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 چكیده
 یها نماز قیقد قنطباا و تقاضا به سریع پاسخگویی ، منابع از راکا داریبر هبهر یمبنا بر افهدا ییزر برنامه مسایل در عموما

 ردمو نماز کاهش ،ها هزینه کاهش،هیددسو یشافزا به منجر مناسب و راکا یمانبندز برنامه یک .ستا رمقر یموعدها و تحویل
 رشسفا موقع به تامین، خدماتی یشرکتها ی،تولید تخانجارکا غلبا در. دشو می یمشتر دعتماا جلب و فعالیتها تکمیل ایبر زنیا

 بلکه، زدسا می رمتضر را یمشتر تنها نه مسایل ینا در دیرکرد یها هزینه. ستا همیتا حایز موقع به سانیر خدمت یا یمشتر
 از ریبسیا در یبند نماز مسایل به توجه رو ینا از .ددگر می نیز یتولید تخانجارکا یا خدماتی یشرکتها رعتباا کاهش باعث

 در گاهیرکا نجریا و گاهیرکا رکا نظیر گاهیرکا یها محیط. ستا یافته ییاسز به همیتا ییزر برنامه لصوا و مدیریتی مسایل
 بستهوا لیاتو هیچ آن در که ستا گاهیرکا محیط یک، زبا هگارکا محیط. ددمیگر دهستفاا خدماتی و صنعتی ییندهاافر از ریبسیا

 یکمتر توجه نتیجه در و ستا گاهیرکا یها محیط سایر به نسبت یتر دهگستر ابجو یفضا دارای ینابنابر ارد،ند دجوو عملیاتی به
 برنامه لمد یک رتصو به نظر ردمو مسئله زیمدلسا .ستا گشته فمعطو گاهیرکا یمحیطها سایر به نسبت زبا هگارکا مساله به
 را قیدها و فهد تابع یها متغیر و یباضر انتو نمی ،سیربر ردمو سیستم ماهیت خاطر به عمل در ماا ،شده است یهارا خطی ییزر

 ینا درانجام گرفته شد.  زیفا خطی ییزر برنامه عنو یک از دهستفاا ینابنابر . گرفت نظر در قیقد و قطعی ،صریح ادعدا رتصو به
ارائه گردید و در نهایت  زبا هگارکا تولید هنحو گرفتن نظر در با ای ستهد تولید یطاشر در زبا هگارکا یمانبندز مساله مغااد با ،مطالعه

 استفاده شده است. CPLEXو حل کننده  GAMSجهت صحه گذاری مدل ریاضی از نرم افزار 

 کلمات کلیدي 
 زمانبندی کارگاهی باز، محیط کارگاهی منعطف، تولید دسته ای
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ABSTRACT 

In general. targeting is based on efficient use of resources. rapid response to demand. and the exact 

alignment of delivery times and deliverables. An efficient and appropriate scheduler will increase your 

profitability. reduce costs. reduce the time it takes to complete your activities. and gain customer 

confidence. In most manufacturing plants. service companies. timely delivery of customer orders or 

timely delivery of services is important. Late costs on these issues affect not only the customer. but also 

reduce the credit of service companies or manufacturing plants. Therefore. attention to scheduling issues 

has become very important in many management issues and planning principles. Workspaces such as 

workshop and workshop flow are used in many industrial and service processes. 
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Open workspace environment is a workshop environment in which there is no operational-dependent 

sequences. therefore. has a wider response space than other workspace environments. and as a result. less 

attention has been paid to the open workshop issue than other workspace environments. The modeling of 

the problem in question is presented as a linear programming model. but in practice due to the nature of 

the system under study. we cannot consider the coefficients and variables of the objective function and 

adverbs as explicit. definite. and exact numbers. Therefore. using a fuzzy linear programming method 

was used. In this study. the problem of scheduling an open workshop in batch production conditions was 

presented with consideration of how an open workshop was produced. Finally. the GAMS software and 

CPLEX solver were used to validate the mathematical model. 
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Open Workshop Schedule. Flexible Workspace. Batch Production 

 

 مقدمه -1
 هک تسا دوموج اهرکا از یوعض n همجموع کی ز،با اهیگرکا دتولی

 کثراحد رهرکا .وندشیم دازشرپ ینهاماش از یوعض m همجموع ویرب
  .دباش ،تندهس یمعین دازشرپ نامز دارای هک تاعملی m املش دنامیتو

 هبرنام ایلمس در .]1[ وندـش دازشرـپ یترتیب ره اب دننامیتو تاعملی نیا
 نیاابربن. تسا اهوـلخد تاعملی دازشرپ ایرب رشفاس زاب هاگرکا یزیر

 هاـگرکا و راک هاگرکا مسائل از گترربز زبا هگارکا ائلمس در لح یافض
 ختس ئلهمس دباش ددع 2 از یشب تالآ ینماش اددتع رگا. تسا ناجری

 لعم ره ایرب ینماش کی تقعیوا در رتدن هب هک انجآ از .]2[دوشیم
 در غلبا که ستا ینا زبا هاگرکا ایلمس معمول کلمش ،دــیبرنم رابک
 رـه در ازیوـم یاـه ینـماش از ای هـمجموع هـمینز در شترگس لاح

 از یکدیگر ازاتمو در تالآ ینماش رتکثی از فدـه. ندـباش یـم هـمرحل
 سیستم کلی زدهبا در هگلوگا دارای حلامر تاثیر کاهش یا و دنبر بین

 در ستا ممکن هارکا از دییاز ادتعد یک ای ستهد تولید در .]3[ستا
 ربطو ها یهبندوگر ینا .شوند دازشپر و یبند ستهد ا،مجز یها ستهد

