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 چکیده:

را  دگانگیرنتصمیم مدیران تولید و باال رفتن هزینه های انرژی یکی از فاکتورهای مهم مربوط به افزایش هزینه های تولید می باشد که 
 ایهتشویق می کند تا با روش های مختلف با این مسئله روبرو شوند. یک گام مهم در این روند این است که هزینه های مصرف انرژی در سیستم

 هایاین مقاله یک مدل ریاضی برای حداقل کردن هزینه .گرفته شودو قیمت های انرژی متفاوتی در طی یک روز در نظر  یابدتولید کاهش 
هایی یمتصم اتخاذطی فرآیندهای تولید ارائه می دهد. با  برای زمانبندی تولید تک ماشین دربا در نظرگرفتن زمان پایان کارها ژی انر مصرفی
سازد تا زمانبندی  . این مدل مدیران عملیات را توانمند میتوقف و خاموشی ماشین زمانبندی شود ،کارح ماشین تا زمان های انجام ودر سط

د براساس توانمگیر در هزینه های انرژی میدهد که کاهش چشنتایج نشان می .با حداقل هزینه در طی شیفت های کاری انجام دهند تولید را
دارد که به دلیل  را همراه اثرات مثبت محیط زیستی،  باشد که این فرآیند حداقل کردنانرژی باال های در دوره ها با هزینه عدم تخصیص

 .کنددر محیط کاهش پیدا می co2پیک و اوج می باشد که اثرات مخرب رژی در طول دوره های کاهش هزینه های ان

 زمان پایان کارها-قیمت های انرژی متغیر-مجموع هزینه های مصرفی انرژی -مسئله تک ماشینزمانبندی   کلمات کلیدی:

 

Optimization of single-machine production scheduling to minimize energy 

consumption costs and makespan 

Mohammadhosein Haghighi, Rashed Sahraeian, S.Meysam Mousavi 

Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Shahed University, Tehran, Iran 

 

Abstract

Rising energy cost can be regarded as one of the important factors related to production costs which 

encourages production managers to tackle this problem in different manners. One important step in this trend 

is to reduce the energy consumption costs of production systems by considering variable energy prices during 

a day. This paper proposes a mathematical model to minimize energy consumption costs and makespan for 

single machine production scheduling during production processes. This minimization process also has a 

positive environmental effect by reducing energy consumption during peak periods, which increases the 

possibility of reducing CO2 emissions from power generator sites.
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 مقدمه

امروزه فشارها بر روی صنعت تولید برای کاهش دادن اثرات مخرب       
 از کارخانجات و همچنین به عنوان عامل تاثیرگذارآلودگی های خروجی 

اید بهمواره تغییرات محیط زیستی افزایش یافته است و از طرف دیگر  در
ر ثبه طور عمومی ا .ی تولید افزایش پیدا کندی در فرآیندهااثربخشی انرژ

جی یکسان مصرف انرژی کاسته شود که بخشی انرژی یعنی با داشتن خرو
( 6991)پترسون  می شود نمایان هم نتیجه آن بر روی اثربخشی اقتصادی

 -باره سیاستکنون مطالعات زیادی درگذشته تاازبه دلیل اهمیت موضوع و 
اثربخشی انرژی در کشورهای مختلف انجام شده برنامه ریزی و  اجرا  های

 ت.اس
تغییرات پیوسته در قیمت های انرژی به عنوان یک ر گرفتن در نظ      

 .گرفته است عنوان ،یفاکتور مهم در تعریف هزینه های مصرفی انرژ
ف مختل در این مقاله تالش شده است تا با توجه به قیمت های بنابراین

مصرف  هزینه های انرژی در زمان های اوجبه  ،انرژی در دوره های مختلف
تا کل هزینه های مصرفی و مدل ریاضی معرفی شده است  توجه شودیز ن

و تصمیم گیرندگان بتوانند  ای زمانبندی تک ماشین حداقل شودانرژی بر
و یا متوقف  ،کارهایی در حال انجام ن در چه زمانماشیکه  تشخیص دهند

روشن رای ب باشد که البته در این میان باید به مدت زمان الزمخاموش 
ی های انرژتغییرات در قیمت .ماشین نیز توجه کردخاموش شدن شدن و یا 

