینکه شرط دوم برقرار باشد ،یکای از
مؤلفههای اول ،سوم یا چهارم باید عدد  9بگیرند .اکناون در
هر سه حالت ،تعداد تعویض ابزار را بهترتیب روابا  7تاا 1
محاسبه میکنیم.
()7
CH  1 [   B
B  ]
Ti

ksi

n

k 1,si

k  1 s 1

2

3

1
*  1  0    1  0    0  1   0  1   1  1   2
2

()6

Ti

n

CH 3  1 [   Bk 1,si  Bksi  ] 
2 k  1 s 1
1
*  0  0    1  0    1  1   0  1   1  1   1
2

()1

Ti

541

درمااورد تولیااد میاللنااگ بیااان شااد ،اگاار همااۀ عملیااات
سوراخکاری و شنکاری تا رسیدن قطعۀ اام اساتوانهای
شکل به شکل میل لنگ به ماشاین اول واگاذار شاوند ،هار
عملیات به ابزار متفاوتی نیاز واهاد داشات .در عمال نیاز
کالیبراسیون ماشینها با توجه به ابزارهای نو انجام میشود،
اما با توجه به اینکه در عمل عملیات ماشینکاری منجر باه
وردگی ابزارها میشود ،عمق برادهبرداریها در طول زمان
با استفاده از ابزاری اص کمتر واهاد شاد .همچناین باا
توجه به اینکه در هر مرحله از پاولیشکااری ساط بسایار
نااازکی از قطعااه برداشااته ماایشااود ،عملیااات پااولیش و
ظریفکاری قطعه تا رسیدن به ابعاد مورد نظر روی ماشاین
دوم به زمان بیشتری نیاز واهد داشت .از آنجا که عملیات
ماشینکاری هر قسمت از قطعه با توجه باه شاکل ظااهری
آن قطعه بهکمک ابزارهای متفاوتی انجاام مایشاود ،زماان
پولیشکاری روی هر قسمت از سط قطعه وابسته به عمار
ابزاری است که آن قسمت از ساط را بارادهبارداری کارده
است .هرچه عمر آن ابازار بیشاتر شاود ،زماان پاولیش آن
قسمت روی ماشین دوم بیشتر میشود.
اگر زمان پردازط روی ماشین دوم ( )bرا تاابعی طای
از عماار اباازار روی ماشااین اول فاارش کناایم ،همچنااین k
ضریب ثابت مربوط به آن ابزار باشد و عمر ابزار را در طاول
زمان عمر ود با  uنشان دهیم ،تاابع زماان پاردازط روی
ماشین دوم  b+k.uواهد بود .چنین تابعی در پژوهشهای
بسیاری برای وابستگی زمان پاردازط درنظار گرفتاه شاده
است ] .[91فرش کنید عمر مفید ابازار  vباشاد؛ درنتیجاه
پس از پردازط به کمک ابزار ،به اندازۀ  vواحد زمانی ابازاری
جدید روی ماشین اول نصب میشود .سپس بار دیگر زماان
پردازط روی ماشین دوم برابر  bواهاد باود .در شاکل ،9
زماان پاردازط روی ماشاین دوم در طاول زماان پااردازط
بهکمک ابزار آمده است.

n

CH 3  1 [   Bk 1,si  Bksi  ] 
2 k  1 s 1
1
*  0  0    1  0    0  1   1  1   1  1   1
2

در ادامه ،فرش وابساتگی زماان پاردازط قطعاات روی
ماشین دوم به عمر ابزارها روی ماشین اول بررسای واهاد
شد .با توجه باه مثاال بررسایشاده در دنیاای واقعای ،کاه