 یا سکلا یک به متعلق را نهاآ که هاسترکا بین شباهت سساا بر کلی
 دارد، دجوو زبا کارگاه تتنظیما با مقاله چند تنها. ]4[میکند ادهخانو

 دو در هارکا تمامی منجاا نماز دنکر قلاحد مطالعه مانند مطالعاتی
 مطالعه یاو ماشین از مستقل ازیندا راه نماز با زبا هگارکا لیامتو ماشین

 ماشین از مستقل ازیندا راه نماز و مستقل نبالهد با زبا هگارکا ماشین دو
 تمامی منجاا نماز نساندر قلاحد به ایبر  ای ستهد دنبو سسترد در و

 اههمر به ماشینه دو زبا هگارکا یمانبندز ایبر تقریبی یتمرلگوا یک هارکا
 ایبر ابتدا در رکا n که هماهنگ تحویل و مشابه ای ستهد اتتولید

 بعد و باشد شتهدا دجوو یتولید خانهرکا یک در ماشین دو ایبر دازشپر
 ظرفیت ودارای دهبو خانهرکا نمکا در ابتدا در که سیلهو یک توسط آن از
c ایبر دد،گر تحویل یمشتر منطقه در كمشتر نقطه در باشد می 

از این رو .  ]5[ستا هشد گرفته ارقر سیربر ردمو قبلا ای ستهد اتتولید

یان پژوهش یک رویکرد جدید در حوزه زمانبندی کارگاهی باز با پادر 
در نظر گرفتن زمان اماده سازی فازی ارائه شده است. این پژوهش در 
پنج بخش به بررسی مقدمه پژوهش، پیشینه پژوهش و مدل ریاضی و 
حل عدد پرداخته خواهد شد و در نهایت نتیجه گیری پژوهش ارائه می 

 گردد.

 مرور ادبیات پژوهش -2
 به ایبر ترکیبی ممنوعه یجستجو یک( 2014)رانهمکا و سوفیا

 یهارکا لیاتو و ها ستهد ایبر کل هشد هید وزن تاخیر نساندر قلاحد
 بستهوا ها ادهخانو ازیندا راه نماز ، آن در که رگازناسا یها ادهخانو از
 .]6[ندا داده ارقر سیربر ردمو نیز باشد می هستگاد یک ویبر لیاتو به
 با وژه،پر یک یفعالیتها منجاا نماز تعیین از تسترعبا وژهپر یمانبندز

 معین فهد یک به نسیدر ایبر آن، بر حاکم ییتهاودمحد به توجه
 .باشد شتهدا کیفی یا و مانیز ،مالی جنبه ستا ممکن فهد ینا. ستا
 معین دعملکر ازهندا با رکا منجاا ایبر ودمحد دموجو منابع از دهستفاا

 یمانبندز. ]7[باشد می تولید یسیستمها از مهمی بخش که باشد می
 در.بخشد دبهبو و کاهش را ربا و ادمو لنتقاا یها هزینه نداتو می مناسب

 اریهدفگذ یمشتر رشسفا به توجه با قیقاد تولید برنامه ،قعیوا یطاشر
 یک از ترافر را دخو رشسفا ننداتو نمی نمشتریا ینا غلبا و دشومی

 توجهی قابل همیتا دارای تاخیر رمعیا ،نتیجه در .کنند لقبو معین یخرتا
 صنعت در یمانبندز تمشکلا از یکی. ]8[باشد می  ها ییزر برنامه در
 از یجلوگیر جهت اردمو بیشتر در و باشد می ازیندا راه نماز دجوو

 با ازیندا راه نماز لحا ینا با.دشو می گرفته هیددنا مسایل پیچیدگی
 کل تاخیر نماز زیسا قلاحد دیکررو با ماشین یک ایبر ای ستهد تولید

 به بستهوا جابجایی و ازیندا راه یمانهاز با هیوگر هگارکا یمانبندز و
 تمشخصا چنین همچنین. ]9[ستا گرفته ارقر سیربر ردمو لیاتو
 با ز،با هگارکا و نجریا هگارمانندکا گاههارکا اعنوا یگرد در را یمانبندز

 فهد با مختلف پذیر فنعطاا یگاههارکا و ازیمو و ماشین تک سیستم

file:///D:/کنفرانس%20-%20%20مهندسی%20صنایع/www.icors2019.ir


 

www. …um.ac.ir                                                                                                                    3 
 

 بیشینه همچنین و... و کل نجریا نماز ،تکمیل نماز زیسا قلاحد یها
 هشد گرفته ارقر سیربر ردمو ریکا یگامها ادتعد و تحویل نماز زیسا

 می قطعیت معد رتبصو غلبا ییزر برنامه مسایل قعیتوا در. ]10[ستا
 مسایل در ما یها یگیر تصمیم در نداتو می مسایل ینگونها حل و باشند
 مینهز در دییاز تمطالعا .نماید دیجاا یتر عمقی و بهتر یدد ،قطعی

 تک یتولید یسیستمها در تولید ییزیهار برنامه در محیط زیسا زیفا
 هگارکا اعنوا یگرد و نجریا هگارکا ز،با هگارکا ازی،مو یماشینها ،ماشین

 زیسا زیفا به نهاآ قتفاا به قریب بیشتر که ستا پذیرفته رتصو ها
 کمی ادتعد نمیا ینا در. ندا ختهداپر تحویل یمانهاز دازش،پر یمانهاز
 انمیتو که گرفته رتصو ازیندا راه نماز دنبو زیفا روی بر تمطالعا از
 اههمر به ای مرحله دو نجریا هگارکا در هارکا رشسفا زیفا یمانبندز به

