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چكیده 
در این پژوهش ،یک مدل تعیین اندازه انباشته دوسطحی با چند روش تولید و تقاضای فازی ارائه
میشود .هدف مدل ارائهشده حداقلسازی هزینه است .برای حل مدل از روشهای مختلفی نظیر
الگوریتم ژنتیک ،تبرید شبیهسازیشده و بهینهسازی میرایی ارتعاش استفاده شد .برای تنظیم پارامتر
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.1مقدمه 

برنامهریزی تولید ازجمله فعالیتهایی است که همواره در پی یافتن ترکیب بهینه استفاده
مؤثر از منابع تولیدی با توجه به نیازهای تولیدی برای برآوردهسازی رضایتمندی مشتریان و
سوددهی در طول افق برنامهریزی است .اگر در برنامهریزی تولید ،مسئله تولید مطرح باشد
مسائل عمده تصمیمگیری عبارتاند از :اینکه چه اقالمی ساخته شوند و این اقالم به چه تعداد و
چه موقع ساخته شوند تا بیشترین رضایتمندی در پایان افق برنامهریزی ایجاد شود .در بیشتر
سیستمهای برنامهریزی منابع سرمایهای ،برنامه تولید برای زمانبندی بدون درنظرگرفتن
محدودیت ظرفیت منابع ،مانند سیستم برنامه نیازمندی مواد ،استفاده میشود .در هر سیستم
برنامهریزی فرض میشود که زمان تدارک برای هر عمل تولید یا تدارک از پیش تعریف شده
است ،بدون درنظرگرفتن محدودیت ظرفیت منابع عملیاتی ،این مورد ممکن است باعث
غیرموجهبودن برنامه تولید و یا برنامهای با موجودی بیشاز حد شود [.]6
یکی از مسائل مطرح در حیطه برنامهریزی تولید ،مسئله تعیین اندازه انباشته دوسطحی با
محدودیت ظرفیت است که در آن باید مقدار بهینه انباشته تعیین شود؛ بنابراین ورما و شارما
( ،)2015به حل یک مدل تعیین اندازه انباشته دوسطحی با روش الگرانژ پرداختند .مدل آنها
یک مدل دوسطحی ،چندمحصولی و چنددورهای با درنظرگرفتن زمان راهاندازی و سفارش
عقبافتاده بود .در این پژوهش تصمیم بر این است که مدل ورما و شارما( ،)2015با اضافهکردن
موارد کاربردی دیگر گسترش داده شود [.]25
.2مبانينظريوپیشینهپژوهش 
تولدو و همکاران ( ،)2009یک الگوریتم تکاملی برای حل یک مسئله همزمان و یکپارچه
اندازه انباشته دوسطحی و زمانبندی معرفی کردند [ .]23ربانی ( ،)1390از رویکرد فازی در
مسئله تعیین اندازه انباشته چندسطحی ـ چندقلمی با ظرفیت محدود در مدلهای مبتنی
بر 1MRPاستفاده کرد .او روش جدیدی با استفاده از یک سیستم خبره فازی در تخمین
پارامترهای فازی برای تعیین اندازه انباشته چندسطحی ـ چندقلمی با ظرفیت محدود ،برنامهریزی
تولید میانمدت با محدودیت ظرفیتی ،محیطهای ساخت چندمحصولی ،چندسطحی و
چنددورهای ارائه داد [.]20
وییو و همکاران ( ،)2012یک مسئله تعیین اندازه انباشته چندسطحی با محدودیت ظرفیت و
با زمان راهاندازی و یک کالس از مسائل متفاوت که اغلب یک برنامهریزی تولید با آن مواجه
است را درنظر گرفتند .آنها برای حل مدل یک روش ابتکاری مبتنی بر آزادسازی و تثبیت را
1. Material Requirements Planning
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گسترش دادند که بهطور نظاممند با استفاده از دانش بهدستآمده از استراتژیهای مختلف
آزادسازی و تثبیت و یک تکنیک آزادسازی برنامهریزی خطی عمل میکرد [ .]26لی و همکاران
( ،)2014پژوهشی درباره یک مسئله اندازه انباشته پویا با محصول برگشتی و بازسازی انجام دادند
[.]15
چن ( ،)2015یک روش جدید تثبیت و بهینهسازی برای مسئله پویای تعیین اندازه انباشته
چندسطحی با محدودیت ظرفیت و بدون انتقال راهاندازی و همچنین مسئله پویای تعیین اندازه
انباشته چندسطحی با محدودیت ظرفیت و با انتقال راهاندازی ارائه کرد [.]6
بونم و ستانان ( ،)2016یک مدل تعیین اندازه انباشته چندسطحی با محدودیت ظرفیت و
مشکل برنامهریزی در صنعت طیور ارائه کردند .آنها ابتدا برای حل از روش ازدحام ذرات استفاده
کرده و در مرحله بعد برای حل بهتر مدل ،روش  GLNPSOرا ارائه کردند [.]4
گاتیرز و همکاران ( ،)2001از الگوریتم ژنتیک برای مسئله تعیین اندازه انباشته با محدودیت