شکل  .1تابع زمان پردازش روی ماشین دوم وابسته به عمر ابزار 
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با توجه به اینکه  nقطعۀ مختلف بهکماک سالول تولیادی
رباتیک تولید میشاوند ،تاوالی ورود قطعاات باهصاورت )σ(k
است .همچنین قطعۀ  iروی ماشین  mبه ابزارهاای  Ai,t,mنیااز
دارد و زمان پردازط بهکمک هار ابازار بارای ایان قطعاه روی
ماشین  mبرابر  Pi,t,mاست؛ از اینرو زمان پردازط روی ماشاین
دوم در توالی  kام برابر زماان پاردازط قطعاهای اسات کاه در
مرحلۀ  kروی ماشین دوم پردازط میشود .این زماان وابساته
به عمر ابزار همۀ ابزارهای مورد نیاز این قطعه روی ماشاین اول
است .درنتیجه تابع زماان پاردازط تاوالی  kروی ماشاین دوم
براساس توضیحات این بخش ،برابر رابطۀ  91است.
()91
 k  1, , n

n

T1

T2

b  k   X i ,k . Pi ,s ,2  Kt .ut ,k 
s 1 t 1 i 1

اگر فرش کنیم عمر همۀ ابزارها برابر زمان سیکل بارای
 nقطعه است؛ یعنی پس از تولید هر  nقطعه ،کل ابزارهاای
ماشین اول با ابزاری نو جاایگزین مایشاوند ،در رابطاۀ 91
عمر ابزار  tدر مرحلۀ  )ut,k( kبرابر مجموع عمر ابزار قبل از
مرحلۀ  k-1است .مدت زمان پردازط نیز به کماک آن ابازار
در مرحلۀ  k-1اسات و ایان مقادار برابار رابطاۀ  99اسات.
همچنین بهدلیل اینکه عمر ابزار برابر کل زمان سیکل است
و در یک سیکل همیشه عمر ابزار ( )ut,kکمتر از عمر ابزارها
است ( ،)vباقیمانده پس از تقسیم  ut,k/vهمیشه برابار ut,k
واهد بود .دلیل توجه به ایان فارش شارط یکساانباودن
شروع و پایان یک سیکل برای تولید  nقطعه است؛ بنابراین
از آنجا که زمان تولید در یک سیکل کمینه مایشاود ،بایاد
وضعیت کل اجزای سیستم در ابتدا و انتهاای سایکل بارای
تولید  nقطعه یکسان باشاد .اگار باه چناین فرضای توجاه
نشود ،ضروری است ابزارها را دیرتار یاا زودتار از عمرشاان
جایگزین کرد .براساس رابطۀ  ،99اگر قطعۀ  iدر توالی k-1
قرار گرفته باشد و این قطعه به ابزار  tنیازمند نباشاد ،عمار
ابزار تغییری نمیکند ،اما اگار قطعاۀ  iدر تاوالی  k-1قارار
بگیرد و به ابزار  tنیاز داشته باشد ،عمر ابزار  tبهانادازۀ Pi,t,1
افزایش واهد یافت.
()99

 n

ut ,k  ut ,k 1   X i ,k 1 .Ai ,t ,1 .Pi ,t ,1 
 i 1

t  1,2, ,T1 , k  2,3, , n

همچنین با توجه به فرش عمار هماۀ ابزارهاا در تاوالی
 k=1برابر صفر است ،یعنی .ut,1=0

