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 چكيده 
داير شد، يكي  1113های خط مونتاژ از زمانیكه اولین خط مونتاژ در كارخانه فورد در سال سازی سیستمطراحي و پیاده

-ها با مشكالت مختلفي در مراحل طراحي و پیادهر شركتها بوده است. از آن زمان به بعد، اكثاز مسائل مهم برای شركت

های كاری مختلف و انتخاب تجهیزات های خط مونتاژ، در زمینه تخصیص عناصر كاری مختلف به ايستگاهسازی سیستم

 مدل يك دو مسئله فوق ابتدا بررسي همزمان جهتهای كاری مواجه هستند. بنابراين در اين مقاله مناسب برای ايستگاه

سازی هزينه خريد تجهیزات مونتاژ همراه با انتخاب تجهیزات با تابع هدف حداقل عدد صحیح برای مساله باالنس خط

بیني شده های آينده از سوی شركت مورد مطالعه پیششود. سپس برای سطوحي مختلف تقاضا كه برای سالارايه مي

آيد. از آنجايیكه ینه در حداقل هزينه تجهیزات به دست ميهای بهو فهرستي از جواب است، مدل در نرم افزار گمز حل

ها نسبت به باشند در مرحله بعد هر يك از طرحمساله باالنس خط و انتخاب تجهیزات يك مساله چند معیاره مي

شده از ادبیات موضوع با بكارگیری روش تحلیل سلسله مراتبي گروهي فازی مورد  شناسايي كیفي و كمي معیارهای

 گردد.ابي قرار گرفته و در نهايت بهترين طرح از منظر تیم تصمیم انتخاب ميارزي

 

 ريزی عددصحیحفازی، برنامه گروهي  AHPطراحي خط مونتاژ،مونتاژ،  خط باالنس هاي كليدي: واژه

 

 مقدمه -1
 .]1[ دنكنمونتاژ ميای از محصول را محصول خاصي يا خانواده است كه های متوالييك خط مونتاژ شامل يكسری ايستگاه

شود. اين پردازش در هر ايستگاه با توجه به يك زمان ثابت موسوم به ها انجام ميای از فعالیتپردازش اجزا با توجه به مجموعه

 متعادل ديگر خط، هایايستگاه با كاری ايستگاه هر شده در انجام هایفعالیت زمان مجموع اگر. ]2[ شودانجام مي 1زمان سیكل

به  بايد اقدام نواقص اين رفع برای شود.مي گلوگاه ايجاد هاايستگاه بعضي در و شده ها زيادايستگاه بعضي در بیكاری درصد نباشد

  .]3[كرد  سیكل زمان به توجه با هاايستگاه اين كردن متعادل

ها توجه به تعداد مشخصي از محدوديتها بصورتیكه يك يا تعداد بیشتری از اهداف با ها به ايستگاهتخصیص فعالیت مسئله

2خط مونتاژ باالنسبهینه شوند، مسئله 
(ALBP) خط مونتاژ تخصیص  باالنسهدف اصلي در مسئله  .]4[شود نامیده مي

كاری و زمان بیكاری هر ايستگاه را حداقل، های كاری است، بطوريكه تعداد ايستگاههای های يك خط مونتاژ به ايستگاهفعالیت

مديران  اتخط مونتاژ را تامین كند و خط مونتاژ بتواند خروجي الزمي را كه بر اساس تصمیم هاینیازی فعالیتبط پیشروا

كاری نیز در  خط، اگر انتخاب تجهیزات برای هر ايستگاه باالنسعالوه بر مسئله  .]5[ شود را برآورده كندارشد سازمان اتخاذ مي

های مونتاژ، انواع برای انجام فعالیت. شود( تبديل ميALDP) 3ئله طراحي خط مونتاژنظر گرفته شود، اين مسئله به مس

با سرعت متفاوتي ها را تواند فعالیتميسطح تكنولوژی خود با توجه به  كدام از آنهاكه هر  ،از تجهیزات وجود دارد مختلفي
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 -Cycle Time 
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 -Assembly Line Balance Problem 
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 -Design Assembly Line Problem 



 رويكردي بر تحوالت خاورميانه( و اولين كنفرانس بين المللي حماسه سياسي )با

 حماسه اقتصادي)با رويكردي بر مديريت و حسابداري(

تعدادی دستگاه برای انتخاب وجود دارد كه زمان انجام هر های مونتاژ، د. بنابراين برای انجام هر يك از فعالیتنانجام ده

به  های مونتاژبا هر يك از انواع تجهیزات مختلف متفاوت خواهد بود. بديهي است اگر يك دستگاه برای انجام فعالیت فعالیت

 . ]6[ زمان كمتری نیاز داشته باشد، قیمت خريد باالتری خواهد داشت

 هایفعالیتهای خط مونتاژ، با مشكالت مختلفي در زمینه تخصیص سازی سیستمپیاده طراحي و طيها در اكثر شركت

در بیشتر  اما . ]7[ های كاری مواجه هستندهای كاری مختلف و انتخاب تجهیزات مناسب برای ايستگاهمختلف به ايستگاه

كاری های ين است كه تجهیزات ايستگاهخط مونتاژ صورت گرفته فرض بر ا باالنسهای تحقیقاتي كه تاكنون در زمینه مدل

كه انتخاب اين، مطالعاتي  بر های مختلف يكسان هستند. عالوهتوسط دستگاه هافعالیتهای انجام و يا زمان ثابت هستند

 و هاروش تاكنون، گرفته انجام تحقیقات در اند.كرده پوشي هزينه تجهیزات چشم عاملاند از تجهیزات را در نظر گرفته

 به هدف، يك گرفتن نظر در با اغلب هاالگوريتم شده است. اين ارائه خط مونتاژ طراحي مساله حل جهت مختلفي هایالگوريتم

 در پردازند.مي به حل مساله های كاریهای هزينه خريد تجهیزات، نیروی انساني، تعداد ايستگاههزينه كردن حداقل مثال عنوان

 گرفتن نظر در با تنها باشندمي هدفه عموماً دوتا چند كه غیره و مورچگان الگوريتم ژنتیك، الگوريتم مانند ابتكاری فرا هایروش

 شود.پرداخته مي به حل مساله طراحي خط كیفي معیارهای به توجه بدون و كمي معیارهای

 اند،شده گرفته نظر در همزمان طور به كیفي و كمي معیارهای های خط مونتاژ،طرح منظور ارزيابي به كه تحقیقاتي در همچنین

 در شده استفاده قطعي هایروش از كیفي، معیارهای به توجه با های پیشنهادهایطرح و عملكرد معیارها وزن تعیین برای

 مورد در كافي آگاهي عدم علت به عمدتا نیز صنعتي هایشركت دارد. ابهام و قطعیت عدم حالت اين موارد در قضاوت صورتیكه