ونه است ساختار این مقاله این گ .کتور کلیدی در مدل ارائه شده استیک فا
 ،ازی ریاضیتعریف مسئله و مدلس 3بخش  ،مرور ادبیات 2که در بخش 

 می باشد.نتیجه گیری   5بخش  ،اجرای مدل 4بخش
 مرور ادبیات 

به منظور اثر بخشی تولیدات مقاله های متفاوتی ارائه شده است که از       
کردن زمان ( مقاله ای تحت عنوان حداقل 2005ین )میان آن ها هوگوو

. اما بعد از آن است و کاهش هزینه های تولید ارائه کرده هاپایان انجام کار
( مقاله ای به منظور کاهش مصرف انرژی در مسئله زمانبندی 2003لیو )

در این میان مدلسازی های ریاضی  .ارائه دادفرآیند تولید کارگاهی تولید در 
و الگوریتم های بهینه سازی متفاوتی برای بهینه سازی زمانبندی تولید 

لین و مقاله ای که توسط  توان بهمیارائه شده است که از میان آن ها 
 که یک الگوریتم بهینه به منظوراشاره کرد نگارش یافته  (2002لیوو)

ماشین های موازی ارائه داده  رای مسئلهب هاحداقل کردن زمان انجام کار
 می رود. رمهمترین مطالعات به شما که ازاند 

د بدون یتول ی تولید این گونه تعریف می شود:از منظر دیگر اثر بخش       
هدر دادن منابع که در نتیجه پیامدهای مثبتی روی اقتصاد و همچنین 

دی البته راه حل ها و روش های زیا ؛پیرامون خواهد داشتمحیط زیست 
اتالف انرژی در فرآیند های تولید کاهش پیدا کند که است تا استفاده شده 
اران و همکموزن توسط مرتبط مقاله ای است که  تحقیقاتیکی از این 

که عنوان مقاله زمانبندی تک ماشین برای حداقل ( ارائه شده است 2002)
کردن مجموع مصرف انرژی می باشد که یکی از مقاالت مهم در این زمینه 

ست که ماشین می تواند به شمار می رود که در این مقاله اذعان شده ا
ی برای روشن و خاموش شدن به شرطی که مصرف انرژ ،خاموش شود

 روشاز طرف دیگر  .مصرف انرژی در حالت توقف می باشدماشین کمتر از 
 انرژی را افزایشتا اثر بخشی است استفاده شده زیادی هم سازی های بهینه

( یک مدل برنامه ریزی غیر خطی 2002برای مثال لیو و همکاران ) .دهد
ترکیبی  (flow shop) لیدفرآیند خط تو برای مسئله زمانبندی مختلط

را از طریق  و مسئلهکردن مصرف انرژی ارائه داده اند  لبه منظور حداق
ه عنوان ب ،و اگر چه مصرف انرژی الگوریتم ژنتیک بهبود یافته حل کرده اند

وان محدودیت کلیدی در نیز به عن اما زمان پایان انجام کار بود  تابع هدف
قاله در این بود که زمان های اوج و پیک البته ضعف م ؛نظر گرفته شده بود

ر وو ضعف دیگر مقاله در این بود که تصبرای انرژی را در نظر نگرفته است 
 .ودشماشین نباید خاموش  ،کردند تا زمانی که کلیه کارها انجام شوند می

البته برخی مدل های ریاضی برای زمانبندی پویا در سیستم های انعطاف 
زنگ و  .پذیر با تابع هدف حداقل کردن مصرف انرژی ارائه شده است

فرآیند یک مدل زمانبندی  (2062)(  و وای و همکاران 2062همکاران  )
برای حداقل کردن زمان انجام کارها و اثرات کربن  چند ماشینهکارگاهی 

برای حل مسئله را که آن ها الگوریتم ژنتیک چند هدفه  ئه کرده اندارا
اند و همچنین آن ها به دوره های اوج مصرف در نظرگرفتهبهینه سازی 

یک مدل ریاضی برای کاهش  (2066یلدریم و موزن )ی توجهی نکرده اند.
و حداقل کردن مصرف انرژی برای مسئله تک  کارها دادن کل زمان تکمیل