با توجه به فرضیههای پژوهش حاضر میتاوان مادلی از
برنامهریزی را ارائه کرد که بتواند بهترین سیاسات حرکتای
ربات ،بهترین توالی ورود قطعات و بهتارین تعاداد تعاویض
ابزار را با درنظرگرفتن زمان تعویض ابزار روی هر دو ماشین
و وابستگی زمان پردازط روی ماشین دوم به عمر ابزارهاای
ماشین اول با هد کمینهسازی زمان سیکل محاسبه کند.
مدلریاضیمسئله 
در این بخش ،روط مدل سازی مسئلۀ کمیناهکاردن زماان
سیکل در سلول تولیدی رباتیک دو ماشین با فارش وجاود
تعااویض اباازار و وابسااتگی زمااان پااردازط ارائااه ماایشااود.
همچنین با توجه به جدول  ،9زمان سیکل باه پارامترهاای
) a  (kو ) b (kبستگی دارد که بهترتیاب زماان پاردازط
قطعات روی ماشینهای  9و  2هستند .اکنون باا توجاه باه
فرضیه های جدید در ایان پاژوهش ،زماان تعاویض ابازار و
وابسااتگی زمااان پااردازط روی ماشااین دوم ،پارامترهااایی
تأثیرگذار در زمان سیکل واهند بود؛ از ایانرو زماان کال
پردازط روی قطعه در ماشین اول مایتواناد برابار مجماوع
زمان انجاام عملیاات ماشاین روی قطعاه باه اضاافۀ زماان
تعویض ابزار روی هر قطعه باشد که ایان زماان در ماشاین
دوم به عمار ابازار در ماشاین اول بساتگی واهاد داشات.
درنتیجه میتوان زمان کل پردازط قطعۀ  iرا روی ماشاین
 mدر توالی  kام بهصورت رواب  92و  93محاسبه کرد.
()92
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اکنون با توجه به آنچه در این پژوهش آمده است ،مدل
برنامهریزی کمینهسازی زمان سیکل در سلولهای تولیادی
رباتیک دو ماشین با فرش وجود تعاویض ابازار و وابساتگی
زمان پردازط روی ماشین دوم به عمر ابزارهای ماشین اول
ارائه میشود.
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سیکلها برای  nقطعه براساس سیاستهاای حرکتای  S1و
 S2محاسبه می شود .در محدودیت  ،95زمان تولید  nقطعه
براساااس سیاساات حرکتاای  S1و در محاادودیت  ،97زمااان
تولید مجماوع  nقطعاه در سیاسات حرکتای  S2محاسابه
میشود .محدودیتهاای  96تاا  21تعاداد تعاویض ابازار را
محاسبه میکنند .محدودیت هاای  29و  22نیاز باه فارش
سیکلیبودن ورود قطعات مربوط هستند .در محدودیت های
 23و  24بااهترتیااب زمااانهااای پااردازط کاال و مجمااوع
زمااانهااای تعااویض اباازار روی ماش اینهااای اول و دوم بااا
درنظرگرفتن وابستگی زمان پردازط به عمر ابازار محاسابه
میشود .محدودیت  25نیز مربوط باه فارش سایکلیباودن
ورود قطعات است .براسااس محادودیت  ،25عمار ابازار در
تااوالیهااای  2تااا  nروی ماشااین اول محاساابه ماایشااود.
محدودیت  27نیز به فرش جایگزینی ابزارهای نو در ابتدای
هر سیکل مربوط است .با توجه به محدودیت  ،26هر قطعه
تنها در یک توالی و همۀ قطعات در توالی قرار میگیرند.
براساس مدل ارائاهشاده مایتاوان مسائلۀ سالولهاای
تولیدی رباتیک را با درنظرگرفتن وابستگی زمان پردازط به
عمر ابزار ،هم زمان با مسائل تعویض ابزار بررسی کارد .ایان
مدل برنامهریزی با هد کمینهکردن زمان سیکل میتواناد
سیاست حرکتی بهینۀ ربات را برای جابهجاایی قطعاات در
سلولهای تولیدی رباتیک دوماشاینه و نحاوۀ ترتیاب ورود
قطعات به این سلول تولیدی ،همچنین نحوۀ تعویض ابزارها
را در هر مرحله از پردازط قطعات مشخ کند.
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در بخش  ،2ناوع پارامترهاا و حادود آنهاا بیاان شاده
است .در انتهای مدل ارائهشده ناوع متغیرهاا تعیاین نشاده
است و تنها متغیرهای ورودی مسئله و متغیرهاای تصامیم
مشخ شدهاند .در این مدل ،برنامه ریزی ریاضی رابطۀ 94
تابع هد مسئله است که برابر کمترین زمان سیکل میاان
زمانهای دو سیاست حرکتی است .در محدودیت  ،95زمان
سیکل بهینه و سیاست حرکتی بهینه بارای تاوالی حرکاات
ربات بهدست می آید که با کمتارین زماان سایکل از میاان
زمان سیکلهای دوگانۀ حرکتی در سلول تولیدی دوماشینه
برابر اسات .در محادودیتهاای  95و  ،97باهترتیاب زماان