-مي اقدام كار اين سازیپیاده به كه هاييشركت و پردازندنمي خط مونتاژ طراحي مبحث به اختصاصي طور به اهمیت موضوع،

 با لذا دهند.مي را، ارائه مطلوب نه اما بخشرضايت طرح يك صرفا كه كنندمي استفاده ایساده ابزارهای و هاروش از اغلب نمايند

صنايع،  عملكرد در آن تأثیر بسزای و خط مونتاژ طراحي موضوع بودن استراتژيك و داشتن اهمیت و باال شده ذكر موارد به توجه

باشد، با  منطبق ما نظر مورد مونتاژ خط واقعي ريزی صفر و يك كه بر شرايطيك مدل رياضي برنامه داريم قصد تحقیق اين در

 روابط قالب در نیازی، زمان سیكل، فضا مورد نیازرعايت روابط پیشهای محدوديت سازی هزينه تجهیزات وحداقل هدف تابع

و با استفاده از مدلسازی  كند مونتاژ همراه با انتخاب تجهیزات در محیطي نیمه اتوماتیك فرموله رياضي برای مساله باالنس خط

 در محیط گمز آن را حل نمايد.

ندارد، تیم تصمیم با بررسي محیط بازار، سطوحي مختلفي از تقاضا از آنجائیكه در حال حاضر شركت در محیط پايداری قرار 

به  توجه گردد. سپس بااند. لذا ابتدا مدل رياضي بدست آمده برای سطوح تقاضا حل ميبیني كردههای آينده پیشبرای سال

مده از حل مدل رياضي شده از ادبیات موضوع و استفاده از اطالعات كمي بدست آ شناسايي كیفي و كمي مختلف معیارهای

پردازديم. الزم به ذكر است كه باالنس خط مي هایطرح ارزيابي فوق با بكارگیری روش تحلیل سلسله مراتبي گروهي فازی به

 معیارهای دقیق غیر مقادير تعیین همچنین و كیفي و كمي همزمان معیارهای گرفتن نظر در توانايي تحلیل سلسله مراتبي فازی

 باشد.مي دارا فازی صورت به را كیفي

 

 ي پژوهش  پيشينه -2

 از مختلفي هایگونه .است شده انجام خطوط مونتاژ باالنس به مربوط مسائل روی بر بسیاری هایفعالیت اخیر یدهه چند در

 هایگونه همچون مونتاژ خط پیمايش شكل، نعلي دوطرفه، مونتاژ خطوط باالنس همچون مونتاژ خط فرم لحاظ به مسئله

 ادبیات در و چند محصولي محصولي تك هایگونه همچون مونتاژ خط در تولیدی محصوالت تعداد و غیريكنواخت، يكنواخت

-مي هاروش اين جمله از اند.گرفته قرار استفاده يا مورد و شده پیشنهاد اين مطالعات در نیز هاييالگوريتم اند وشده ارائه موضوع

 كرد. اين مسائل اشاره و ... پويا ريزیكران، برنامه شاخه و صف، هایشبكه از استفاده شبكه، هایروش ،ابتكاری هایروش به توان

 خطوط نعلي، خطوط احتمالي، با زمان خطوط تركیبي، خطوط همچون مسائلي به ادامه در و آغاز تولیدی ساده خطوط از



 رويكردي بر تحوالت خاورميانه( و اولين كنفرانس بين المللي حماسه سياسي )با

 حماسه اقتصادي)با رويكردي بر مديريت و حسابداري(

تنها تعداد اندكي از . در اين میان، شده است پرداخته تجهیزات تنوع و های موازیايستگاه با خطوطي و روباتیك خطوط دوطرفه،

 زير تحقیقات در اين از نمونه چند اند. بهمطالعات به بررسي مساله تخصیص وظايف و انتخاب تجهیزات به طور همزمان پرداخته

 شود:مي اشاره
. هدف از اين مطالعه، انتخاب تجهیزات و كردندسازی برای مساله انتخاب تجهیزات ارائه يك روش بهینه  ]8[ برای اولین بار

های كاری و های ثابت ساالنه ايستگاهباشد. در اين مطالعه هزينههای سیستم ميسازی هزينهتخصیص وظايف به منظور حداقل

ری محدود، و های كااند و فرض بر آن است كه تعداد ايستگاههای سیستم در نظر گرفته شدههای عملیاتي بعنوان هزينههزينه

های تعويض ابزار را در مساله خود لحاظ كردند. مساله تحت يك را گسترش داده و زمان  ]8[مساله   ]1[ باشند.يكسان مي

ريزی عدد صحیح توسعه يافته بسیار بزرگ بود يك روش حل یكه برنامهئفرموله شد. از آنجاعدد صحیح تنظیم و  ريزیبرنامه

يك رويكرد اكتشافي برای طراحي يك خط مونتاژ رباتیك   ]11[تقريبي برای پیدا كردن حد باال و پايین مطرح شده است. 

های مورد نیاز باتكند، پیشنهاد كردند. روش اكتشافي فوق نوع و تعداد رای از محصوالت را تولید ميانعطاف پذير كه خانواده

هدف از اين پژوهش به حداقل رساندن انحراف استاندارد نرخ خروجي تمام  كند.های كاری را مشخص ميدر هر يك از ايستگاه

يك  بهینه زماني سیكل به رسیدن برای كاری هایتعداد ايستگاه كردن حداقل ، به منظور]11[  باشد.ايستگاه های كاری مي

های راحي و باالنس خط مونتاژ رباتیك ارائه كردند. هدف از اين پژوهش حداقل سازی تعداد ايستگاهروش اكتشافي برای ط

باشد. در اين تحقیق از روش شاخه و كران جستجوی مرزی با فرض اينكه همه های مورد استفاده در خط ميكاری و ربات

نوع دستگاه به هر ايستگاه كاری اختصاص داده شود،  و تنها بايد يك های خريد يكساني داشته باشندتجهیزات بايد هزينه

پذير توسعه سازی برای طراحي خطوط مونتاژ انعطافيك الگوريتم هیورستیكي و  يك روش بهینه ]6[ .استفاده شده است

سازی هزينه كل تجهیزات خط مونتاژ از طريق انتخاب تجهیزات و تخصیص وظايف به دادند. هدف از اين پژوهش حدقل

های كاری برای سیكل زماني معین بود. فرض بر آن است كه چندين نوع تجهیزات كه دارای هزينه و زمان انجام ايستگاه

گیرد. لذا بايد تعیین شود كه متفاوت هستند برای هر فعالیت وجود دارد. در اين مدل در هر ايستگاه فقط يك تجهیز قرار مي