ها هم از الگوریتم ژنتیک چند هدفه استفاده ارائه داده اند که آنماشین 
های اوج مصرف بی توجه  کرده اند و ضعف آن ها در این بود که به دوره

 می شود.دوره های اوج مصرف توجه شایانی به  مقاله اینبوده اند که در
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چند  مختلط( یک مدلسازی برنامه ریزی خطی 2066فنگ و همکاران )
ام کارها ومی برای بهینه سازی زمانبندی با حداقل کردن زمان انجهدفه عم

( یک مدل بهینه سازی 2063لیو و همکاران ) و انرژی معرفی کرده اند.
ن نظر گرفتبا در فرآیند خط تولیدزنبور عسل جدید برای حل زمانبندی 

 برای هدفهرف الکتریسیته درنظر گرفته اند و آن ها یک راه حل چندمص
 .  اند مصرف انرژی ارائه کردهو  حداقل کردن زمان انجام کارها

ر را در زمانبندی تولید در نظزیادی مصرف انرژی اگر چه مقاالت       
گرفته اند اما هیچ کدام از آن ها مسئله زمانبندی را برای حداقل کردن 

ای وره ههزینه های تولید در د اتهزینه های تولید با در نظر گرفتن نوسان
توجه به حداقل کردن از طرف دیگر  ؛مختلف و کوتاه در نظر نگرفته اند

با توجه به نوسانات حداقل مصرف انرژی در نظر گرفتن ها با زمان انجام کار
کند که به هدفه ایجاد مییک مسئله دو تابع هزینه در دوره های مختلف 

 .در مطالعات گذشته به شمار می آیدمهم  عنوان خال

  یف مسئله و مدلسازیتعر

 تعریف مسئله 

طرح زمانبندی ایجاد شده در این مقاله مدیران عملیات را توانمند 
حداقل ف انرژی را در مسئله تک ماشین سازد تا کل هزینه های مصرمی

به عنوان یک  را کند و این مقاله تغییرات پیوسته در قیمت های انرژی
 .کند م در مسئله زمانبندی مشخص میفاکتور مه

 خروجی های مدل ارائه شده: 

 هر کار  انجام زمان شروع فرآیند -6

کار باید بی یتصمیم گیری درباره این که ماشین در چه زمان های -2
 .و یا خاموش باشد و زمان های تغییر حالت را مشخص کنیم

 هزینه های دقیق مصرف انرژی برای ماشین را محاسبه کنیم. -3

حالت ها و الگو های تغییر حالت متفاوتی  در واقعیت هر نوع ماشین        
و همکاران  وینر .دارد که حاکی از الگو های متفاوت مصرف انرژی می باشد

ها توسط صرف انرژی ماشینالبته اطالعات دقیق مربوط به م ،(2066)
 .(2063، ادریسکلوادنل)اندازه گیری است ی حرفه ای قابل سنسورها

حالت برای  3هزینه های انرژی برای حل مسئله حداقل کردن در این مقاله 
 -2انجام فرآیند )تولید(  -6عبارتند از:  کهمی شود  ماشین در نظر گرفته

 خاموشی-3توقف )کار بدون تولید( و 

آورده شده است : 6در نمودار  ل شهودی برای عملیات این ماشینمد

                    
 : مدل شهودی عملیات ماشین1نمودار                         

  (𝑎𝑏) نیازمند ، نشان دهنده این است که تغییر حالتa   واحد زمانی و
b  .در مصرف انرژی در دو صورت زمان و هزینه  واحد مصرف انرژی است

این مدل در نظر گرفته شده است: زمان سپری شده وقتی که از حالت 
)در حال  می دهیم و برعکس خاموش به حالت انجام کار تغییر حالت

  خاموش شدن(.