برنامهریزیوحلمسائلعددی 

تحلیلمدل
در این بخش ،پس از بررسی حال مساائل عاددی در مادل
برنامهریزی ارائهشده در بخش سوم ،فضاای جاواب و نحاوۀ
مدلسازی آن تشری میشود .از آنجاییکه در نرمافزار گمز
حل کننده بارون یکی از بهترین نرمافزارها در حل مدلهای
غیر طی است؛ بنابراین بهمنظاور راساتیآزماایی ،بررسای
کیفیاات جااوابهااا و همچنااین زمااان حاال ،ماادل ریاضاای
ارائهشده در نرم افزار گمز کدنویسی شاده اسات .ساپس باا
استفاده از اطالعات موجود در مطالعۀ فاروقی و همکااران و
با فرش اطالعات جدول  ،2نتای حل مسئلۀ کدنویسیشاده
در نرم افزار گمز در جدول  3آماده اسات .ایان نارمافزارهاا
به کمک لپ تاپ با  CPUبرابر  2/5گیگاهرتز و  RAMچهار
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پردازط روی ماشین دوم به عمر ابزارهای ماشین اول است.
در شکل  ،3تأثیر تغییرات مقدار  Ktبر زماان سایکل آماده
است .برایناساس ،مقدار  Ktبرای همۀ ابزارهاا روی ماشاین
اول در مثال بررسیشاده براسااس اطاالت جادول  9برابار
درنظر گرفته شده و این مقدار از  1تاا  1/9باا گاام 1/119
تغییر یافته است .همچنین در هر بار مقدار بهینۀ تابع هد
محاسابه شاده اسات .براسااس شاکل  ،3تغییار مقادار Kt
تأثیری مستقیم بر مقدار زمان سیکل دارد .براساس شکل 4
نیز دو فرش جدید این مقاله میتواند تاأثیر مساتقیمی بار
زمان تولید داشته باشند.

مگابایت اجارا شادهاناد .در ایان مثاال ،فارش شاده اسات
پردازط چهار قطعۀ مختلف باید بهکمک دو ماشین صاورت
بگیرد و روی هر ماشین از  5ابزار استفاده شود .همچنین ε
برابر  δ ،9برابر  2و  qبرابر  2هستند.
اکنون برای بررسی تأثیر تغییرات زمان تعویض ابزار بار
زمان سیکل بهینه براساس اطالعات جدول  ،9زمان تعویض
ابزار در بازۀ  1تا  5واحد زمانی با فاصلۀ  1/9تغییار کارده و
تغییرات زمان سیکل به زمان تعویض ابزار در شکل  2آماده
است .هرچه این زمان بیشتر شود ،متوس زماان سایکل از
آن باالتر میرود .فرش دیگر این پاژوهش ،وابساتگی زماان