ها چگونه باشد تا مجموع هزينه خريد تجهیزات ها به ايستگاهحوه تخصیص فعالیتدر هر ايستگاه چه تجهیزی قرار گیرد و ن

حداقل شود. در اين پژوهش از الگوريتم شاخه و كران برای يافتن راه حل بهینه مسئله استفاده شده است همچنین يك 

-آنها بر مبنای مدل تك هدفه حداقلالگوريتم ابتكاری برای حل مسائل مشابه با زمان اجرايي كوتاهتر ارائه شده است. مدل 

 باشد در حالیكه ماهیت انتخاب تجهیزات شامل چند هدف متضاد است. سازی هزينه تجهیزات مي

يك طراحي خط مونتاژ هیبريدی ارائه كردند. دو هدف در اين پژوهش در نظر گرفته شده است كه عبارتند از: به حداقل  ]12[

نوع دوم  پرومتي گیری چند معیارهطراحي. مدل با روش شاخه و برش و روش تصمیمرساندن هزينه كل و يكپارچه سازی 

PROMTHEE II های كاری اختصاص داده، به ايستگاه 1ها با استفاده از استراتژی شمع مساویحل گرديده است. ابتدا فعالیت

گردد. در نهايت شاخه و برش ايجاد مي های كاری با استفاده ازو سپس تمام تركیبات ممكن منابع برای هر يك از ايستگاه

 گردد.نوع دوم برای يك محصول انتخاب مي پرومتيبهترين تركیب ممكن توسط 

های كاری سازی ايستگاهارائه گرديد. مشابه مطالعات گذشته حداقل ]13[های موازی توسط مساله انتخاب تجهیزات با ايستگاه

های انجام دل بعنوان يك مورد خاص از مساله انتخاب تجهیزات با فرض اينكه زمانو هزينه كل مورد بررسي قرار گرفته است. م

سازی شاخه و كران جهت پیدا كردن راه ها ممكن است از زمان سیكل تجاوز كند، ارائه شده است. يك الگوريتم بهینهفعالیت

 حل دقیق توسعه داده شده است. 
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 - Equal piles strategy 



 رويكردي بر تحوالت خاورميانه( و اولين كنفرانس بين المللي حماسه سياسي )با

 حماسه اقتصادي)با رويكردي بر مديريت و حسابداري(

 شناسي پژوهش روش -3
ترين گروهي فازی جهت يافتن رضايت بخش AHPگردد، سپس از ايجاد مي ALDهای فهرستي از گزينه در اين مطالعه، ابتدا

، 2111شود. رويكرد اين مدل با الهام از مدل ارائه شده توسط تزر و بوكچین در سال گزينه از ديد تیم تصمیم استفاده مي

است. درحالیكه مورد مطالعه اين تحقیق دارای خطوط  شكل گرفته است. اين مدل برای خطوط تمام اتوماسیون فرموله شده

های مدل فوق ايجاد شده تا با شرايط واقعي خط مونتاژ مورد نظر ما باشد. در نتیجه تغییراتي در محدوديتنیمه اتوماسیون مي

 :های مسئله عبارتند ازمحدوديتمنطبق شوند. 

كند حجم كاری هر ايستگاه از زمان و تضمین مي خط است یدكننده نرخ تول، كه تعیین(CT) زمان سیكل محدوديتالف. 

 سیكل كاری مورد انتظار تجاوز نكند.

 ند.توانند تغییر كنتكنولوژيكي كار مونتاژ هستند و نمي الزاماتنیازی، كه مربوط به های پیشمحدوديتب. 

 باشد.ميهای موجود در فضای كارخانه حدوديت فضا، كه مربوط به محدوديتج. م

 مفروضات مسئله به شرح زير است:

 شود.تنها يك محصول در خط مونتاژ تولید مي  .1

 باشد.اند. هزينه هر دستگاه شامل هزينه خريد و هزينه عملیاتي ميهای آنها از قبل شناخته شدهها و ويژگيانواع دستگاه .2

 های مونتاژ مشخص هستند.نیازی بین فعالیتروابط پیش .3

 توانند به عناصر كوچكتری تقسیم شوند.  ها نمي. فعالیت4

 ها قطعي است، اما ممكن است متفاوت باشد، مادامیكه نوع تجهیزات تغییر كند.زمان انجام فعالیت .5

كه نوع تجهیزات اختصاص يافته به ايستگاه بتواند اين  تواند در هر ايستگاه خط مونتاژ انجام شود، بشرطييك فعالیت مي .6

 نیازی پیروی كنند. را انجام داده و از روابط پیش فعالیت

 تواند از زمان سیكل مشخص شده تجاوز كند. كل زمان ايستگاه نمي .7

 ها لحاظ شده است. های فعالیتهای حمل و نقل مواد، بارگیری و تخلیه بار در زمانزمان .8

 پارامترها و متغيرهاي مسئله -3-1

iانديس فعالیت : 

j دستگاه: انديس 

kكاری : انديس ايستگاه 

tij زمان انجام فعالیت ت: مدi  هنگامیكه توسط دستگاه j شود.انجام مي 

(i=1,….,n    ,   j=1,…,r ) 

ECj هزينه تجهیزات نوع :j         (j=1,…,r)       

Cكاری : زمان سیكل 

Pi نیازهای مستقیم فعالیت : مجموعه پیش   i     (i=1,…,n) 

SCحداكثر فضای مجاز برای خط : 

Sj فضای مورد نیاز برای دستگاه : j            (j=1,…,r)       
 

 متغیرهای مسئله عبارتند از:

 تخصیص يابد. kبه ايستگاه  jاگر دستگاه          1       
= Yjk   

 در غیر اينصورت       1                 



 رويكردي بر تحوالت خاورميانه( و اولين كنفرانس بين المللي حماسه سياسي )با

 حماسه اقتصادي)با رويكردي بر مديريت و حسابداري(

           

 انجام شود. jتوسط دستگاه  iاگر فعالیت     1                 
=Xij     

 در غیر اينصورت 1

 مدل تحقيق -3-2

 
   ∑ ∑       

 
   

 
                         (1)  

S.t.:  
∑         

                                                              (2)  
∑    

 
                                                                (3)  

∑ ∑                   
 
                            (4)  

∑ ∑   
 
   

 
                           (5)  

∑      
 
    ∑      

 
                                         (6)  

    {   }                                                              (7)  

    {   }                                                              (8)  

برسد. از سوی ديگر، هزينه برای هر حداقل به بايد  معین CT بیانگر آن است كه هزينه كل تجهیزات طرح برای(: 1) تابع هدف

تنها يكبار و فقط  i(: متضمن آن است كه هر فعالیت 2باشد. محدوديت )های عملیاتي ميدستگاه: شامل هزينه خريد و هزينه