ل در مد ؛در نظر گرفته نمی شود یو خاموش تغییر حالت بین توقف       
به دلیل این که وقتی که ماشین قصد دارد از انجام کار به حالت خاموشی 

اوال: ماشین در ابتدا از حالت  ؛دو گزینه به وجود می آید ،تغییر حالت بدهد
ت توقف تغییر حالت بدهد و سپس از حالت توقف به حالت انجام کار به حال
دوما: مستقیما از حالت انجام کار به حالت خاموشی برود و  .خاموشی برود

این گزینه به دلیل داشتن هزینه کمتر ترجیح داده می شود و از طرف دیگر 
چرا که  ؛زمان جابجایی از حالت توقف به انجام کار هم توجهی نمی شودبه 

قعیت این زمان خیلی کوتاه است و تاثیر چندانی بر جواب ندارد و به در وا
زمان هر  ،دلیل این که زمان تنظیم و زمان انجار کار ماشین متفاوت است

 تعداد دوره ها  حالت به صورت تعداد دوره ها و زمان جابجایی هم براساس
 معرفی می کنیم.
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 :مدلمفروضات و محدودیت های در نظر گرفته شده در 

  .گیردماشین انجام مییک کارها توسط  همه -6

حق انقطاع در مدل وجود ندارد یعنی وقتی که کاری شروع به انجام -2
شدن بکند باید آن کار تا انتها انجام بشود و در میانه راه نمی توان کار 

 ای را آغاز کرد.دیگه

 کارها بر اساس توالی تعیین شده روی ماشین بروند.-3

ن مدل وقتی ماشین برای دوره ای از زمان در حالت توقف باقی در ای-4
 اگر دو شرط زیر را دارا باشد: ؛بماند ماشین باید خاموش شود

زمان مورد نیاز برای خاموش و روشن کردن ماشین کمتر از زمان  الف(
هزینه مصرف انرژی برای خاموش و روشن کردن ماشین  ب(.توقف بشود 

مصرف انرژی در حالت توقف باشد  و اگر این دو شرط باید کمتر از هزینه 
 .ید در همان حالت توقف باقی بماندماشین با ،برقرار نباشد

 :ورودی های مدل

 .مدت زمان شیفت های تولید که توسط طراحان تولید تعیین می شود -6

 .قیمت های انرژی در طول هر دوره یا شیفت -2

  .هاکارزمان فرآیند برای هر یک از تعداد کارها و  -3

، ه و در هر حالت ماشین )انجام کار، توقفمقدار مصرف انرژی در هر دور -4
 .، روشن کردن(هر تغییر حالت ماشین )خاموش کردنخاموش( و در 

 .خاموش کردن( )روشن کردن،زمان مورد نیاز برای تغییر حالت  -5

 مدل ریاضی

در ابتدا مجموعه های ضروری و پارامتر ها  ،در این بخش برای حل مسئله
)تابع هدف و محدودیت ها( ارائه  و متغیرها معرفی می شوند و سپس مدل

 می شود.

 مجموعه ها:

J: د.شوتعداد کل کارها که توسط ماشین انجام می 

P:  تعداد دوره ها 

S: {توقف)کار بدون تولید(    -2انجام کار)تولید(  -6تعداد حالت ها 

 اموش{خ – 3

 پارامترها:

  𝐸𝑃𝑆 مقدار انرزی مصرفی در طول دوره:P  در هر حالتS 𝐸𝑆𝑆′𝑇:  مقدار انرژی مصرفی متناظر با هر دورهp  وقتی از حالتs  به𝑠′ 
 ′𝑆به  Sمقدار دوره های که باید صرف بشود تا ماشین از حالت  : 𝑇𝑆𝑆′𝑇 :زمان الزم برای انجام هر کار P 𝑇𝑗𝐽:قیمت های انرژی متناظر با هر دوره  𝐶𝑃 .تغییر حالت می دهیم

در  Sشود یعنی ماشین می تواند از حالت  0اگر برابر  :تغییر حالت بدهد
 .برود P+1در دوره  ′𝑆به حالت   Pدوره 

Mیک عدد قراردادی مثبت خیلی بزرگ : 

    𝛼𝑆𝑃 =                               در غیر این صورت0اگر ماشین در دوره 𝑝 در حالت 𝑠 باشد 1}

𝛽𝑠𝑠′𝑝 =                                                 در غیر این صورت0اگر ماشین در دوره𝑝از حالت 𝑠 به حالت ′𝑠 تغییرکند1}
               𝑋𝑗𝑝 =                    در غیر این صورت0اگر کار 𝑗 در دوره 𝑝 انجام بشود1}

                  𝑆𝑗𝑝 =                  در غیر این صورت0 اگر کار 𝑗 در دوره𝑝 شروع شود1}

 مسئله می تواند به صورت زیر فرمول بندی بشود :