 نماز با ماشینه دو نجریا هگارکا یمانبندز و ]11[ ای ستهد یماشینها
 یمانبندز و ]12[ زیفا محیط در نقل و حمل سیلهو یک و ازیندا راه

 جستجو با ماا .دبر منا ]13[زیفا شیدازپر چند نجریا هگارکا هدفه چند
 ای ستهد تولید در زیفا یمانهاز از نکنو تا گرفته رتصو تتحقیقا در
 که ای ستهد تولید از دهستفاا با که ستا هنشد دهستفاا زبا هگارکا و

 به را مسایل نستدا آن شامل انتو می را قعیتوا در گاههارکا از ریبسیا
 زیفا یمانهاز از دهستفاا با آن رکنا در و دهنمو یکدنز صنعت یطاشر

 . دنمو شبیه صنعتی یگاههارکا قعیتوا به بیشتر و بیشتر را مسایل
 پذیرفته رتصو زبا هگارکا مسایل مینهز در نکنو تا تحقیقاتی که در

 می که دمیشو هیدد هیددگر نبیا قفو مطالب در نیز نهاآ از ادیتعد و
 حتمالیا و تقریبی و خطی یاضیر هدفه دو و هدفه تک یمدلها از انتو
 رهشاا ندا دهبو هارکا تمامی منجاا نماز کاهش جهت در نهاآ بیشتر که
 نما، زماشین زیسا دهماآ نماز مانند هایی مترراپا نهاآ در که دنمو
 و حتمالیا و صحیح یردمقا با تحویل نما، زتاخیر نما، زهارکا دازشپر
 ماشین نچیدما هنحو همچنینو  ندا هشد گرفته ارقر سیربر ردمو زیفا
 هگارکا،فلاینآ و نلاینآ ربطو ازیمو یماشینها، ماشین تک از عما تلاآ

 در .ستا گرفته ارقر نمحققا سیربر ردمو نیز... و زبا هگارکان، جریا
 یاضیر مختلف یشهارو نیز تتحقیقا آن از امکد هر حل یهادیکررو

 ردمو و نتایج به نسیدر تا نیز ریبتکااافر و ریبتکا، اخطی غیرو خطی
 از امکد هر که ستا گرفته ارقر دهستفاا ردمو نهاآ دادن ارقر سیربر

 سیربر ردمو یها ماشین ادتعد گرا ز،با هگارکا سیستم در قفو تتحقیقا
 دهستفاا نتیجه و در مساله نشد سخت باعث باشد هشد بیشتر دعد 2 از
 همچنین .ستا هشد منجر نهاآ حل در ریبتکااافر و ریبتکاا یشهارو از

 در حل یشهارو در یتهاییودمحد دیجاا و زیسا دهسا مانند مشکلاتی
 مساله در. ستا هشد همشاهد حل ییندهاآفر ، در نتایج به نیل جهت

 در ای ستهد تولید یبند نماز زیسا بهینه یعنی پژوهش ینا نظر ردمو
 زیفا تولید و ازیندا راه یمانهاز گرفتن نظر در با زبا هگارکا تولید محیط

 ایبر یاضیر لمد تهیه با و ددگر می ویپیر قفو هشد گفته ندرو از نیز

 می مساله حل اغسر به آن یها متغیر و مساله ودحد تعیین و مساله
 یم.رو

 مدل ریاضی -3
یان اب لب ب به مطا یات،توجه  ـــده درمرور ادب عات ش ی که مطال

سائل برنامه صورت گرفته ریزی و زمانتاکنون بر روی م بندی کارگاهی 
آالت در انواع اندازی فازی ماشـــینبینیم که تاکنون زمان راهاســـت می

گاه ک هاکار یان،نظیر  گاه جر کار کار،  گاه  گاه ار به کار ندرت گروهی 
ـــ ـــورت گرفته  قرارگرفتهی موردبررس ینه زم درو البته در مطالعات ص

شده ریزی و زمانبرنامه شاهده ن بندی کارگاه باز هنوز مورد مطالعاتی م
سته ستم تولید د سی ضمن با ایجاد  ست. در  ای در کارگاه باز با مدنظر ا

ـــعی در بســـط و قرار دادن موعد تحویل ف ازی و زمان فازی تولید س
صنعتی و کارگاهی نمودهبهینه ضاهای  ایم سازی با واقعیات موجود در ف

ـــئله نیز  های نوآوری در این پژوهش از جنبه خودخودیبهکه این مس
شدمی سی مدل .با  در پردازش برای کار n شامل مقاله این در شدهبرر

 هدفه دو مدل یک پیشنهادی ریاضی مدل. باشدمی ماشین m حداکثر
 .میباشد فازی پارامترهای با باز کارگاه محیط در ایدسته تولید

 فرضیات مسئله:
 ماشین پردازش شود mهر کار باید حداکثر در 

 مسیر پردازش هر کار اختیاری است

 توان در هر ماشین پردازش کرددر هر زمان حداکثر یک دسته را می

 دسته مجاز نیست های یکهمپوشانی بین عملیات

 سطح اهمیت و مجازات هر دسته مختلف و از یک کمتر نیست

 ها در زمان صفر در دسترس هستندهمه دسته

Preemption مجاز نیست 

 ی و ماشین استتوالبهاندازی هر عملیات وابسته زمان راه

 ها و پارامترها:اندیس

در این مدل  مورداســـتفادهها و پارامترها و متغیرهای تصـــمیم اندیس 
 اند:شدهریاضی در زیر بیان

R :ها،دستهk.b.g∈ {1.2.…. R} 

M :ها،نیماش j.h∈ {1.2.…. M} 

 پارامترها:

:�̃�𝑏𝑗 دسته  فازی پردازش زمانb نیماش یرو j  

   :�̃�𝑏دسته  یفاز لیتحو موعدb 

 b :بزرگ اریعدد مثبت بس کی 
bWدسته  ریتأخ مهی: جرb 



 

   
 
 

bVدسته  تیاهم بی: ضرb 

kbjS دسته  یسازآماده: زمانb  بالفاصله بعد از دستهk روی ماشین j 

jHنیماش یرو هادسته یسازآمادهزمان  سی: ماتر j 
 :میتصم یرهایمتغ 

SbjT دسته  سازیآماده: زمان شروعb  روی ماشینj 

bCدسته  یل: زمان تکمb 

bT دسته  تأخیر: زمانb 

bjhY  متغیر زوجی اگر ابتدا دستهB  روی ماشینJ  و سپس روی ماشین
H  0در غیر این صورت  1پردازش شود مقدار  

   bgjX  متغیر زوجی اگر ابتدا دستهG  پس از دستهB روی ماشین J 
  0در غیر این صورت  1پردازش شود مقدار 

kbjZ  متغیر زوجی اگر ابتدا دستهB  بعد از دستهK  روی ماشینJ 
  0در غیر این صورت  1پردازش شود مقدار 
 :مدل ریاضی

اند که شــدههای تحویل با پارامترهای فازی تعیینزمان پردازش و تاریخ
فازی نمودن و بازگشـــایی آنها توســـط روش محاســـباتی )نوری نحوه 

 اند.شدهقرار گرفته مورداستفادهارائه گردیده  (درویش و همکاران

(1)  
MinZ
= ∑(WbTb)R

b=1 + ∑(VbCb)R
b=1  

  ST: 

(2) 
∀bϵR. ∀jϵM. k≠ b 

TSbj + ∑ (Skbj ∗ Zkbj)kϵR∪0 + P̃bj ≤ Cb 

(3)  
TSbj + ∑ (Skbj ∗ Zkbj) +kϵR∪0 P̃bj − B ∗ Ybjh ≤ TSbh 

∀k. bϵR. ∀j. hϵM . j ≠ h . k ≠ b 

 (4) 

TSbh + ∑ (Skbh ∗ Zkbh) +kϵR∪0 P̃bh − B(1 − Ybjh)
≤ TSbj  ∀k. bϵR. ∀j. hϵM  . j ≠ h . K ≠ b 

(5) TSbj + ∑ (Skbj ∗ Zkbj) +kϵR∪0 P̃bj − B ∗ Xbgj ≤ TSgj  

∀kϵR ∪ 0. ∀b. gϵR. ∀j. hϵM. k ≠ b ≠ g 

 

TSgj + ∑ (Skbj ∗ Zkbj) +kϵR∪0 P̃gj − B(1 − Xbgj)≤ TSbj  ∀kϵR ∪ 0. ∀b. gϵR. ∀j. hϵM. k ≠ b ≠ g       (6) 

 Ybjh + Ybhj = 1 ∀bϵR. ∀j. hϵM . j ≠ h                                                    (7) 

 Xbgj + Xgbj = 1  ∀gϵR. ∀bϵR ∪ 0. ∀jϵM  . b ≠ g                         (8) 

 Xkbj + Zkbj ≥ 0 ∀bϵR . ∀kϵR ∪ 0 . k ≠ b . ∀jϵM             (9) 

 Xkbj + Zbkj ≤ 1 ∀bϵR. ∀kϵR ∪ 0 . k ≠ b . ∀jϵM            (10) 

 ∑ Zkbj ≤ 1 R
b=1  

∀kϵR ∪ 0. ∀bϵR. k ≠ b . ∀jϵM             (11) 

 ∑ Zkbj = 1  kϵR∪0  

∀bϵR. ∀kϵR ∪ 0. k ≠ b . ∀jϵM                  (12) 

 Cb − d̃b = Tb ∀bϵR                                                 (13) 

 TSbj ≥ 0 ∀bϵR. ∀jϵM                                                               (14) 

 Tb ≥ 0; Cb ≥ 0 ∀bϵR                                                                                (15) Xkbj. Zkbjϵ{0.1}                                (16) Ybjhϵ{0.1}                                                                 (17) 

 
ـــده کل و زمان عنوانتابع هدف به مثال تاخیرات وزن دهی ش
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شده کل در  شان1معادله )اتمام وزن دهی  ( 2معادله ) .اندشدهداده ( ن
عملیاتهای  بین ( رابطه4و  3) یتمحدودباشد. ها میتکمیل دسته زمان

ــته  ــتند.زمان  bدس ــخس نیس ــت که الزاما دارای توالی عملیات مش اس
یا مســاوی  تربزرگ hروی ماشــین  bملیات دســته ع اندازیشــروع راه

سته  شین bزمان تکمیل عملیات د ست. jروی ما ( 6و  5یت )محدود ا
ــته  یکارهابیانگر  ــته bعملیات دس ــین نمی  gو دس  jتواند روی ماش

 7محدودیت) .را تکمیل کند bعملیاتهای دسته  jشروع شوند تا ماشین
ـــین قرار(می ـــته روی یک ماش شد پسYbhj 1=گیرند و اگر می گوید که هر دس ست. محدودیت) Ybhj 0=با سته می (8ا گوید هر جفت د

Xbgjشود اگرتواند انجام مینمی jمتوالی روی ماشین  = Xgbj باشد.پس 1 = ـــت. محدودیت ) 0  Zkbjو  Xkbj( بیانگر رابطه بین 10و9اس
ــت. اگر  Xkbjاس = ــپس 1 ــد س ــت با  باش Zkbj 0 برابر اس Zkbj  1 یا = ست. محدودیت)= سته برای پردازش (می11ا گوید حداکثر یک د