(: 4تواند در يك ايستگاه قرار گیرد. محدوديت )(: هر دستگاه فقط مي3شود. محدوديت )توسط يك دستگاه يا اپراتور انجام مي

های تخصیص يافته به يك ايستگاه نبايد از زمان سیكل تجاوز كند. حجم كاری در يك ايستگاه يعني مجموع زمان فعالیت

های مربوطه تجهیز شده باشند. دهد مگر اينكه به دستگاهها نميها را به ايستگاهاجازه انجام فعالیت همچنین اين محدوديت

تواند بیش از ظرفیت فضای موجود باشد. ها نمي(: كل فضای مورد نیاز برای تخصیص تجهیزات به ايستگاه5محدوديت )

های نیاز آن به يكي از ايستگاههای پیشص يابد كه فعالیتتواند به يك ايستگاه تخصی(: يك فعالیت زماني مي6محدوديت )

تواند نمي ،باشد hاز فعالیت  فعالیت يك مرحله قبل، gقبلي و يا به ايستگاه فعلي تخصیص يافته باشد. بطور مثال اگر فعالیت 

-مي 1 - 1تغیرهای تصمیم (، نشان دهنده اين هستند كه م8و ) (7های )اختصاص داده شود. محدوديت hبه ايستگاه بعد از 

 باشند.

 فازي گروهي مراتبي سلسله تحليل تكنيك از استفاده باالنس با هايطرح ارزيابي -3-3

هزينه تجهیزات انتخاب شده  تولید و نرخ يعني) كميبا استفاده از دو معیار  ALDگزينه برای تولید ي در بخش قبلي، روش

ارزيابي جهت  AHPكیفي مورد استفاده در و  كميمعیارهای به بیان  بخش، در اين. معرفي شد (های كاریبرای ايستگاه

 پردازيم.ايجاد شده در مرحله قبل مي  ALDهایگزينه

 اين در رفته فهرستي از معیارهای بكار خط و انتخاب تجهیزات، طراحي زمینه در گرفته انجام مطالعات از بسیاری با بررسي

ترين طرح معیارهای موثر در انتخاب مناسب با هدف شناسايي ایتصمیم پرسشنامه تیم نظراتشد. جهت اخذ  شناسايي زمینه

خط از منظر مديران و مهندسان شركت مورد مطالعه، طراحي گرديد و در اختیار تیم تصمیم قرار گرفت و از آنها خواسته شد 

معیار كمي و  6نهايت  درترين طرح خط امتیاز دهند. تا معیارهای ذكر شده را با توجه به میزان اهمیتشان در انتخاب مناسب

 1كه در جدول  قرار گرفتند. استفادهمورد  مناسبخط  طرح انتخاب و ارزيابي جهتمیانگین سه به باال گرفته بودند،  كیفي كه

 نشان داده شده است.



 رويكردي بر تحوالت خاورميانه( و اولين كنفرانس بين المللي حماسه سياسي )با

 حماسه اقتصادي)با رويكردي بر مديريت و حسابداري(

 انتخابي از سوي تيم تصميم معيارهاي.  1جدول 

 منابع استفاده شده معيار رديف
تعداد 

 تكرار

 14 ]24[-]23[-]22[-]21[-]21[-]11[-]7[-]18[-]17[-]13[-]12[-]16[-]15[-]14[ هزينه كل 1

 11 ]25[-]24[-]23[-]21[--]22[-]7[-]18[-]17[-]12[-]14[ انعطاف پذيری 2

 8 ]24[-]21[ -]25[ -]28[-]7[-]18[ -]26[-]14[ نگهداری و تعمیرات 3

 5 ]23[-]21[-]22[  -]27[-]7[ اطمینان قابلیت 4

 6 ]23[-]21[ -]18[ -]11[-]17[ -]27[ كارايي 5

 1 ]24[-]21[-]22[-]21[-]23[-]27[-]7[-]12[-]14[ نرخ تولید 6

 

 فازي مراتبي سلسل تحليل روش مراحل -3-4

ای توسط يك محقق چیني به نام يونگ چانگ ارائه گرديد. اعداد مورد روشي تحت عنوان روش تحلیل توسعه 1116در سال 

 باشد:فازی به روش چانگ به شرح زير مي مراتبي سلسله تحلیل استفاده در اين روش مثلثي فازی هستند. مراحل روش

 مراتبي سلسله نمودار رسم .1

 زوجي هایمقايسه انجام منظور به فازی اعداد تعريف .2

 فازی اعداد بكارگیری با زوجي مقايسه ماتريس تشكیل .3

 يزوج سهيمقا سيماتر یاز سطرها كيهر  یبرا Siمحاسبه  .4

-صورت زير محاسبه ميكه خود يك عدد فازی مثلثي است به Si برای هر يك از سطرهای ماتريس مقايسات زوجي ارزش 

    .باشدمي ستون شماره بیانگر j و سطر شماره بیانگر i رابطه اين در كهشود،
 هایمثلثي ماتريس فازی رابطه اعداد اين در  

 .هستند زوجي مقايسه

 (1)     ∑    
 

 [∑ ∑    
  

   
 
   ]

  
 
           

 همديگر به نسبت ها Si بزرگي درجه محاسبه .5

ها را نسبت به هم به دست آورد به طور كلي اگر دو عدد فازی مثلثي باشند درجه بايد درجه بزرگي آن  Siپس از محاسبه 

 شود:به صورت زير تعريف مي M1بر  M2بزرگي 

 

 (11)                 [   (   
       

   )] 

 (11)  

                       
   

 

{
 

 
                                              

                                             
     

               
                   

 

 

 آيد:عدد فازی مثلثي ديگر از رابطه زير به دست مي kاز  مثلثي فازی عدد يك بزرگي میزان ديگر طرف از 

 

                   

 (12)   [                                 ]   

                                

 زوجي مقايسه هایماتريس در هاگزينه و معیارها وزن محاسبه .6

 



 رويكردي بر تحوالت خاورميانه( و اولين كنفرانس بين المللي حماسه سياسي )با

 حماسه اقتصادي)با رويكردي بر مديريت و حسابداري(

 (13)                    

 (14)   ́  ( ́              ́    )
́ T 

 نهايي وزن بردار محاسبه .7

 :كرد. بنابراين نرمالیزه را قبل مرحله در شده محاسبه وزن بردار بايد نهايي وزن بردار محاسبه برای

(15)    (                   )
T 

 باالنس خط هایطرح بندیرتبه .8

 تا كرد گزينه مربوطه از آن معیار ضرب وزن در را هر معیار وزن بايستي مرحله اين در تصمیم، های گزينه بندی رتبه منظور به