(6) min   ∑𝐶𝑃𝑝 (∑𝐸𝑠𝑆𝛼𝑠𝑝𝑠 +∑∑𝐸𝑆𝑆′𝑇 𝛽𝑠𝑠′𝑝𝑠′𝑠 ) 
(2) min       𝐶𝐽 

(3) 𝐶𝐽≥ p+𝑇𝐽-M(1-𝑆𝐽𝑃) 
(4) ∑𝑋𝑗𝑝𝑗 = 𝛼1𝑃 

(5) ∑𝛼𝑠𝑝𝑠 +∑𝛽𝑠𝑠′𝑝𝑠,𝑠′ = 1 
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(1) 𝛼𝑠𝑝 ≤ ∑ 𝛼𝑠′𝑝+1 +𝑠′,𝑇𝑆𝑆′𝑇 =0 ∑ 𝛽𝑠𝑠′′𝑝+1𝑠′′,𝑇𝑆′′𝑇 ≥1  

(2) 𝛽𝑠𝑠′𝑝 ≤ 𝛽𝑠𝑠′𝑝+1 + 𝛼𝑠′𝑝+1 

(2) ∑ 𝛽𝑠𝑠′𝑝′ ≥ (𝑝+1≤𝑝′≤𝑝+𝑇𝑆𝑆′𝑇 𝛼𝑠𝑝 + 𝛽𝑠𝑠′𝑝+1 − 1)𝑇𝑆𝑆′𝑇
 

(9) 𝛽𝑠𝑠′𝑝 + 𝛽𝑠𝑠′𝑝+𝑇𝑆𝑆′𝑇 ≤ 1 

(60) ∑𝑋𝑗𝑝𝑗 ≤ 1 

(66) 𝑆𝑗′𝑝 ≤ ∑ 𝑆𝑗𝑝′𝑝′≤𝑝  

(62) ∑ 𝑋𝑗𝑝′ ≥𝑃≤𝑝′≤𝑝−𝑇𝑗−1−1 𝑇𝑗𝐽𝑆𝑗𝑝 

(63) ∑𝑋𝑗𝑝𝑃 ≤ 𝑇𝑗𝐽 
(64) ∑𝑆𝑗𝑝𝑃 = 1 

(65) 𝛼2𝑃 = 1 

(61) 𝛼𝑠𝑝 ∊ {0,1} 
(62) 𝛽𝑠𝑠′𝑝 ∊ {0,1} 
(62) 𝑋𝑗𝑝 ∊ {0,1} 
(69) 𝑆𝑗𝑝 ∊ {0,1} 
 

هدف اول می باشد که هزینه های مربوط به  متناظر با تابع 6رابطه       
ر دوره را محاسبه می کند. حالت های ماشین و قیمت های انرژی در ه

 هاکار دوم می باشد که زمان پایان تمام با تابع هدف متناظر 2رابطه
(makespan ( ان دهنده زمان کار نهایی نش 3. رابطه را حداقل می کند

ن است که اگر ماشین در حال انجام نشان دهنده ای 4رابطه  .می باشد
ماشین همواره می تواند در یکی  5ماشین روشن می باشد. رابطه  ،کارباشد

از سه حالت قرار داشته باشد و یا در حال جابجایی بین دو حالت باشد 
محدود کردن حالت ها و تغییر حالت های ماشین وقتی که  2و  1رابطه 

و  2رابطه  .حالت ها قرار داشته باشد ماشین در دوره قبلی در هر کدام از
فقط  60رابطه  ایجاد یک پارامتر باال و پایین برای تغییر حالت ماشین 9

دهد که یک کار روی ماشین در هر دوره در حال انجام دادن باشد اجازه می

ها مطابق با توالی تعیین شده اطمینان یافتن برای این که کار 66رابطه 
نشان دهنده این است که حق انقطاع وجود  62ابطه ر .روی ماشین می روند

هر کار روی ماشین متناسب با مدت زمان انجامش  63رابطه  .ندارد
همه کار ها باید در محدودیت های زمانی  64رابطه  .تخصیص داده  شود

ه رابط. را توصیف میکند این محدودیت شرط کرانی 65رابطه  .انجام بشوند
 .نشان دهنده متغیرهای باینری مدل می باشند 69تا   61