سته  شد.محدودیت ) kبعد از د شته با ست 12باید وجود دا ( بیانگر آن ا
سته  صله بعد از د شین  bکه بالفا سته روی ما با  jفقط میتواند یک د

یت ) حدود ته موهومی قرار بگیرد. م ـــ به دس جه  تأخیر 13تو یانگر  ( ب
ــته ــد.دس ــترس بودن 15و14یت )محدود ها می باش  ( نیز بیانگر در دس
ــفر میمحدود ــند.محدودیت )یتها در زمان ص (بیانگر باینری 17و16باش

 بودن متغیر های تصمیم است.
 رویه دفازی سازی پارامتر های مدل ریاضی

اولین بار توسط  نقطه وزن دار منظمروش دفازی سازی 
( 2003و زنگ ). اپریکویک معرفی نموده است(  2003)اپریکویک

 «گیری چندمعیارههای تصمیمزدایی در مدلفازی» ای با عنوانمقاله

زدایی بررسی های متعدد فازیاند. در این مقاله بطور کلی روشارائه کرده
یک روش مناسب  به عنوان CFCS شده است و در نهایت تکنیک

پیشنهاد شده است. زمانیکه وو و  MCDM هایدایی در تکنیکفازی
 MODM( نخستین بار از رویکرد فازی برای اجرای تکنیک 2007لین )

که توسط اپریکویک  CFCS زدایی از الگویاستفاده کردند، برای فازی
و زنگ مطرح شده بود، بهره گرفتند. نظر به پیچیدگی محاسباتی این 

ش، یک جابجایی در هدف اتفاق افتاد. بیشتر پژوهشگران بعدی رو
زدائی را به الگوریتم فازی MCDMمحاسبات فازی مربوط به تکنیک 

CFCS  منحصر کردند. به این معنا که نظرات خبرگان به صورت فازی
 شود. سپس همین ماتریس با الگویوارد ماتریس ارتباط مستقیم می

CFCS ماتریس قطعی بدست آمده به عنوان  .شودزدایی میفازی

های به روش قطعی ادامه پیدا شود و سایر گامماتریس اولیه انتخاب می
 شامل CFCS روش مراحل اجرای این روش به شرح زیر است.کند. می
 :است زیر صورت به ای مرحله پنج الگوریتم یک

 :نرمال سازی مقادیرمرحله اول: 

 بازه تا شده تفریق پایین کران مقدار رینکمت از باال کران مقدار بیشترین

𝛷𝑚𝑖𝑛𝑚𝑎𝑥 .گردد محاسبه بیشترین تا کمترین = max 𝑢𝑖𝑗𝑡 − min 𝑙𝑖𝑗𝑡  

 مرحله دوم: بدست اوردن حد باال و پایین و مسط نرمال شده

 .هر کدام از کران ها به صورت جداگانه از بازه کم می شود

𝑙𝑖𝑗𝑛 = (𝑙𝑖𝑗𝑡 − min 𝑙𝑖𝑗𝑡 )𝛷𝑚𝑖𝑛𝑚𝑎𝑥  

𝑚𝑖𝑗𝑛 = (𝑚𝑖𝑗𝑡 − min 𝑙𝑖𝑗𝑡 )𝛷𝑚𝑖𝑛𝑚𝑎𝑥  

𝑢𝑖𝑗𝑛 = (𝑢𝑖𝑗𝑡 − min 𝑙𝑖𝑗𝑡 )𝛷𝑚𝑖𝑛𝑚𝑎𝑥  

 نرمال مقادیر پایین و باال کران محاسبه

𝑙𝑖𝑗𝑠 = 𝑚𝑖𝑗𝑛(1 + 𝑚𝑖𝑗𝑛 − 𝑙𝑖𝑗𝑛 ) 

𝑢𝑖𝑗𝑠 = 𝑢𝑖𝑗𝑛(1 + 𝑢𝑖𝑗𝑛 − 𝑚𝑖𝑗𝑛 ) 

 شده نرمال قطعی مقادیر کل محاسبه

𝑥𝑖𝑗 = [𝑙𝑖𝑗𝑠 ∗ (1 − 𝑙𝑖𝑗𝑠 ) + 𝑢𝑖𝑗𝑠 ∗ 𝑢𝑖𝑗𝑠 ][1 − 𝑙𝑖𝑗𝑠 + 𝑢𝑖𝑗𝑠 ]  

 

𝑍𝑖𝑗 قطعی مقادیر محاسبه = min 𝑙𝑖𝑗𝑛 + (𝑥𝑖𝑗 ∗ 𝛷𝑚𝑖𝑛𝑚𝑎𝑥) 

 

 یافته هاي پژوهش -4
بخش با توجه به فازی بودن زمان پردازش و موعد تحویل  در این

 ه است:دفرآیند دفازی سازی به شرح ذیل انجام گردی

 زمان پردازش:

https://www.parsmodir.com/db/fuzzy/defuzzy-opricovic.zip
https://www.parsmodir.com/db/fuzzy/defuzzy-opricovic.zip


 

   
 
 

 :نرمال سازی مقادیرمرحله اول: 

 تفریق پایین کران مقدار کمترین از باال کران مقدار بیشترین

 .گردد محاسبه بیشترین تا کمترین بازه تا شده

 ( مرحله اول دفازي سازي1جدول)

 
هر کدام از کران ها به صورت جداگانه از بازه کم مرحله دوم: 

 .می شود

 ( مرحله دوم دفازي سازي2جدول )

 
 نرمال مقادیر پایین و باال کران مرحله سوم: محاسبه

 ( مرحله سوم دفازي سازي3جدول )

 
 شده نرمال قطعی مقادیر کل مرحله چهارم: محاسبه

 ( مرحله چهارم دفازي سازي4جدول )