درنرمافزارگمز 

جدول.2نتایجحلمسئلة کدنویسیشده
قطعات
P1s1

A1s1

P2s1

A2s1

P3s1

A3s1

P4s1

A4s1

P1s2

A1s2

P2s2

A2s2

P3s2

A3s2

3

P4s2

2

4

Kt
A4s2

1

قطعات

9

3

9

4

9

2

9

1

1

1/192

3

9

1

1

3

9

2

9

ابزار 2

1

1

2

9

1

1

2

9

1/13

2

9

2

9

1

1

1

1

3

1

1

1

1

9

9

9

9

1/125

1

1

9

9

1

1

1

1

4

2

9

1

1

1

1

1

1

1/193

1

1

1

1

1

1

3

9

5

9

9

1

1

3

19

1

1

1/196

1

1

1

1

2

9

2

9

C1=3

Cm

C2=3

نرمافزار گمز 
بهکمک 
جوابهای بهینة اجرایمسئله 

جدول.3
زمان اجرا
برحسب ثانیه

95/76

زمان بهینة سیکل

66

سیاست بهینة
حرکتی ربات

S2

شکل  .2نمودار تغییراتزمانسیکلنسبتبهزمانتعویض
ابزار 

وجود ابزار در هر مرحله از ورود قطعات
Bks2

1
1
1
1
9

9
9
1
1
1

1
9
9
1
1

توالی بهینة ورود قطعات

Bks1

9
1
1
9
9

9
1
9
9
9

9
1
1
9
9

9
9
1
1
1

9
9
9
1
1

2 4 3 9

شکل  .3نمودار تغییراتزمانسیکلنسبتبه Kt
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با توجه به جدول  ،4نرمافزار گمز در حل مادل ریاضای
ارائهشده در حالتی که ابعاد مسائله  * n 3 * 2 * 9اسات،
برای تعداد قطعاات بیشاتر از  6در زماان  7211ثانیاه باه
جواب نمی رسد .درنتیجه در ابعاد بزرگ تر پیچیدگی مسئله
بیشااتر واهااد شااد و باارای حاال چنااین مسااائلی بااه
الگوریتمهای فراابتکاری نیاز است.
همزمان
شکل  .4نمودار تغییراتزمانسیکلنسبتبهتغییر 
زمانتعویضابزارو Kt

اکنون بهمنظاور بررسای زماان حال مسائله باهکماک
نرمافزار گماز و کاارکرد ایان نارمافازار بارای حال مسائلۀ
ارائهشده در این مقاله مساائلی باا ساایزهای مختلاف حال
شدهاند که نتاای آنهاا در جادول  4آماده اسات .در ایان
پژوهش ،سایز مسائل با عباارت  n*Tm*Cm*Aiنشاان داده
شده است که در آن  nتعداد قطعات مختلف Tm ،تعداد کل
ابزارها روی ماشینها Cm ،ظرفیت مخزن ابزار ماشاینهاا و
 Aiتعداد ابزارهای مورد نیاز هر قطعاه روی ماشاینهاسات.
در این پژوهش ،حداکثر زمان حل این مسائل  7211ثانیاه
بود.
بهکمک گمز
جدول.4نتایجحلمسائلباسایزهای گوناگون 
مسئله
n*Tm*Cm*Ai

گمز
مقدار تابع هدف

)ثانیه( زمان

2*4*3*2
3*4*3*2
4*4*3*2
5*4*3*2
6*4*3*2
7*4*3*2
8*4*3*2
9*4*3*2
10*4*3*2
11*4*3*2