 اجرا 

از فرآیند جمع اوزان  ،برای مدل چندهدفه ارائه شده ،در این مقاله
در نظر به صورت تک هدفه  ،استفاده شده است تا توابع هدف با هم

 .یافتبه جواب بهینه دست بتوان و  گرفته شود

{  
  𝑍1′ = 𝑍1𝑍1𝑚𝑎𝑥𝑍2′ = 𝑍2𝑍2𝑚𝑎𝑥 

  .می باشد 𝑍2حداکثر ارزش   𝑍2𝑚𝑎𝑥و𝑍1 حداکثر ارزش 𝑍1𝑚𝑎𝑥که 

min تابع هدف به صورت زیر تعریف می شود:از همین رو                     (𝜂1𝑍1′ + 𝜂2𝑍2′ )                           (20) 
وزن تابع هدف دوم  𝜂2تابع هدف اول و  )میزان اهمیت(وزن 𝜂1که 

می باشد که توسط تصمیم گیرنده مشخص می شود. البته باید توجه 
𝜂1           داشت که: + 𝜂2 = 1                                                 (21) 

ر دعملی وکاربردی های مثال به مدل ارائه شده عتبار بخشیدن رای اب     
می ها ایجاد زمانبندی بهینه  مثالو هدف آورده شده است ابعاد مختلفی 

               . باشد

 مدت زمان انجام کارها - 1جدول                     

 کار 6 2 3 4 5 1 2 2 9 60
مدت زمان  6 2 2 3 3 2 2 2 6 6

 انجام)دوره(
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 مصرف انرژی ماشین  -2جدول 

 حالت و تغییر حالت ها (kw)مصرف
 انجام کار 4
 توقف 2
 روشن کردن 5
 خاموش کردن 6

  
  قیمت های انرژی در دوره ها و جواب بهینه  -4جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 مدت زمان انجام کارها مثال دوم:   -5جدول 

 کار 6 2 3 4 5 1 2 2 9 60
مدت زمان  2 3 3 4 4 3 3 3 2 2

 انجام)دوره(

 

 قیمت های انرژی در دوره ها و جواب بهینه  -6جدول 

 

 

 

 

 

 مدت زمان )دوره( مورد نیاز برای تغییر حالت ها   -3جدول       

 تغییر حالت ها مدت زمان )دوره( مورد نیاز
روشن کردن)تغییرحالت ازخاموش  2

 به انجام کار( 
ازانجام خاموش کردن)تغییر حالت  6

 کار به خاموش(
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 نتیجه گیری

به منظور حداقل کردن کل دو هدفه در این مقاله یک مدل ریاضی           
(  برای makespanها )ف انرژی و همچنین زمان پایان کارهزینه های مصر

ای هزمانبندی تک ماشین با در نظر گرفتن تغییرات پیوسته در قیمت 
این مدل به دلیل درنظرگرفتن ارائه شد.  در دوره های مختلف انرژی

قیمتهای انرژی متفاوت در دوره های مختلف به واقعیت نزدیک تر می باشد 
ند کاین مدل به مدیران عملیات و تصمیم گیرندگان کمک میاز همین رو 

 صرفیمجموع هزینه های م ولید کارا و موثر و با حداقلتا یک زمانبندی ت
ه هدف اصلی مقاله اگر چداشته باشند.  (makespan) زمان پایان کارها و

کاهش دادن هزینه های تولید بود اما در کنار آن مدت زمان و میزان مصرف 
 سرانجامکاهش داده شد که  های اوج و پیک مصرف نیزانرژی در زمان 

نهاد پیش به عنوان .دادنیزکاهش اثرات مخرب بر روی محیط زیست را  بتوان
 – 6  :به موارد زیر می توان اشاره نمودمطالعات آتی برای این مقاله  برای

مسئله را در قالب سایر مسائل مثل ماشین های موازی و فرآیند تولید 
ر گرفتن حق انقطاع مسئله را با در نظ - 2 کارگاهی مورد بررسی قرار داد.

ای هزینه )مثل هزینه فاکتوره – 3 و ... مورد حل قرار داد.عدم توقف و 
 ....( برای مسئله در نظر گرفته شود نگهداری ماشین و
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