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  ريزي تركيبي خطي بندي بهينه خط توليد كيك و كلوچه با استفاده از روش برنامه زمان

  ** طاهرپور، حميد -* كهنسال، محمدرضا

  گروه اقتصد كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهددانشجوي كارشناسي ارشد ** - عضو هيات علمي گروه اقتصد كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد*

  دهيچک
 ينه هايم که هزي هستيديدست آوردن برنامه تول  به دنبال بهMixed Integer Linear Programming (MILP)با استفاده از مدل ن مطالعه يدر ا
، ساعات يد محصوالت مختلف را در هر روز از افق زمانير تولير، مقادي مد نظر مدينه هاين الگو با در نظر گرفتن تمام هزيا. کند يکننده را حداقل م ديتول
د ير خط توليي تغي شده و زمان الزم برايزير  انبار برنامهيزان تقاضا، موجودي هر روز را بر اساس مي انبار در انتهايد هر محصول و موجودي توليزم براال
  .دهد يدست م د در هر روز را بهي تولي براي جامعين الگو برنامه زمانيدست آمده در ا ج بهينتا. آورد يدست م به

  ريزي تركيبي خطي بندي بهينه، توليد كيك و كلوچه، برنامه زمان :كلمات كليدي
  

  مقدمه
 که باعث شده تا مشکل يبه گونه ا.  شده استيديزات توليتر شدن تجه دهيچي، سبب پيي غذايها ش تنوع فراوردهيافزا     
 يتيري مديهايريگ مي تصمي برايمادگزات و آي تجهيريپذ از به انعطافين نيبنابرا. ابديش ي افزايي غذايت فراورده هايريمد
ات ين عملي از مهمتريکي. باشد يد مي توليبند  و زمانيزير نه برنامهيوجود آمده عمدتاً در زم رات بهييتغ. افته استيش يافزا

، مواد خام دي توليها  نهادهيزير د به برنامهي توليبند زمان. باشد يد مي توليبند  زمانييد مواد غذايت کارا در توليريجهت مد
 در يتا کنون مطالعات اندک .]۳[پردازد ي ما چند محصوليک ي يدي توليندهايزات در طول زمان، جهت انجام فراي کار، تجهيروين

نه ي در زميا ن بر اساس اطالعات ما تا کنون مطالعهيعالوه بر ا.  انجام شده استييد مواد غذاي پروسه توليبند نه اجرا و زمانيزم
  باشد يک ميد کي توليبند ق، جهت زماني دقيبند ک فرمولين مطالعه ارائه يهدف ا. ک انجام نگرفته استيد کيول تيبند زمان

  
  مواد و روشها

 ي انبار در ابتداي هر محصول، موجودي روزانه برايم که با داشتن اطالعات مربوط به تقاضايدنبال آن هست ن مطالعه بهيدر ا     
 يها نهيد هر محصول، هزيگر، سرعت توليک محصول به محصول ديد از ير خط توليي تغتم جهنه و زمان الزيهر روز، هز

ل يم که با آن بتوان به اهداف ذي کني را طراحيد، مدليب تولي مربوط به ترتيتهاي کار در ساعت و محدوديروينه ني، هزيانباردار
  :افتيدست 
 .ک از محصوالتي هر ين برايزمان کار ماش -۲    .کدامشوند و مقدار هر  يد ميک روز تولي که در يمحصوالت -۱

 . هر روزي انبار در انتهاير موجوديمقاد -۳

  .ز برآورد کرديل را نيتها ذيد بتوان محدوديعالوه بر موارد فوق، با
 .برآورد تقاضا در زمان سفارش -۲       . محصوليتقاضا -۱

 .رس کار و ساعات کار در دستيروين -۴       .اتيب عمليترت -۳
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.  استفاده شده استينري بايرهايوسته و هم از متغي پيرهايباشد که در آن هم از متغ ي مMILPن مطالعهيمدل استفاده شده در ا
 ي زمانيها  به دورهيزير افق برنامه. روند يکار م گر بهيک محصول به محصول دير از يي نشان دادن تغي براينري بايرهايمتغ