123
6/148
155
182
320
580
6/789
بدون جواب
بدون جواب
بدون جواب

01/0
05/0
25/0
56/1
23/11
73/11
66/836
بدون جواب
بدون جواب
بدون جواب

2*10*5*2
3*10*5*2
4*10*5*2
5*10*5*2
6*10*5*2
7*10*5*2
8*10*5*2
9*10*5*2

123
6/148
155
182
320
بدون جواب
بدون جواب
بدون جواب

04/1
68/1
96/24
00/156
20/1123
بدون جواب
بدون جواب
بدون جواب

ارائهشده 
برنامهریزی 

بهمنظورحلمدل
الگوریتمژنتیک 
با توجه به اینکه تعویض ابزار ،مسئلۀ  NP-hardاسات [،]3
برای رسیدن به جواب بهینۀ مسئلۀ تعویض ابزار در حاالتی
که ظرفیت مخزن ابزار روی ماشینها بیشتر از  2باشد ،باید
از روط های فراابتکاری استفاده کرد .الگوریتم ژنتیک 4یکی
از کاربردیترین الگوریتمهای فراابتکاری است که پروفساور
هالند معرفی کرد [ .]21در اساتفاده از الگاوریتم ژنتیاک و
مقایسۀ آن با نتای حل بهکمک نرم افزار گمز ،برای مساائل
تعویض ابزار و تولید انعطا پذیر میتوان به پژوهش فاروقی
اشاره کرد .همچنین برای حل مسئلۀ تعیین توالی قطعات و
تعیین نحوۀ تعویض ابزار از الگوریتم ژنتیاک اساتفاده شاده
است .افزون بر این ،قدمهای الگوریتم ژنتیک در ایان مقالاه
برای حال مسائلۀ ماورد نظار ،براسااس مطالعاۀ فااروقی و
همکاران است ] .[26هد اصلی در مسئلۀ پژوهش حاضار،
تعیین تاوالی ورود قطعاات و وجاود ابزارهاا در هار مرحلاه
است؛ بنابراین میتاوان هار کروماوزوم را جایگشات اعاداد
صحی  9تا  nدرنظر گرفت .هر جایگشت از این اعداد یاک
کروموزوم اسات و تاوالی ورود قطعاات  9تاا  nرا مشاخ
میکند .با توجه به مثال جدول  2یک کروماوزوم باهعناوان
نمونه در شکل  5آمده است .در این شکل ،یک کروموزوم با
 4قطعه ،همچنین هریک از ظرفیتهای ماشینهای ابزار به
اندازۀ  3و درمجموع  5ابزار روی هر ماشاین درنظار گرفتاه
شده است .در این کروموزوم ،ردیف اول شامل توالی ورودی
قطعات است؛ برای مثال ژن  9در ردیف اول به ایان معنای
است که اولین قطعۀ ورودی به سالول ،قطعاۀ  2اسات .باه
همین ترتیب ژن  2مربوط به تاوالی دوماین قطعاۀ ورودی
یعنای قطعاۀ  4اسات .در ایاان کروماوزوم ،ترتیاب قطعااات
عبارت است از :قطعۀ  ،2قطعۀ  4و قطعات  9و  .3همچنین
ردیفهای  2تاا  4در شاکل نمایاانگر ابزارهاای مرباوط باه
ماشین اول تا سوم هستند؛ بارای مثاال ژن اول مرباوط باه
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قطعۀ  2است .هنگاام نصاب قطعاه مزباور باه ماشاین اول
ابزارهایی که با عدد  9مشخ شدهاناد ،روی مخازن ابازار
برای پردازط این قطعه قرار دارند؛ یعنی ابزارهای  2 ،9و .5
سااپس هنگااام ورود قطعااۀ  4در ژن دوم ،ابزارهااای  2و 4
بهجای ابزارهای  9و  5روی ماشین اول تعاویض مایشاوند
که در این صورت  2تعویض ابزار صورت گرفته است.
در الگااوریتم ژنتیااک ،پارامترهااای ورودی مساائله کااه
مربوط به زمان هستند ،با واحد ثانیۀ عدد صاحی تصاادفی
با تابع توزیع یکنوا ت فرش شدهاناد .باازههاای ایان تاابع
توزیع برای هریک از پارامترها در جدول  5آمده است.

نساابت سایگنال بااه نااویز نااام دارد .هااد روط تاااگوچی،
حداکثرکردن این نشانگر است [ .]31باهمنظاور اساتفاده از
این روط در تنظیم پارامترهای الگوریتم ژنتیک ،سه دساته
پارامتر بارای حال مثاال عاددی باا ساایز 31 * 93 * 6 * 5
آزمایش شده و مقادیر آنها در جدول  5آمده است.
براساس پارامترهای جادول  ،5طراحای آزماایش بارای
روط تاگوچی براساس جدول  7درنظر گرفته شده و مقادار
تابع هد در هر حالت بارای مثاال مادنظر محاسابه شاده
است.
شهای روش تاگوچی 
جدول .6سه دسته پارامتر طراحی آزمای 
A
B
C
D

Max it
Psize
Pc
Pm

2
3000
80
80/0
2/0

1
2000
70
5/0
4/0

3
4000
90
4/0
5/0

شهای روش تاگوچی 
جدول .7محاسبة مقدار تابع هدف در آزمای 
هدف تابع مقدار
1223
1320
1256
1267
1223
1311
1320
1256
1268
شکل .5نمونة کروموزوم در الگوریتم ژنتیک 
جدول .5بازة پارامترها 
)(30 2
)(5 2
)(5 2
)(10 2
)(15 5
)(7 2
)(001/0 01/0

Pi,m
ε
δ
Cm
Tm
q
Kt

بهمنظور تعیاین پارامترهاای الگاوریتم ژنتیاک از روط
تاگوچی استفاده شد که یکای از کااربردیتارین روطهاای
آماری برای تحلیل حساسیت روجی یک فرایند در حاوزۀ
طراحی آزماایش هاسات .در ایان روط ،داده هاای تکاراری
آزمایشها به نشانگر تغییرات تبادیل مایشاود کاه تبادیل