ظرفیت استفاده کردند .مسئله بهصورت چندمحصولی و چندسطحی بود؛ همچنین در مدل آنها
کمبود مجاز نبود [.]9
چانگ و همکاران ( ،)2006یک مدل ترکیبی فازی از موجودی شامل متغیر تصادفی زمان
دریافت تقاضاها و مجموع تقاضاهای فازی با وجود کمبود و فروش ازدسترفته ارائه دادند [.]5
کزراپونگ و همکاران ( ،)2011مدل تعیین اندازه سفارش تکمحصولی را با پارامترهای فازی
درنظر گرفتند [.]13
تولدو و همکاران ( ،)2014یک الگوریتم ژنتیک جاسازیشده با تکنیکهای برنامهریزی
ریاضی برای حل هماهنگ و اندازه انباشته دوسطحی یکپارچه و مسئله برنامهریزی برانگیخته
بهوسیله یک مسئله واقعی که در تولید نوشابه مطرح است را ارائه دادند [.]24
عادلی و همکاران ( ،)1392بهبررسی مسئله یکپارچه منبع یابی و سیاست موجودی پرداختند.
با توجه به اینکه در مسائل واقعی محاسبه دقیق هزینه کمبود موجودی کاری دشوار است ،برای
رفع این مشکل در این پژوهش خود ،تعداد کمبود را بهعنوان هدفی مجزا درنظر گرفتند و برای
تخمین مقدار تابع هدف ،از شبیهسازی استفاده کردند .در نهایت برای حل مسئله از روش
چندهدفه  NSGA-IIو  MOPSOاستفاده کردند و نشان دادند که جوابهای تولید شده توسط
الگوریتم  NSGA-IIاز کیفیت بیشتری برخوردارند [.]3
علینژاد و همکاران ( ،)1393یک مدل چند هدفه برای تشکیل یک سیستم تولید در شرایط
پویا ارائه کردند .آنهادر مدل خود ،حداقلسازی هزینههای سیستم تولید و حداقلسازی واریانس
هزینههای فازی را درنظر گرفتند .همچنین ،بهمنظور دستیابی به جوابهای مؤثر ،یک الگوریتم
ترکیبی از  NSGA-IIو شبیهسازی تبریدتدریجی ارائه کردند [.]1
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مقصود امیری و همکاران ( ،)1395آنها به مطالعه یک مدل برنامهریزی تولید توزیع
یکپارچه شده برای یک زنجیره تأمین سه سطحی شامل چندین تولیدکننده ،چندین توزیعکننده و
چندین مصرفکننده پرداختند و از رویکرد بهینهسازی استوار استفاده کردند و در نهایت یک مدل
بهینهسازی استوار برای مسئله برنامهریزی تولید و توزیع یکپارچه را ارئه کردند؛ بهطوریکه کل
هزینههای زنجیره تأمین کمینه شود؛ آنها ابتدا مدل اولیه مسئله را با پارامترهای قطعی ،طراحی
و سپس همتای استوار آن را ارائه کردند [.]2
گانر گرون و ناتالی ( ،)2015با استفاده از روش ابتکاری تثبیت و بهینهسازی که با الگوریتم
ژنتیک ترکیب شده بود به حل یک مسئله تعیین اندازه انباشته با محدودیت ظرفیت و انتقال
راهاندازی پرداختند [.]8
جنز و دگرو ( ،)2007به نقد و بررسی روشهای متاهیوریستیک که برای حل مسئله تعیین
اندازه سفارش توسعه داده شدهاند ،پرداختند ،هدف آنها از این تحقیق ،پیداکردن مزایا و معایب
روشهای حل و نحوه ترکیب آنها بهمنظور ارائه یک الگوریتم قویتر بود [.]13
رمضانیان و سعیدی مهرآباد ( ،)2013بهبررسی مسئله تعیین اندازه سفارش و زمانبندی از
یک سیستم «فلوشاپ »1با محدودیت ظرفیت ،راهاندازی وابسته به توالی ،زمان پردازش
نامشخص ،چندمحصولی و تقاضای چنددورهای پرداختند [.]21
حسنی و همکاران ( ،)2014از الگوریتم شبیهسازی تبریدشده و الگوریتم ژنتیک برای مسئله
زمانبندی دو ماشین و با یک خدمتدهنده استفاده کردند [.]11
مهدیزاده و فاتحی ( ،)2013یک مدل برنامهریزی عدد صحیح مختلط برای یک مسئله
اندازه انباشته با زمان راهاندازی ،موجودی اطمینان ،کمبود تقاضا ،برونسپاری و ظرفیت موجودی
پیشنهاد دادند؛ سپس با الگوریتم بهینهسازی میرایی ارتعاش به حل آن پرداختند [.]18
حاجیپور و همکاران ( ،)2016یک مدل برنامهریزی ریاضی دوهدفه برای مسئله محل
تسهیالت محدود ،تحت سیاست تراکم و قیمتگذاری ارائه کردند [.]10
با توجه به پژوهشهای موجود در مبانی نظری تاکنون مدل اندازه انباشته دوسطحی ـ
چندمحصولی با محدودیتهای ظرفیت ،همراه با کمبود به دو صورت پسافت و فروش
ازدسترفته ،چند روش تولید ،محصول مرجوعی و با تقاضاهای غیرقطعی (فازی) بهطور همزمان
مطالعه نشده است که در این پژوهش قصد برآن است که مدل ریاضی این مسئله ارائه شده و
درنهایت با سه روش فراابتکاری حل شود.