 گسسته جهت کم شدن حجم ير زمانيي، متغيدر داخل هر دوره زمان. ک روز استي آن برابر شود که طول يم ميگسسته تقس
ن ييد آنها تعيله سرعت توليوس د محصوالت بهيب توليک ترتيد کي در تولش دقت مدل استفاده شده استيمحاسبات و افزا

ب همه ين ترتيبه ا). باشد يد ميب توليرت در تيت باالتري اولويشود، دارا يد مي توليشتري که با سرعت بيمحصول(شود  يم
ک روز ي، در ا چند محصول يک يت شود، اگرچه ممکن است ي رعايستيب همواره باين ترتيا. شوند ي ميبند محصوالت رتبه

ک محصول به يتوان از  يباشد و تنها م يد ميب توليت ترتير محصول همواره بر اساس رعايين، تغيعالوه بر ا. د نشوديتول
نه کردن يستند و مدل جهت بهيزا ن ن مدل برونيرها در اي از متغيبرخ. ر دادييد را تغي، خط توليبند تر در رتبه نييالت پامحصو

ک يد هر ي در هر روز و زمان الزم جهت توليدي توليها رها مربوط به تعداد جعبهين متغيا. دهد يتابع هدف، خود به آنها مقدار م
ن، يعالوه بر ا.  کار استيرويد و نير خط توليي مربوط به تغيها نهي هزيساز ن مطالعه، حداقلير اتابع هدف د. باشد يدر روز م

ت کارخانه يري مدي را برايديتوانند اطالعات مف يشوند و م ي انبار، به صورت مجزا محاسبه مي کار و سطوح موجوديروين
  :ف کرديل تعريئه مدل را به شکل ذ الزم جهت ارايرهايتوان متغ يبا مقدمات ذکر شده م فراهم کنند

  :سهاياند -
i :روزها .      j,k,l :محصوالت.  

  :پارامترها -
N :يزير افق برنامه.     P :تعداد محصوالت.  

demand(i,j) :ي کااليتقاضا برا j در روز i.  csetup(j,k):د از محصول ير خط توليينه تغي هزj به k.   
  :مي تصميرهاي متغ-

prod(i,j) :د محصول ي تولمقدارj  در روزi.   bin(i,j) :د محصول يتولj  در روزi.  
binsetup(i,j,k) :ر از محصول ييتغj  بهk  در روزi.  tsetup(j,k) :ر از محصول يي تغيزمان الزم براj به k.  

cost :کاريروينه نيهز .     u(j):ي کاالين براي سرعت ماش j. 

m(j) و µi :دير حداکثر و حداقل توليمقاد. 

openinv(i,j) و tarinv(i,j) :انبار در روز ي موجوديي و انتهاييمقدار ابتدا iام. 

Time(i): کل ساعات کار دستگاه در روز i . ر محصوليي تغيشامل زمان الزم برا.  
  .ل ارائه کرديتوان به شکل ذ ين مطالعه را ميکار رفته در ا  بهMILPرها، مدل ين متغيبا داشتن ا

  تابع هدف -
 ( , ). ( , , ) . ( )

i j l i
csetup j l binsetup i j l cost Time i+∑∑∑ ∑  

 باشد ي کار ميروي نيها نهيد و هزير خط توليي از تغي ناشيها نهيتابع هدف متشکل از هز

 . باشد يل مي در مدل لحاظ گردد به شکل ذيستي که باييتهايمحدود

 وستهي و پينري بايرهاين متغيرابطه ب -

۱

۲
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( , ) ( ). ( , )prod i j m j bin i j≤    ji,∀  
( , ) ( ). ( , )prod i j j bin i jµ≥     ji,∀  

 iدر روز   j يد کاالي و تولbin(i,j)=1شود اگر و فقط اگر  يانجام م iدر روز  j يد کااليدهند که تول ين دو نامعادله نشان ميا
 .bin(i,j)=0شود اگر و فقط اگر  يانجام نم

 ي هر محصول در طول افق زمانيموازنه عرضه و تقاضا -

  .ر مي باشدي دوره صفر در نظر گرفته شده معادله به شکل زيه و انتهاي انبار اولين مطالعه موجودياز آنجا که در ا. 
 