D
1
2
3
3
1
2
2
3
1

C
1
1
3
2
3
1
3
1
2

B
1
1
3
1
2
3
1
2
3

A
1
1
1
2
2
2
3
3
3

با استفاده از مقادیر تابع هد در جدول  ،7از نارمافازار
مینیتب برای تنظیم پارامترهای الگوریتم ژنتیاک باه روط
تاگوچی استفاده شد کاه نتاای آن در شاکلهاای  5و  7و
جدول  6آمده است .با توجه باه اینکاه تاابع هاد مسائله
کمینه سازی است بر این اساس طبق جدول  ،6پارامترهایی
که میانگین کمتری دارند و تغییرات سیگنال به نویز آنهاا
باااالتر اساات ،باارای اسااتفاده از الگااوریتم ژنتیااک انتخاااب
شدهاند.
اندازۀ مسائل براسااس تعاداد قطعاات مختلاف باه ساه
دستۀ کوچک ،متوس و بزرگ تقسیم شده اسات .حاداکثر
زمان برای حل هریک از این مسائل بهترتیاب  511 ،211و
 9111ثانیه است .در جدول  ،1اطالعاات مرباوط باه نحاوۀ
دستهبندی آمده است.
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آمده است .شرط توقف برای الگوریتم بیشترین تعداد تکارار
هار دور از الگاوریتم ژنتیاک ( )Max-itو زماان آن درنظاار
گرفته شده است.
جدول .11مقادیر تابع هدف برای مسائلباسایز کوچک 
مسئله
نها برای روش تاگوچی 
شکل .6میانگین میانگی 
5 * 8 * 4*2

10 * 9 * 4*2

شکل .7تغییراتسیگنال به نویز در روش تاگوچی 
جدول  .8پارامترهای الگوریتم ژنتیک
2000
80
5/0
4/0

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

دستهبندي
کوچک
متوس
بزرگ

4-5-7-8-10
15-20-30
40-60-80

الگوریتم ژنتیک براساس مدل ریاضی ارائهشاده در ایان
پژوهش بهکمک نرمافزار متلب کدنویسی شد .همچناین باا
استفاده از لپ تاپ (با  CPUبرابار  2/5گیگااهرتز و RAM
چهار مگابایت) مسائلی با سایزهای کوچک ،متوس و بزرگ
به منظور مقایسۀ بهتر کارکرد الگوریتم ژنتیک اجراشده حل
شدند که نتای آنها در جدولهای  92-91آمده اسات .در
این مثالهاا ،زماان توقاف الگاوریتم ژنتیاک بارای مساائل
بهترتیب  511 ،211و  9111ثانیه است .هار مثاال  91باار
بهکمک الگوریتم اجرا شده و کمترین ،متوسا و بیشاترین
مقدار تابع هد برای هر مسئله در ده بار اجرای هار مثاال

150
249
388
235
510
495
640
590
185
315

150
249
388
235
510
495
642
590
5/186
315

150
249
388
235
510
495
644
590
188
315

ژنتیک الگوریتم

مسئله

کمترین

متوسط

بیشترین

1
2
34
5

524
714
768
768
830

536
722
5/815
768
860

542
730
863
768
890

20 * 15 * 8*4

1
2
3
4
5

950
1020
958
1170
407

5/1056
5/1122
975
5/1174
408

1163
1125
992
1179
409

30*15*8*4

1
2
3
4
5

1450
1852
1552
4320
4582

1450
5/1918
1552
4320
4582

1450
1985
1552
4320
4582

15* 12 * 6*3

جدول  .9دستهبندی مسائل 
تعداد قطعات

150
249
388
235
510
495
640
590
185
315

کمترین

متوسط

بیشترین

جدول.11مقادیر تابع هدف برای مسائلباسایز متوسط 

Max  it
Psize
Pc
Pm

گمز

مثال

ژنتیک الگوریتم

با توجه به نتای این بخش مایتاوان گفات حال مادل
برنامه ریزی ریاضی ارائاه شاده در پاژوهش حاضار باا ساایز
متوس و بزرگ بدون استفاده از الگوریتمهاای فراابتکااری،
در زمااانی معقااول بااه نتیجااه نماایرسااد .در جاادول 91
جوابهای الگوریتم ژنتیک با نرم افازار گماز مقایساه شاده
است که نشان دهندۀ کارایی  17/5درصادی ایان الگاوریتم
است.
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جدول .12مقادیر تابع هدف برای مسائلباسایز بزرگ 
مسئله