1. Flow shop
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.3روششناسيپژوهش 

بیانمسئله .چن ( ،)2015معتقد است که در بیشتر سیستمهای برنامهریزی منابع سرمایهای،
برنامه تولید برای زمانبندی بدون درنظرگرفتن محدودیت ظرفیت منابع ،مانند سیستم برنامه
نیازمندی مواد استفاده میشود .در هر سیستم برنامهریزی فرض میشود که زمان تدارک برای
هر عمل تولید یا تدارک ازپیش تعریفشده است ،بدون درنظرگرفتن محدودیت ظرفیت منابع
عملیاتی ،این مورد ممکن است که باعث غیرموجهبودن برنامه تولید و یا برنامهای با موجودی
بیش از حد شود .یکی از مسائل مطرح در حیطه برنامهریزی تولید ،مسئله تعیین اندازه انباشته
دوسطحی با محدودیت ظرفیت است که در آن باید مقدار بهینه انباشته تعیین شود .ورما و شارما
( )2015به حل یک مدل تعیین اندازه انباشته دوسطحی با روش الگرانژ پرداختند .مدل آنها
یک مدل دوسطحی ،چندمحصولی و چنددورهای با درنظرگرفتن زمان راهاندازی و سفارش
عقبافتاده بود.
در این پژوهش تصمیم بر این است که مدل ورما و شارما ( )2015با اضافهکردن موارد
کاربردی دیگر گسترش داده شود .در دنیای امروزی همیشه محصوالت مرجوعی یکی از
دغدغههای اساسی تولیدکنندگان است؛ به همین دلیل در این پژوهش سعی میشود که با
درنظرگرفتن محصول مرجوعی ،مدل ارائهشده به شرایط دنیای واقعی نزدیکتر شود.
در مدل ورما و شارما ( ،)2015فقط سفارش عقبافتاده وجود دارد؛ ولی پژوهشگران در این
پژوهش درنظر دارند که در مدل خود ،ترکیبی از کمبود به دو صورت پسافت و فروش
ازدسترفته رابا یکدیگر ترکیب کرده و به این وسیله ،مسئله را به واقعیت نزدیکتر کنند .در
بیشتر کاربردهای گسترده صنعتی یکی از مهمترین سؤالها ،تعیین بهترین مقدار تولید است .با
توجه به اینکه در یک سیستم تولیدی همیشه میزان تقاضاها مشخص نیست؛ بنابراین غیرقطعی
(فازی) گرفتن این پارامتر مهم در مدل به کاربردیشدن آن کمک فراوانی خواهد کرد .بحث
نظریه مجموعههای فازی نخستین بار توسط لطفیزاده ( ،)1965مطرح شد؛ همچنین برای تولید
یک محصول ممکن است که از چندین روش تولید استفاده شودکه پژوهشگران در مطالعه حاضر
تصمیم دارند این مورد را در مدل خود بگنجانند.
چن ( ،)2015نشان داده است که مسئله تعیین اندازه انباشته چندسطحی با محدودیت
ظرفیت ازجمله مسائل سخت( )NP-Hardمحسوب میشود؛ همچنین ورما و شارما (،)2015
اعالم کردند که مسئله تعیین اندازه انباشته دوسطحی ،چندمحصولی و چند دورهای با
درنظرگرفتن زمان راهاندازی و سفارش عقبافتاده ازجمله مسائل سخت است؛ بنابراین با توجه به
 NP-hardبودن مسئله ،امکان حل مدل در ابعاد دنیای واقعی با روشهای دقیق وجود نخواهد
داشت و اینگونه از الگوریتمها در حل مسائل سخت کارایی ندارند و زمان حل این الگوریتم در
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مسائل سخت بهصورت نمایی افزایش مییابد؛ از اینرو برای حل مدل از رویکردهای بهینهسازی
شامل الگوریتمهای فراابتکاری بهره برده خواهدشد .سرانجام ،برای نشاندادن کارایی مناسب
روشهای حل بهکار گرفتهشده ،مسائلی با ابعاد مختلف تولید شده و توسط الگوریتمهای
فراابتکاری حل خواهند شد؛ سپس پاسخ الگوریتمهای فراابتکاری بهصورت آماری مورد بررسی
وتحلیل قرار خواهند گرفت تا به این صورت بتوان کاراترین الگوریتم حل را از نظر کیفیت حل
برای مدل ارائهشده برگزید.
پارامترهايمدل 