 

 قطعی مقادیر مرحله پنجم: محاسبه

 ( مرحله پنجم دفازي سازي5جدول )

 
، نتایج بدست بخش قبلبا توجه به مدل ریاضی ارائه شده در 
 امده از حل مدل ریاضی به شرح ذیل می باشد:

 زمانبندی بخش اول:

 

 ( زمانبندي مرحله اول1شكل)

همانطور که در زمانبندی بخش اول مشاهده می شود، ترتیب 
قرار گیری قطعات بر روی دستگاه های تولیدی مشخس می شود بگونه 

 3در حد فاصل بین  m1بر روی دستگاه تولیدی  b2ه قطعه نوع ای ک
نیز بر روی  b3دقیقه فرآیند تولید آن اجرا می شود و قطعه نوع  33الی 

دقیقه تولید می گردد و  36الی  3در حد فاصل بین  3دستگاه شماره 
 36الی  4حدفاصل بین  m3نیز بر روی دستگاه  b4برای قطعه نوع 
 ید آن شکل می گیرد. در مرحله دوم نیز داریم:دقیقه فرآیند تول

 

 دوم( زمانبندي مرحله 2شكل)

جهت ادامه فرآیند بر روی  b3در مرحله دوم تولید نیز قطعه 
فرایند تولید آن ادامه  70الی  38قرار میگیرد و از لحظه  m1دستگاه 

نیز پردازش  m3و  m2نیز روی دستگاه  b2و  b4می یابد و برای قطعه 
ادامه می یابد. لذا برای قطعه نوع  70شروع و تا  36می شوند و از لحظه 

b3  دقیقه تاخیر وجود داشته که بر اساس  2در مرحله دوم مدت زمان

l m u l m u l m u l m u

b1 5 6 9 5 7 9 2 5 7 3 4 6

b2 3 4 6 2 5 9 3 4 8 1 3 4

b3 2 3 5 5 6 8 3 4 6 2 5 6

b4 3 4 5 3 4 5 3 6 7 2 5 6

b5 3 4 5 3 6 9 2 3 4 3 5 8

j1 j2 j3 j4

b1 0.42857 0.57143 1 0.42857 0.71429 1 0 0.42857 0.71429 0.14286 0.28571 0.57143

b2 0.25 0.375 0.625 0.125 0.5 1 0.25 0.375 0.875 0 0.25 0.375

b3 0 0.16667 0.5 0.5 0.66667 1 0.16667 0.33333 0.66667 0 0.5 0.66667

b4 0.2 0.4 0.6 0.2 0.4 0.6 0.2 0.8 1 0 0.6 0.8

b5 0.14286 0.28571 0.42857 0.14286 0.57143 1 0 0.14286 0.28571 0.14286 0.42857 0.85714

j1 j2 j3 j4

b1 0.5 0.7 0.55556 0.77778 0.3 0.55556 0.25 0.44444

b2 0.33333 0.5 0.36364 0.66667 0.33333 0.58333 0.2 0.33333

b3 0.14286 0.375 0.57143 0.75 0.28571 0.5 0.33333 0.57143

b4 0.33333 0.5 0.33333 0.5 0.5 0.83333 0.375 0.66667

b5 0.25 0.375 0.4 0.7 0.125 0.25 0.33333 0.6

j1 j2 j3 j4

b1

b2

b3

b4

b5

0.413077679

0.45

0.37394958

0.708333333

0.152777778

0.322351421

0.239215686

0.443223443

0.525537634

0.459649123

0.616666667

0.404761905

0.213509317

0.404761905

0.291666667

0.696969697

0.518675123

0.685064935

0.404761905

0.561538462

j1 j2 j3 j4

b1

b2

b3

b4

b5

4.02 4.02 5.54 4.63

4.04 5.93 3.07 5.22

4.24 5.15 4.60 2.91

3.28 6.11 4.24 4.66

j1 j2 j3 j4

6.32 6.88 4.89 4.26
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ارزیابی انجام شده در خط تولید بدلیل خرابی دستگاه و از رده خارج 
پرسنل  شده ماشین تولیدی این فرآیند رخ داده است که در این بین

بخش نگهداری و تعمیرات فرآیند تعمیراتی دستکاه را به مدت زمان دو 
دقیقه بر روی دستگاه انجام داده اند و این وقفه موجب شده است تا 

دو دقیقه دیرتر خاتمه یابد. برای دو قطعه دیگر  b3فرایند تولید محصول 
موجب به دلیل مشکل در نقاله های دستگاه جهت ادامه فرآیند تولید، 

دقیقه تاخیر در فرایند تولید محاسبه شود و این  1شده است تا به مدت 
 تاخیر موجب شده است تا زمانبندی تولید نیز دچار مشکل گردد. 

 

 سوم( زمانبندي مرحله 3شكل)

در لحظه   b2و  b4همانطور که مشاهده می شود قطعه نوع 
تا دقیقه  b4قرار گرفته و قطعه نوع  2و  1بر روی ماشین شماره  73

فرآیند تولید آن طول  104نیز تا دقیقه   b2طول کشده و قطعه 106
 3نیز فرآیند تولید آن بر روی ماشین شماره  b3می کشد و برای قطعه 

به طول می انجامد. در این  106شروع شده و تا دقیقه  73از لحظه 
 3نیز در مرحله سوم مدت  b4و  b2و  b3حله نیز برای قطعه نوع مر

دقیقه تاخیر محاسبه شده است. تاخیر محاسبه شده در این بخش بدلیل 
های مربوط به خطوط حمل و نقل بوده  AGVمشکالت بوجود امده در 

که دیرتر کارها برای مرحله بعدی ارسال کرده اند و جریمه تاخیر سه 
تم تحمیل شده است و بایستی بگونه ای برنامه ریزی دقیقه ای بر سیس

شود تا فرآیند های حمل و نقل بگونه ای کار آمد در حین تولید فعالیت 
 نمایند.