-  
  ستير مجاز نيد مجاز اما تاخيع در توليتسر -

  
  
 

 كنند ين مييت ها تعين محدودين ايهمچن.  آورديبه دست م j هر محصول در روز ي انبار را براير موجودي مقاد۶ و ۵ت يمحدود
  .ستيز نير در براورد تقاضا جاي به موقع پاسخ داده شود و تاخيستي هر كاال باي روزانه برايكه تقاضا

   دورهي تقاضا در انتهاين سطح مطلوب موجوديتام -
  
ن مطالعه ياز آنجا كه در ا. ر باشدن شده برابييش تعير از پيد با مقادي دوره باي انبار انتهاي كند كه مقدار موجوديان مين معادله بيا

  . شوديل مير تبدين معادله به شكل زيكسان و برابر با صفر فرض شده است اي دوره ير ابتدا و انتهايمقاد
  

  محاسبه زمان -

  
  . كندين معادله زمان كار دستگاه را در هر روز محاسبه ميا

  دير تولييت مربوط به تغي محدود-
  
  
  
  

 در l به jد از محصول ي كند كه اگر توليل ميت ها به مدل تحمين محدوديا.  باشدي كوچك ميدد به اندازه كافك عي λكه در آن 
  binset(i,j,l)= 1:     ر كند آنگاهييتغ  iروز 

  يمطالعه مورد

۳

0 

۴

۵ 

۶

۷ 

۸ 

۹ 

۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
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العات مربوط به آن هاي توليد كيك و كلوچه در شهرستان مشهد مي باشد كه اط كارخانه مورد مطالعه يكي از مهمترين كارخانه     
 دقيقه حل و نتايج ۱۵ در مدت QSBبا داشتن اين اطالعات مدل ارائه شده توسط نرم افزار .  گزارش شده است۵ تا ۱در جداول 

د يد محصول و حداكثر ساعات تولير حداكثر توسط دو فاكتور سرعت توليالزم به ذكر است كه مقاد. آن در بخش نتايج آمده است
  .ن شده استيين تعير حداقل توسط مهندسي شود ومقادين ميي ساعت است تع۸ن مطاالعه حداكثر يهر محصول در ا

 
  جينتا

ك از محصوالت را در هر يد هر يزان تولي م۶جدول . ر ارائه كردي توان در قالب جداول زيمدل را مكاربرد ج حاصل از ينتا     
 ي براي شود كه براي محصول مشخص ميداد جدول مربوط به تقاضاسه آن با اعيمطابق اعداد جدول و مقا.  دهديروز نشان م

 از روزها ي انبار در برخين مساله باعث بوجود آمدن موجوديا. رديل آنها انجام گي از محصوالت زودتر از زمان تحويد برخيتول
د هر يبا داشتن مقدار تول. باشدي روز مي انبار در انتهاير نشان دهنده موجودين مقاديا.  ارائه شده است۷ شود كه در جدول يم

 توان يم. ش داده شده استي باشد نماي مختلف ميد كاالها در روزهاي تولي كه نشان دهنده مدت زمان۸كاال در هر روز جدول 
 . نشان داد۱ در قالب نمودار ين جداول را به صورت نموداريا

  )الري(يدولر تينه تغيهز: ۲جدول   انواع محصوالت و سرعت توليد: ۱جدول 
. jاولويت  u(j) )كارتن بر ساعت(   j   صبحانه  كشمشي  شكالتي  
۶۵۷۰۰  ۱۳۱۴۰۵۲۵۶۰۰  عصرانه ۱  ۳۶كيك ۱
۶۵۷۰۰  ۵۲۵۶۰۰    يشكالت ۲  ۳۰  يشكالت ۲
۷۸۸۴۰      يكشمش ۳  ۲۴  يكشمش ۳
        صبحانه ۴  ۱۸  صبحانه ۴
   