 در استفاده مورد فازی . اعداد]21[ آيد مي بدست نهايي وزن مقدار گزينه، هر برای مرحله اين انجام با. آيد بدست نهايي آن وزن

 تعريف متفاوت كمي مختلف منابع در اين اعداد گرفتند. قرار محاسبه مورد 2جدول  اساس بر زوجي مقايسات جهت تحقیق اين

 .است شده استفاده ]7[تحقیق در استفاده مورد مثلثي فازی اعداد از تحقیق، اين در كه اندشده

 هاي زوجي براي بيان درجه اهميت هاي كالمي جهت مقايسه عبارت.  2جدول

 تابع عضويت شرح عدد فازي درجه اهميت 

 (1،1،1) مطلوبیت يكسان 1̃ 1

 (2،3،4) تركمي مطلوب 3̃ 3

 (4،5،6) مطلوبیت قوی 5̃ 5

 (6،7،8) مطلوبیت خیلي قوی 7̃ 7

 (8،1،11) تركامال مطلوب 1̃ 1

 

 اجراي مدل پيشنهادي -4
های اين كارخانه تولید كننده قطعات مدل در يك كارخانه تولید كننده قطعات فوالدی و چدني صورت گرفته است.اين مطالعه 

دارد تا در نظر اين شركت نیم. كتمركز مي 216پژو  بازويي اتاق تنها بر روی تولیدما باشد. در اين مطالعه مختلف اتومبیل مي

تر از خواهان سیستم مكانیزه مديريت همچنین ،كندراه اندازی متر مربع  2511را در مساحت  در آينده نزديك خط جديدی

اند. اما از آنجائیكه شركت در محیط پايداری قرار در نظر گرفته شدهتجهیزات برای بررسي  باشد. تعدادیمي سیستم فعلي

 از تحقیق اين اند. دربیني كردههای آينده پیشبازار، سطوحي مختلفي از تقاضا برای سالندارد، تیم تصمیم با بررسي محیط 

 تصمیم، تیم نظرات آوریجمع منظور به نموديم. معیارها استفاده به توجه با خط طرحهای ارزيابي جهت نفره 8 تصمیم تیم يك

 مطالعه اين گیری درتیم تصمیم .شودمي ارائه تیم افراد از يك هر به و فازی طراحي  AHPمبنای بر زوجي مقايسه پرسشنامه

كنترل كیفیت، مدير  مسئول تولید، كارشناسان تولید، ريزیبرنامه مسئول تولید، سرپرستان تولید، مدير كارخانه، مدير شامل

-تحقیق در ارتباط هستند، مينگهداری كه آشنايي كامل به فرآيند تولید دارند و از نزديك با مسئله  تعمیرات و مسئول و فني

ها بر مبنای ثانیه، هزينه زمان انجام فعالیت. آمده است 3آوری شده از شركت در جدول های جمعای از دادهخالصه .باشند

ها توسط ماشین و باشند. از آنجائیكه برخي فعالیتتجهیزات بر مبنای تومان و فضای مورد نیاز تجهیزات بر مبنای متر مربع مي

شود. بنابراين جهت استفاده از مدل فوق هر اپراتور را يك ماشین در نظر گرفته و روابط خي ديگر توسط اپراتور انجام ميبر

سطح از تقاضا پیش  6همانطور كه بیان شد، به دلیل شرايط محیطي ناپايدار مديران  ايم. ها نوشتهنیازی را براساس ماشینپیش

گردد. زمان سیكل هر سطح تقاضا از رابطه زير دل فوق برای هر يك از اين شش سطح اجرا مياند به همین منظور مبیني كرده

 آيد.بدست مي



 رويكردي بر تحوالت خاورميانه( و اولين كنفرانس بين المللي حماسه سياسي )با

 حماسه اقتصادي)با رويكردي بر مديريت و حسابداري(

= زمان سیكل زمان كل( فتیش ی)كار/  محصول تعداد( يمورد خروج ازی)ن  ( 16)   

 باشد.ساعت كاری مي 21روز كاری و روزی  25ماه، هر ماه  12برابر است با كل شیفت كاری در طي يك سال 

 
C =    151 = 144111  ÷61 ×61 ×21 × 25  ×12  D=  144111  

C =   144  =151111  ÷61 ×61 ×21 × 25  ×12  D=  151111  

C =    131  =165111 ÷ 61 ×61 ×21 × 25  ×12  D=  165111  

C = 121  =181111 ÷ 61 ×61 ×21 × 25  ×12  D=  181111   

C =   11  =241111  ÷61 ×61 ×21 × 25  ×12  D=241111 

C = 72  =311111 ÷ 61 ×61 ×21 × 25  ×12  D=  311111  

بدست آمد. از آنجائیكه  72و  11به ترتیب  311111و  241111شود زمان سیكل برای سطح تقاضای همانطور كه مشاهده مي

های مختلف وجود دارد لذا زمان ايستگاه از زمان سیكل نگیرد، سه ماشین با زماماشین انجام ميبرای هر فعالیتي كه توسط 

 15گیرد تنها يك زمان وجود دارد. از آنجائیكه فعالیت های كه توسط اپراتور با ابزار انجام ميبیشتر نخواهد شد اما برای فعالیت

است، اين فعالیت به هر ايستگاه  72و  11ابراين هنگامیكه سیكل زماني برابر شود. بنثانیه انجام مي 115توسط يك نفر با زمان 

در نظر گرفته با  53را برابر  15شود، لذا در اين دو حالت زمان فعالیت تخصیص يابد زمان ايستگاه بیشتر از زمان سیكل مي

 پردازند.فرض اينكه دو اپراتور به اين فعالیت مي
 

 ه فرآيند توليد.  اطالعات مربوط ب3جدول 

            
 نيازها پيش

 ها()شماره ماشين
 فعاليتكد 

1   1 1  1 5  1 - 1 

1   2 1  2 31  2 1 2 

1   3 1  3 11  3 2 3 

381   4 36  41 82  41 

- 4 811   5 168  42 31  42 

511   6 111  43 55  43 

 5 3و4و5و6 5  5 5  1 7   1

815   8 24  64 13  64 

- 6 211   1 21  65 61  65 

411   11 18  66 47  66 

 7 8و1و11 7  15 7  33 11   1

611   12 231  87 121  87 

 88  57 88  325 13   1221 8 7و11

811   14 271  81 67  81 

 1 12و13و14 1  15 1  1 15   1

451   16 64  11 11 72  11 11 

- 11 711   17 51  11 11 35  11 11 

411   18 78  11 12 51  11 12 

 11 15و16و17و18 11  48 11  1 11   1



 رويكردي بر تحوالت خاورميانه( و اولين كنفرانس بين المللي حماسه سياسي )با

 حماسه اقتصادي)با رويكردي بر مديريت و حسابداري(

1   21 1  12 21  12 11 12 

1   21 136  13 27  13 21 13 

51   22 6  14 13 34  14 13 

21 14 61   23 5223  14 14 22  14 14 

25   24 4  14 15 55  14 15 

 15 22و23و24 15  115 15  168 25   1

121   26 6  16 16 71  16 16 

25 16 111   27 6  16 17 111  16 17 

81   28 4  16 18 115  16 18 

611   21 111  17 11 85  17 11 
 26و27و28

 
17 815   31 114  17 21 58  17 21 

411   31 121  17 21 61  17 21 

51   32 27  18 22 26  18 22 

 23 18  37 23 18  24 33   41 18 21و31و31

27   34 18  18 24 55  18 24 

 11 32و33و34 11  11 11  11 35   1

 