 تحلیل حساسیت پارامتر های کلید مدل

با توجه به اهمیت تنظیم پارامتر های اساسی مدل، نیاز است تا 
رار گرفته و متناسب حساسیت پارامتر های ورودی به مدل مورد بررسی ق

با آن سیاست های بهبود وضعیت زمانبندی در مورد مطالعه در دستور 
کار قرار گیرد. همانطور که میدانیم پارامتر های جریمه تاخیر و ضریب 
اهمیت اثر مستقیمی بر روی تابع هدف کل سیستم دارد بگونه ای که 

بع هدف کاسته کاهش در جریمه ها در تابع هدف به میزان واحد از کل تا

می شود. از این رو در این قسمت بر روی پارامتر هایی تحلیل حساسیت 
را انجام میدهیم که اثر مستقیم بر روی تابع هدف نداشته و همواره مورد 

 مساله سازمان بوده است:
 تحلیل حساسیت مربوط به زمانهای عملیات

 

 تحلیل حساسیت زمان اماده سازي( 4شكل)

ت زمان های اماده سازی، جهت این جهت تحلیل حساسی
ارزیابی کلیه پارامتر های در نظر گرفته شده در این بعد ثابت بوده و 

درصد ارزیابی نمودیم. در  25سپس زمان های عملیاتی را با تولرانس 
وضعیت صفر درصد مقدار تابع هدف به مقدار بهینه بدست امده در این 

ده سازی، مقدار تابع هدف به زمان آما %5بعد بوده که پس از افزایش 
درصد افزایش یافته است و این بدان جهت است که زمان آماده  5میزان 

سازی جریمه دیرکرد محصول را افزایش می دهد از طرفی دیگر با 
درصدی زمان آماده سازی موجب می شود تا مقدار تابع  10افزایش 

های انجام  درصد افزایش یابد که با توجه به بررسی 6هدف به میزان 
شده مشخس است که ظرفیت خالی دستگاه ها موجب شده است این 

درصدی زمان آماده سازی  25درصد افزایش نیابد و همینطور تا افزایش 
درصد مقدار بهینه تابع هدف از محدوده  19مشاهده می شود که تا 

بهینگی خارج شود از این رو به مدیرات شرکت مورد مطالعه پیشنهاد 
ا فرایند آماده سازی قطعات را بگونه ای برنامه ریزی نمایند تا می شود ت

این مدت زمان اجرایی از مقدار حداقلی موجود کمتر شود و این موضوع 
نیاز به مطالعه کار و توسعه سیستم های مدیریت منابع انسانی دارد.از 
سوی دیگر با کاهش زمان آماده سازی مشاهده می گردد که نابع هدف 

کاهش یابد و این نشان از آن دارد که حساسیت مدل ریاضی  کل سیستم
ای که با کاهش زمان به زمان آماده سازی بسیار زیاد می باشد بگونه



 

   
 
 

درصد وضعیت فعلی خود مقدار تابع هدف به میزان  25اماده سازی به 
درصد کاهش می یابد که خود نیان از تاثیر ویژه این پرامتر بر روی  35

است و نشان داده است که مطالعه دقیق فرگآیند تولید  مدل ریاضی بوده
و توسعه منابع مسئول در زمانبندی آماده سازی قطعات موجب می شود 

 که بهینه سازی مورد نظر دوچندان اجرا شود.
 تحلیل حساسیت زمان پردازش:

 

 تحلیل حساسیت زمان پردازش( 5شكل)

مدل، زمان یکی دیگر از ایتم های موثر بر ارزیابی حساسیت 
درصدی در زمان  5پردازش دستگاه ها می باشد بگونه ای که افزایش 

درصد تابع هدف از مقدار بهینه خود خارج  9پردازش موجب می شود تا 
شود و همانطور که میدانیم زمان پردازش قطعات بر روی دستگاه ها 
 شامل بسیاری از پارامتر های موثر می باشد که یکی از این پارامتر ها
فرسودگی دستگاههای تولید است که به موجب استفاده از این دستگاه 
ها عالوه بر کاهش بهره ویری تولید و افزایش ضایعات موجب می گردد 

 25تا جریمه های تاخیر تولید بیشتر شود و مشاهده شد با افزایش 
درصد افزایش می  18درصدی زمان پردازش، مقدار تابع هدف به میزان 

دیگر نیز مشاهده شد با کاهش زمان پردازش، اثر به مراتب  یابد از سوی
کمتری بر روی جریمه ها داشته است چرا که زمان اماده سازی وضعیت 
فعلی در حالت مناسبی قرار دارد و لذا در خصوص جایگزینه دستگاه 
جدید بایستی ارزیابی اقتصادی منافع به مخارج اجرا شود و پس از تحلیل 

 سنجی نسبت به جایگزینی دستگاه جدید اقدام گردد.و مطالعات امکان
 : تحلیل حساسیت موعد تحویل

 

 تحلیل حساسیت موعد تحویل( 6شكل)

یکی از ایتم های پر اهمیت که باعی می شود استراتژی های 
سازمان در مدیرت ارتباط با مشتریان تقویت گردد، موعد تحویل کاال ها 
به مشتریان است در وضعیت بهینه نیز موعد تحویل دریافت شده از 
سوی مشتریان در وضعیت ایده آل فرض شده است حال در سازمان 

اتبات با مشتریان به موعد تحویل کاال ها تصمیم گرفته می شود طی مک
درصد جریمه تاخیر  3افزوده شود این افزایش موجب می گردد تا 