 :CINVitهزینه نگهداری موجودی هر واحد قلمiام برای یک دوره.
 :CBOitهزینه سفارش عقبافتاده هر واحد قلم iام که طی دوره tام تقاضا میشود.
 :CAPTitظرفیت موجود به واحد زمان در برای تولید قلم م دوره tام.
 :Ni1تعداد قلم iام مورد نیاز برای تولید یک واحد از محصول یک در ساختار محصول (برای
حالت دوسطحی).
 :CPimtهزینه تولید هر واحد قلم iام به روش mام در دوره tام.
 :CSimtهزینه راهاندازی هر واحد قلم iام به روش mام در دوره tام.
 :CAPimtظرفیت موجود برای تولید قلم iام به روش mام در دوره tام.
 :تقاضای غیرقطعی (فازی) بیرونی قلم iام در طی دوره tام.
 :TPimزمان مورد نیاز برای فرآیند تولید قلم iام به روش mام.
 :TSimزمان مورد نیاز برای راهاندازی تولید قلم iام به روش mام.
 :CQitهزینه هر واحد فروش ازدسترفته محصول iام در طی دوره tام.
 : احتمال کمبود پسافت.
 :CDitهزینه از رده خارجکردن هر واحد مرجوعی از محصول iام در دوره tام.
 :CBitهزینه تعمیر هر واحد مرجوعی از محصول iام در دوره tام.
 :CBIitهزینه نگهداری هر واحد مرجوعی از محصول iام در دوره tام.
 :MAXBDitحداکثر تعداد محصول مرجوعی از محصول iام در دوره tام که میتوان از بین برد.
 :MAXBRitبیشترین تعداد محصول مرجوعی از محصول iام در دوره tام که میتواند دوباره با
انجام سرویس به چرخه تأمینکننده برگردد.
 :MAXBitتعداد کل محصول مرجوعی از محصول iام در دوره tام.
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مدلپیشنهادي :