  )كارتن(حداقل و حداكثر توليد : ۴جدول   )عتسا(دير خط توليي تغيزمان الزم برا: ۳جدول
j    صبحانه يكشمش  j حداكثرحداقل  محصولj 

  ۱  ۲۸۸  ۱۸ك يك ۱  /۴۱۶ /۳۳۳  ./۸۳ عصرانه ۱
  ۲  ۲۴۰  ۱۵  يشكالت ۲  /۴۱۶ /۳۳۳    يشكالت ۲
  ۳  ۱۹۲  ۱۲  يكشمش ۳  /۵    يكشمش ۳
  ۴  ۱۴۴  ۹  صبحانه ۴      صبحانه ۴
  
 

  )كارتن( هفتهياضا در روزهاتق:۵جدول
  مجموع  پنج شنبه  چهار شنبه سه شنبه دو شنبه ك شنبهي شنبه  
  ۵۵۰ ۱۵۰  ۱۵۰  ۲۰۰  ۵۰ ك عصرانهيك

  ۴۲۰  ۶۰  ۱۰۰ ۸۳ ۱۵۰ ۲۷   يشكالت
  ۱۶۰  ۱۹  ۴۳ ۵۳ ۲۵ ۲۰  يكشمش
  ۱۳۵  ۱۵  ۲۸ ۳۰ ۲۰  ۴۲  صبحانه

  )كارتن(د كاالهايزان توليم:۶جدول
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  مجموع  پنج شنبه  چهار شنبه سه شنبه هدو شنب ك شنبهي شنبه  
  ۵۵۰ ۱۵۰  ۱۵۰ ۰ ۰ ۱۶۲ ۸۸ ك عصرانهيك

  ۴۲۰  ۶۰  ۵/۳۸ ۵/۹۶ ۱۹۸ ۰ ۲۷  يشكالت
  ۱۶۰  ۵/۱۳ ۰ ۵/۴۸ ۵/۲۵ ۵/۵۳ ۲۰  يكشمش
  ۱۳۵  ۰  ۵/۳۷ ۵/۲۵ ۰ ۹ ۵۳  صبحانه

  
  )كارتن( مختلفي انبار در روزهايموجود:۷جدول

  پنج شنبه  هچهار شنب سه شنبه دو شنبه ك شنبهي شنبه  
  ۰  ۰ ۰ ۰ ۲۰۰ ۳۸ ك عصرانهيك

  ۰  ۰ ۵/۶۱ ۵/۴۸ ۰ ۲۷ يشكالت
  ۰  ۵/۰ ۵/۵ ۰ ۵/۲۷ ۰ يكشمش
  ۰  ۰ ۵/۵ ۰ ۲۰ ۱۱ صبحانه

  
  . مختلفيك از محصوالت در روزهايد هريساعات تول:۸جدول

  پنج شنبه  چهار شنبه سه شنبه دو شنبه ك شنبهي شنبه  
 ٤,١٧ ٤,١٧ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٤,٥٠ ٢,٤٤ ك عصرانهيك

 ٢,٠٠ ١,٢٨ ٣,٢٢ ٦,٦٠ ٠,٠٠ ٠,٩٠ يشكالت
 ٠,٥٦ ٠,٠٠ ٢,٠٢ ١,٠٦ ٢,٢٣ ٠,٨٣ يكشمش
 ٠,٠٠ ٢,٠٨ ١,٤٢ ٠,٠٠ ٠,٥٠ ٢,٩٤ صبحانه
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ABSTRACT 
This study tries to achieve the production schedule which minimizes production costs using MILP (MIXED INTEGER LINEAR 
PROGRAMMING) model. This model with attention to all costs, demand, planned inventory stock and required time for product 
substitution gives the produced quantity of various products in each day of time horizon, required hours for production of each 
product and inventory stock at end of each day. This model obtains a comprehensive production schedule for each day. 
 
KEYWORDS: Optimal Scheduling, Cake and Cookie Production, MIXED INTEGER LINEAR PROGRAMMING 
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