سیستم کاهش یابد بعبارت دیگر هر چه زمان های تحویل طوالنی تر 
شود موجب می شود تا جریمه های تاخیر کمتر شود و این موضوع می 

ایجاد نماید تا جریمه های تواند راهبرد جدیدی در چانه زنی با مشتریان 
درصد افزایش  25تولید کاهش یابد از این رو طبق تحلیل انجام شده تا 

درصد  10موعد تحویل جریمه های تاخیر سازمان برای تولید به میزان 
کاهش می یابد و یا در کالتی که مشتریان بر زمان تحویل کمتر از عقد 

درصدی جریمه  5اهش قرارداد خود درخواست داشته باشند به ازای ک
درصد افزایش می یابد و یا در کاهش زمان تحویل  2های تاخیر به میزان 

درصدی به تولید  10درصدی موجب می شود تا جریمه تاخیر  25
و واحد های  CRMاختصاص یابد. از این رو الزم است تا واحد های 

بازرگانی بر اساس وضعیت خط تولید زمان های تحویل را بگونه ای 
 نظیم نمایدند تا جریمه های تاخیر حداقل شود.ت

 نتیجه گیري و پیشنهادات آتی پژوهش -5
 ستهد تولید یبند نماز زیسا بهینه پژوهش ینا نظر ردمو مساله در

 و ازیندا راه یمانهاز گرفتن نظر در با زبا هگارکا تولید محیط در ای
 ودحد تعیین و مساله ایبر یاضیر لمد ارائه با و معرفی شد زیفا تولید
، صحه گذاری مدل ریاضی پیاده سازی شد. با آن یها متغیر و مساله

توجه به نتایج بدست امده از این پژوهش پیشنهاد می گردد تا با استفاده 
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مان های اماده زطعیت قاز سازی مولوی، به ارزیابی عدم از روش استو
 شود. سازی پرداخته شده و نتایج بدست آمده با این پژوهش بررسی

 مراجع -6
[1] Naderi. B.. & Zandieh. M. (2014). Modeling and 

scheduling no-wait open shop problems. 

International Journal of Production Economics. 158. 

256-266. doi: 10.1016/j.ijpe.2014.06.011 

[2] Noori-Darvish. S.. Mahdavi. I.. & Mahdavi-Amiri. 

N. (2012). A bi-objective possibility programming 

model for open shop scheduling problems with 

sequence-dependent setup times. fuzzy processing 

times. and fuzzy due dates. Applied Soft Computing. 

12(4). 1399-1416. doi: 10.1016/j.asoc.2011.11.019 

[3] Naderi. B.. Fatemi Ghomi. S. M. T.. Aminnayeri. M.. 

& Zandieh. M. (2011). Scheduling open shops with 

parallel machines to minimize total completion time. 

Journal of Computational and Applied Mathematics. 

235(5). 1275-1287. doi: 10.1016/j.cam.2010.08.013 

[4] Mosheiov. G.. & Oron. D. (2008). Open-shop batch 

scheduling with identical jobs. European Journal of 

Operational Research. 187(3). 1282-1292. doi: 

10.1016/j.ejor.2006.03.068 

[5] Dong. J.. Zhang. A.. Chen. Y.. & Yang. Q. (2013). 

Approximation algorithms for two-machine open 

shop scheduling with batch and delivery 

coordination. Theoretical Computer Science. 491. 

94-102. doi: 10.1016/j.tcs.2013.04.025 

[6] Suppiah. Y.. & Omar. M. K. (2014). A hybrid tabu 

search for batching and sequencing decisions in a 

single machine environment. Computers & Industrial 

Engineering. 78. 135-147. doi: 

10.1016/j.cie.2014.10.010 

( 1393)،محمد.نمیرخاه،احمز.نشپایه،داحسینعلی.رحسنپو [7]
 شبیه یتمرلگوا از دهستفاا با زیفا یها ادهد با وژهپر یمانبندز.

 ،دوره تعملیا و تولید مدیریت مجله.تبرید زیسا
 74صس،1393 نمستاز و پاییز،2رهشما،9پیاپی،پنجم

[8] Behnamian. J. (2015). Survey on fuzzy shop 

scheduling. Fuzzy Optimization and Decision 

Making. doi: 10.1007/s10700-015-9225-5 

[9] Ahmadizar. F.. & Shahmaleki. P. (2014). Group-

shop scheduling with sequence-dependent set-up and 

transportation times. Applied Mathematical 

Modelling. 38(21-22). 5080-5091. doi: 

10.1016/j.apm.2014.03.035 

[10] Allahverdi. A. (2015). The third comprehensive 

survey on scheduling problems with setup 

times/costs. European Journal of Operational 

Research. 246(2). 345-378. doi: 

10.1016/j.ejor.2015.04.004 

[11] Yimer. A. D.. & Demirli. K. (2009). Fuzzy 

scheduling of job orders in a two-stage flowshop with 

batch-processing machines. International Journal of 

Approximate Reasoning. 50(1). 117-137. doi: 

10.1016/j.ijar.2007.08.013 

[12] Goldansaz. S. M.. Jolai. F.. & Zahedi Anaraki. A. H. 

(2013). A hybrid imperialist comp etitive algorithm 

for minimizing makespan in a multi-processor open 

shop. Applied Mathematical Modeling. 37(23). 

9603-9616. doi: 10.1016/j.apm.2013.05.002 

[13] Behnamian. J. (2015). Survey on fuzzy shop 

scheduling. Fuzzy Optimization and Decision 

Making. doi: 10.1007/s10700-015-9225-5 

 
12 

 

 

  

1 Supper-Script 
2 Sub-Script 

                                                           