 هاي پژوهشيافته -5

يك راه  بیانگر طرحهر اند. برای بدست آوردن آورده شده 4های محاسبه شده در باال در جدول CTطرح بدست آمده از  شش

كه برای ، 1باشد. به طور مثال طرح در سیكل معین مي 11-1 هایفعالیتبا حداقل هزينه تجهیزات برای  باالنس بهینه حل

CT  باشد. كه در ايستگاه اول آن مي11-1هایفعالیتانجام  برای ايستگاه شش، دارای ه استثانیه به دست آمد 151برابر

های يك، دو و هفت توسط اپراتور، فعالیت چهار توسط دستگاه پنج، فعالیت شش توسط دستگاه هشت و فعالیت ده فعالیت

 دهد.نشان مي ر طرح راه، كارايي و هزينه تولید نرخ 5جدول  شوند.توسط دستگاه هفده انجام مي

هاي خط مونتاژ .  طرح4جدول   

  = T1 (O) - T2 (O) - T4 (E5) - T6 (E8) - T7 (O) - T10 (E17),   = T3 (O) - T5 (O) - T8 (E12) - T9 (O), 

  = T11 (O) - T12 (O) - T13 (O) - T14 (E24),   = T15 (O),   = T16 (E28),   = T17 (E31) - T18 (E33) - T19 

(O) 

ALD150 

  = T1 (O) - T2 (O) - T3 (O) - T4 (E5) - T6 (E9),   = T5 (O) - T7 (O) - T8 (E12),   = T9 (O) - T10 (E18) 

- T11 (O),   = T12 (O) - T13 (O) - T14 (E24),   = T15 (O),    = T16 (E28),   = T17 (E31) - T18 (E34) - T19 

(O) 

ALD144 

  = T1 (O) - T2 (O) - T3 (O) - T4 (E6) - T6 (E8) - T7 (O),   = T5 (O) - T8 (E12),   = T9 (O) - T10 (E18) 

- T11 (O),   = T12 (O) - T13 (O) - T14 (E24),   = T15 (O),    = T16 (E28),   = T17 (E31) - T18 (E34) - T19 

(O)  

ALD133 

  = T1 (O) - T2 (O) - T3 (O) - T4 (E5) - T5 (O) - T6 (E8) - T7 (O),   =  T8 (E12),   = T9 (O) - T10 (E18) 

- T11 (O),   = T12 (O) - T13 (O) - T14 (E24),   = T15 (O),    = T16 (E28),   = T17 (E31),    =T18 (E34) - 

T19 (O) 

ALD120 

  = T1 (O) - T6 (E8) - T7 (O) - T10 (E18),   = T2 (O) - T4 (E6),   = T3 (O) - T5 (O) - T8 (E14),   = T9 

(O) - T11 (O), T12 (O),   = T13 (O) - T14 (E24),   = T15 (O),    = T16 (E26),    = T17 (E31),    = T18 

(E32) - T19 (O) 

ALD90 

  = T1 (O) - T2 (O) - T10 (E17),   = T3 (O) - T6 (E9),   = T4 (E6) - T7 (O),   = T5 (O) - T8 (E14),   = 

T9 (O) - T11 (O),   = T12 (O) - T13 (O) - T14 (E23),   = T15 (O),   = T16 (E26),    = T17 (E31),     

=T18 (E34) - T19 (O) 

ALD72 



 رويكردي بر تحوالت خاورميانه( و اولين كنفرانس بين المللي حماسه سياسي )با

 حماسه اقتصادي)با رويكردي بر مديريت و حسابداري(

 AHP. معيارهاي كمي طرح ها جهت استفاده در 5جدول 

دقيقه(توليد)در  نرخ هزينه تجهيزات زمان سيكل طرح  كارايي 

1 151 111×54/3 41/1  85%  

2 144 111× 632/2 42/1  84%  

3 131 111×  137/2 46/1  81%  

4 121 111× 237/3 51/1  83%  

5 11 111× 2/3 67/1  74%  

6 72 111× 817/2 83/1  15%  

 

 .باشدزمان سیكل مي  cها ودر آن تعداد ايستگاه  mكه آوريم.طرح، از رابطه زير بدست مي هر برای كارايي جهت محاسبه

 (17)    
∑   
 
   

   
111 ×  

 پردازيم.مي 1برای طرح  كارايي محاسبه در زير به

764 =     ∑   
 
             

    m=6, c=  151  

    E= 
764

6 151
 ̃ 85 

 صورت به معیار هر به توجه با را نظرات هندسي میانگین ابتدا بايستي است شده تشكیل خبره چندين از تصمیم تیم از آنجائیكه

 هر نرخ ناسازگاری نظريات كه شود گروهي محاسبات وارد زماني است بهتر مختلف هایگیرنده تصمیم آوريم. نظرهای بدست زير

 باشد. كمتر 121 از گیرندهتصمیم

 (18)     (∏     
 
   )

 
 ⁄ ,     (∏     

 
   )

 
 ⁄ ,     (∏     

 
   )

  ⁄
 

 

  Kهای طرح زوجي مقايسه در خبرگان نظرات هندسي میانگین 6جدول  در .باشدمي گیرندگان تصمیم تعداد دهنده نشان

 اعدادی ،6جدول  دوم ستون و اول رديف در مثال عنوان به است. آمده فازی بصورت پذيری،انعطاف معیار به توجه با باالنس خط

 باشد.مي نفره 8 تصمیم تیم نظرات هندسي میانگین حاصل اعداد اين كه( 127312و128215و121711: )اندآمده صورت اين به

 توجه با اند. همچنیننموده مهم بیان كامال تا يكسان اهمیت از تايي 1 طیف در زوجي مقايسه هر به راجع را خود نظرات تیم اين

 (122168و223284و323417): 6جدول  اول ستون و دوم رديف يعني اين سلول، معكوس فازی سلول زوجي مقايسات قوانین به