مثال

الگوریتم ژنتیک
متوسط

بیشترین

کمترین

40*30*15*6

1
2
3
4
5

5280
3818
4158
8960
5985

5300
5/3862
5/4267
8960
5/6042

5320
3907
4350
8960
6100

60*50*20*8

1
2
3
4
5

10150
9852
8587
9480
10582

10150
5/9930
9222
5/9491
5/10720

10150
10009
9857
9503
10859

80*60*20*8

1
2
3
4
5

6582
11459
9858
5852
7585

6891
11459
10189
6189
7585

7200
11459
10520
6526
7585

شنهادها 

نتیجهگیریوپی

در پژوهش حاضر ،برنامهریزی در سلولهای تولیدی رباتیاک
دوماشینه باا فارش وجاود تعاویض ابازار و وابساتگی زماان
پردازط روی ماشین دوم به عمر ابزارهای ماشین اول بررسی
شد .هد اصلی این پژوهش بررسی تأثیر زمان تعویض ابازار
و وابستگی زماان پاردازط باه عمار ابزارهاا در زماان تولیاد
مجموعاۀ قطعااات مختلااف در ساالولهااای تولیاادی رباتیااک
دوماشینه است .مسئلۀ اصلی نیاز تعیاین تاوالی بهیناۀ ورود
قطعات به سلول تولیدی ،نحوۀ تعویض ابزار در هر مرحلاه باا
درنظرگرفتن متغیری بهعناوان زماان تعاویض ابازار و نحاوۀ

جابهجایی قطعات میان ایستگاهها باهکماک رباات (سیاسات
حرکتی ربات) برای محاسبۀ زمان سیکل است .برای حل این
مسئله یک مدل برنامهریزی ریاضای باا هاد کمیناهکاردن
زمان سیکل ارائه و ایان مادل در نارمافازار گماز حال شاد.
همچنین با استفاده از الگوریتم ژنتیک بر ی مساائل عاددی
حل شدند که نتای آن با کدنویسی مادل در نارمافازار گماز
مقایسه شد .نتای ایان مقایساه نشاان مایدهاد حال مادل
بهکمک نرم افزار گمز تنها برای مساائل باا ساایز کوچاک در
زمانی معقول باه جاواب مایرساد .همچناین حال مادل باا
استفاده از الگوریتم ژنتیک برای رسیدن به جاواب بهیناه باه
زمان کمتری نیاز دارد .از آنجا که حل مسائل با سایز متوس
و بزرگ بهکمک نرمافزار گمز در زمان معقول به جواب بهینه
نمیرسد ،باید از روطهای فراابتکاری استفاده کارد .پاژوهش
حاضر نشان میدهد تعویض ابزار و وابستگی زمان پردازط به
عمر ابزار دو فرش برای مسائل سلول تولیدی رباتیک درنظار
گرفته شدهاند .همچنین میتوان بهصورت همزماان سیاسات
حرکتاای بهین اۀ ربااات ،ترتیااب بهیناۀ ورود قطعااات و نحااوۀ
تعویض ابزار بهینه را با هد کمینهکردن زمان سایکل بارای
تولید مجموعهای از قطعات مختلف مدلسازی کرد و درمورد
آنها تصمیم گرفت .مطالعات آتی در ایان موضاوع مایتواناد
تغییر تابع هد با تصمیمگیری چنادمعیاره در ایان مساائل
باشد .همچنین میتوان این مادل برناماهریازی غیر طای را
برای مسائل چندماشینۀ رباتیاک تعمایم داد .افازون بار ایان
میتوان الگوریتمهاای فراابتکااری و مقایساۀ آنهاا باا نتاای
پژوهش حاضر را بررسی کرد.
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واژههاي انگلیسی استفادهشده در متن:
1. Keep tools needed
2. Makespan
3. Linear relaxation
4. Genetic Algorithm