 شده است. معكوس صورت اين به

 

 (122168و223284و323417)  (121711/1و128215/1و127312/1) (127312و128215و121711) 

 

 يك از هر برای است مثلثي فازی عدد يك خود كه ، Siزوجي های مقايسهماتريس فازی هندسي میانگین محاسبه از بعد

 مي آيد.  بدست هاماتريس سطرهای

 

[∑ ∑    
  

   
 
   ]

  
 (  74 1118  113 1173  133 3326)

 
 = (1 1178  1 1116  1 1123  ) 

 

   (7 5517  11 5311 13 5736  )  (1 1178  1 1116  1 1123)  (1 1566  1 1114  1 1812 ) 

   (6 2371  11 5225  14 8211 )  (1 1178  1 1116  1 1123 )  (1 1468  1 1113  1 1178 ) 



 رويكردي بر تحوالت خاورميانه( و اولين كنفرانس بين المللي حماسه سياسي )با

 حماسه اقتصادي)با رويكردي بر مديريت و حسابداري(

   (6 4371  8 8114  11 5358 )  (1 1178  1 1116  1 1123  )  (1 1483  1 1841  1 1541 ) 

   (11 3172  13 3172  18 2368)  (1 1178  1 1116  1 1123 )  (1 1774  1 1346  1 2434) 

   (15 2155  21 2854  25 6111 )  (1 1178  1 1116  1 1123 )  (1 1141 1 1152  1 3418 ) 

   (21 2576  27 4168  33 5137 )  (1 1178  1 1116  1 1123 )  (1 1511 1 2638  1 4474 ) 

 

 نمود. محاسبه های ديگرSi بر Si هر بزرگي درجه سپس بايد

 ( 1   2)= 1 

  ( 1   3)=1 

  ( 1   4)=
 4  1

( 1  1) ( 4  4)
=

1 1774 1 1566

(1 1114 1 1812) (1 1346 1 1774)
127581 =  

 ( 1   5)=
 5  1

( 1  1) ( 5  5)
 =

1 1141 1 1566

(1 1114 1 1812) (1 1152 1 1141)
 124173 

 ( 1   6)=
 6  1

( 1  1) ( 6  6)
=

1 1511 1 1566

(1 1114 1 1812) (1 2638 1 1511)
 121527 

 ( 2   1)=121188,  ( 2   3)= 1,  ( 2   4)=  127834 ,  ( 2   5)=122248 

  ( 2   6)= 121111  

 ( 3   1)=  128547 ,  ( 3   2)=128674,  ( 3   4)=  126166 ,  ( 3   5)=122658 

 ( 3   6)=  121114  

 ( 4   1)=1,  ( 4   2)=1,  ( 4   3)=1,  ( 4   5)=126811,  ( 4   6)=124145  

 ( 5   1)=1,  ( 5   2)= 1,  ( 5   3)= 1,  ( 5   4)=1,  ( 5   6)=127345 

 ( 6   1)=1,  ( 6   2)= 1,  ( 6   3)= 1,  ( 6   4)= 1,   ( 6   5)= 1  

 شود:مي عمل زير صورت به ها Si ساير بر Si يك بزرگي درجه محاسبه برای

 ( 1   2  3  4  5  6)     (1  1  1 7581 1 4173 1 1527 )  1 1527 

 ( 2   1  3  4  5  6)=121111 

 ( 3   1  2  4  5  6)=121114 

 ( 4   1  2  3  5  6) =124145 

 ( 5   1  2  3  4  6)=127345 

 ( 6   1  2  3  4  5)=1 

 باشند.مي پذيری بصورت زيرانعطاف معیار به توجه با هاطرح نشده نرمالیزه هایوزن

  = (1215272121111, 121114, 124145, 127345, 1) 

 :كرد، بنابراين نرمالیزه را قبل مرحله در شده محاسبه وزن بردار بايد نهايي وزن بردار محاسبه برای



 رويكردي بر تحوالت خاورميانه( و اولين كنفرانس بين المللي حماسه سياسي )با

 حماسه اقتصادي)با رويكردي بر مديريت و حسابداري(

  = (121656, 121143, 121141, 121784, 123162,  124315 ) 
 

 هایاز طرح كدام هر عملكرد میزان فازی، هندسي میانگین جداول ديگر روی بر شكل همین به محاسباتي انجام با نهايت در

-طرح بندیرتبه منظور به حال .شد اشاره موارد اين به 7 جدول در كه گرديد محاسبه ارزيابي معیارهای ديگر به توجه با چیدمان

 شت.دا خواهیم نتیجه در .نمائیممي ها را مرتبصعودی وزن نهايي، طرح ترتیب به ها

ALD6- ALD5- ALD3- ALD2- ALD4-ALD1 

 
در مقايسه زوجي طرح ها با توجه به معيار انعطاف پذيري. ميانگين هندسي فازي نظرات تيم تصميم 6جدول   

 ALD1 ALD2 ALD3 ALD4 ALD5 ALD6 

ALD1 (121111121111و121111و) (127312و128215و121711)  (128178و121134و121811)  (126123و228188و421155)  (121742و122421و221161)  (127871و221211و321666)   

ALD2 (323417122168و223284و) (121111و121111و121111)  (122613و121551و226652)  (122184و122831و124181)  (121411و221633و321163)  (121137و125285و128478)   

ALD3 (428131227611و327171و) (127612و228111و328277)  (121111و121111و121111)  (122857و123117و126174)  (121731و122112و122686)  (121317و121517و121781)   

ALD4 (528132327664و427886و) (224457و325335و425718)  (126465و225121و324116)  (121111و121111و121111)  (122771و123138و124851)  (121816و122233و122115)   

ALD5 (621511421217و521382و) (321143و421231و521426)  (227224و327576و427711)  (127167و225312و326113)  (121111و121111و121111)  (121785و122181و123484)   

ALD6 (523337323216و423284و) (427657و527811و627126)  (326148و426366و526522)  (224311و424711و525177)  (125422و225768و325111)  (121111و121111و121111)   

 
. رتبه بندي نهايي طرح ها7جدول   

 طرح
 هزينه

(941540)  

پذيريانعطاف  

(941553)  

 نرخ توليد

(941001)  

 كارايي خط

(941091)  

 نگهداري

(941313)  

اطمينانقابليت  

(941602)  
هاوزن نهايي طرح  

1 121217 121656 121157 121775 121171 121224 121846 

2 123725 121143 121315 121511 121263 121517 121351 

3 121735 121141 121547 122161 123187 122551 121833 

4 121111 121784 122226 121538 121662 121884 121117 

5 121266 123162 123338 121656 121611 123153 122222 

6 122166 124315 123527 123353 122218 122663 122632 

 1 جمع

 

 گيري و پيشنهادها نتيجه -6
های خط مونتاژ پرداختیم. و تحلیل سلسله مراتبي فازی به خلق و سپس ارزيابي طرحسازی تلفیق مدل بهینهدر اين تحقیق با 

های مورد مطالعه، مدل رياضي صفر و يك فرموله و در محیط گمز كد نويسي شد و جهت دستیابي پس از شناسايي محدوديت

بیني شده، مختلف تقاضاهای پیش های سیكل بدست آمده از سطوحبه طرح بهینه در حداقل هزينه تجهیزات مدل برای زمان

فهرستي از  خط و انتخاب تجهیزات، طراحي زمینه در گرفته انجام مطالعات با بررسي چندين بار حل گرديد. در مرحله بعد

معیارهای موثر در  با هدف شناسايي ایتصمیم پرسشنامه تیم شد. جهت اخذ نظرات شناسايي زمینه اين در رفته معیارهای بكار

ترين طرح خط از منظر مديران و مهندسان شركت مورد مطالعه، طراحي گرديد و در اختیار تیم تصمیم قرار مناسب انتخاب

ترين طرح خط امتیاز دهند. گرفت و از آنها خواسته شد تا معیارهای ذكر شده را با توجه به میزان اهمیتشان در انتخاب مناسب

قرار  مورد استفاده خط مناسب طرح انتخاب و ارزيابي ه به باال گرفته بودند، جهتمعیار كمي و كیفي كه میانگین س 6نهايت  در

 جهت فازی گروهي و منطق AHP هایتكنیك از تلفیقي مدلي مطلوب، طرح خط انتخاب و ارزيابي منظور به گرفتند. سپس

-مسأله برنامه حل سازی گمز برایبهینه افزارنرم از شد. استفاده كیفي معیارهای كمي و به با توجه خط هایطرح وزن تعیین

 بهینه های شناسايي شده استفاده شد تا با بررسي تمام حاالت ممكن جوابدست آمده با توجه به محدوديت ريزی صفر و يك



 رويكردي بر تحوالت خاورميانه( و اولين كنفرانس بين المللي حماسه سياسي )با

 حماسه اقتصادي)با رويكردي بر مديريت و حسابداري(

 هر وزن يا عملكرد اندازه تعیین همچنین و خبرگان نظرات آوریفازی برای جمع گروهي AHPكند. مي پیدا را مسئله قطعي و

 دقیق غیر نظرات گرفتن در آن توانايي فازی AHP از شود. علت استفادهمي معیار استفاده هر به توجه با خط هایطرح از كدام

چهارم  سوم، معیارهای به مربوط ترتیب به هاوزن بیشترين كه شد اين نتیجه فازیAHP تكنیك  از استفاده با باشد.مي خبرگان

پذيری، هزينه و سهولت نگهداری و معیارهای انعطاف وزن و باشندو قابلیت اطمینان مي نرخ تولید، كارايي يعني ششم و

 ، هزينه در اولويت پنجم قرار گرفته است كهگرديددارند. همانطور كه مشاهده  قرار ششم اولويت چهارم، پنجم و تعمیرات در

 هزينه بودن اهمیت كم واقع در باشد.نمي برخوردار االيياهمیت ب از تحقیق اين مطالعه مورد برای هزينه كه است آن دهندهنشان

های بدست آمده اند كه هزينه محاسبه شده هر كدام از طرحبه طور كامل متقاعد شدهكه تیم تصمیم  باشد تواندعلت مي اين به

(، مدل رياضي با 5شماره ))همانطور كه قبال ذكر شد، با تغییر زمان سیكل در محدوديت  باشندبرحسب نرخ تولید درحداقل مي

شود(. در نتیجه افراد تیم تصمیم كاری حل مي هایتابع هدف كمینه كردن هزينه تجهیزات انتخاب شده برای ايستگاه

توان با توجه به وزن محاسبه شده معیارها ميهمچنین  د كرد.ننخواه در باب هزينه يابند كه انتخاب ناكارآمدیاطمینان مي

یم تصمیم در كنار مسائل تولیدی به مسائل استراتژيك توجه خاصي دارند )متمركزاند(. زيرا همانطور كه نتیجه گرفت كه ت

گذارد و موجب باشد، در درازمدت بر سهم بازار شركت تاثیر ميدانیم نرخ تولید خط كه معكوس زمان سیكل تولید ميمي

-اين شركت تمركز كرده بلند مدت هایبیشتر برروی استراتژی شود. در نتیجه مديرانمي سهم شركت در بازار مربوطهافزايش 

 اين نقطه نظر، ممكن است به دلیل باشد كه در روال برنامه مدير و همكارانش جهت طراحي خط به اين گونه است كه ابتدا اند.

دهند. سپس ی اختصاص ميهای كارنیازی )دستورات فني انجام وظايف( به ايستگاههای پیشها را با اعمال محدوديتفعالیت

اندازی تجهیزات شود. پس از نصب و راههای كاری اختصاص داده شوند تصمیم گرفته ميدرباره تجهیزاتي كه بايد به ايستگاه

شود. انتخاب شده، مطالعات بهبود جهت رسیدن به میزان تولیدی كه بايد تقاضا مورد انتظار را برآورده سازد، شروع مي

با اين حال، ممكن  ادامه پیدا خواهد كرد تا خط، میزان تولید هدف را بدون استفاده از اضافه كاری بدست آورد.مطالعات بهبود 

ماه برای پیدا كردن طرح بهینه خط به طول انجامد و يا در بدترين حالت، ممكن است هرگز طرحي كه بتواند بدون  7است 

 تنها تحقیق اين در شده استفاده مدل اينكه به توجه با ا برآورده كند پیدا شود.استفاده از اضافه كاری میزان تقاضا مورد انتظار ر

الگوريتم  مانند هاييروش تر ازمتنوع هایطرح ايجاد جهت شودمي پیشنهاد كند،حل مساله مي به اقدام هزينه معیار از استفاده با

شود.  استفاده باشد،مي دارا حل مدل جهت همزمان طور به را بیشتری معیارهای نظر گرفتن در امكان كه ژنتیك، مورچگان و ...

 توسعه برای مناسب ایپايه عنوان به را تحقیق اين در توجه مورد سازیمدل توانمي آتي، هایپژوهش یزمینه همچنین بعنوان

 در قطعیت عدم گرفتن نظر در نمود. حل و مدلسازی را مسائل آن و داده قرار بزرگتر ابعاد برای ابتكاریفرا يا ابتكاری هایروش

-برای پژوهش جالبي هایزمینه تواندمي نیز هدف توابع مختلف عناصر برای وزن گرفتن در نظر يا انجام فعالیت و هایزمان مورد

 .باشد آتي های
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