MinZ 

()1
(CPimt XPimt  CSimt YSimt )  CINVit XINVit

M

T

I

m 1

t 1

i

  {

  CBOit XBOit  (1   )CQit XBOit  CDit XBDit
} CBit XBRit  CBI it BI it

Subjectto:
()2

()3

(TPim XPimt  TSimYSimt )  CAPTt

t

M

I

m 1

i 1



()4

i, m, t

XPimt  CAPimtYSimt

()5

i, t

XBDit  MAXBDit

i, t

()6
()7

i, t

BIit  BIi,t 1  XBDit  XBRit  MAXBit
i, m, t

()8
()9
()10
()11

XBRit  MAXBRit

XPimt  0

i, t

XINVit , XBOit  0

i

XINViT , XBOiT  0
i, m, t

]YSimt [0,1

معادله  ،1تابع هدف است که هدف آن حداقلسازی هزینه تولید ،راهاندازی ،موجودی،
پسافت و فروش ازدسترفته ،از رده خارجکردن محصول مرجوعی ،تعمیر محصول مرجوعی و
نگهداری محصول مرجوعی است .معادله  ،2تعادل جریان موجودی است .معادله  ،3محدودیت
ظرفیت زمان را تضمین میکند ،کل زمان مورداستفاده در انجام تولید تمام اقالم است که
همیشه کمتر یا برابر با حداکثر زمان ،موجود در هر دوره است .معادله  ،4محدودیت ظرفیت تولید،
که مقدار تولید را همیشه کمتر یا برابر با حداکثر ظرفیت تولید دردسترس برای همه اقالم و
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دورههای زمانی تضمین میکند .معادله  ،5حداکثر محصول مرجوعی که میتوان از بین برد را
نشان میدهد .معادله  ،6حداکثر محصول مرجوعی که میتواند دوباره با انجام سرویس به چرخه
تأمین کننده برگردد را نشان میدهد .معادله  ،7جریان موجودی محصول برگشتی را نشان
میدهد .معادلههای  8و  ،9محدودیت غیرمنفی هستند .در معادله  ،10فرض میشودکه هیچ
موجودی و سفارش عقبافتاده نهایی وجود ندارد .رابطه ،11محدودیت صفر و یک متغیر
راهاندازی است که در صورت راهاندازی مقدار یک و در غیر این صورت صفر است.
تبديلمدلفازيبهيکمدلقطعي .برای تبدیل اعداد فازی ذوزنقهای به مقدار قطعی ،یک
روش غیرفازیسازی مناسب مورد نیاز است .غیرفازیسازی یک تحول معکوس است که دامنه
فازی را به حالت قطعی تبدیل میکند .فرض میشود که عدد فازی ذوزنقهای است ،پس مقدار
قطعی آن میتواند بهوسیله معادله  ،12بهدست آید [.]7
()12

) (b  c) [(d  c)  (b  a)] (a  2b  2c  d


2
6
6

N



نمايکليالگوريتمژنتیک.اصـول پایهای الگوریتم ژنتیک بسیار عمومی است؛ بنابراین بـرای
مسـائل مختلـف عوامل مختلـف زیـادی وجود دارد که باید بررسی شود .نخستین سؤال این
است که ایجاد یک کروموزوم چگونه است؟ یا اینکه چه نوعی از کدگذاری انتخاب شود؟ دو
عملگر بسیار مهم و پایهای الگوریتم ژنتیک عملگرهای ترکیب و جهش هستند .سـؤال بعـدی
این است که برای ترکیب والدین بهمنظور ایجاد فرزندان جدید والدین چگونه انتخاب شوند؟ این
کار به روشهای مختلفی میتواند صورت گیرد؛ اما ایده اصلی در تمام آنها این است که والدین
بهتـر انتخـاب شوند به این امید که والدین بهتر باعث ایجاد فرزندان بهتر شوند .مسئلهی
مـوردسـؤال این است که اگر جمعیت جدید تنها از طریق فرزندان جدید ایجاد شود ،این فرآینـد
بـه حذف کروموزومهای نسل قبل منجـر میشود .برای جلوگیری از این پیشامد ،همیشه بهترین
جواب نسل قبـل بدون هیچ تغییری به نسل جدید منتقل میشود [.]19
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شکل  .1نمای کلی الگوریتم ژنتیک []19



مراحل اجراي الگوريتم ژنتیک .پس از بیان مفاهیم اولیه ،مراحل مختلف در استفاده از
الگوریتم ژنتیک بررسی میشود .ابتـدا باتوجه به صورت مسئله ،متغیرهایی که باید تعیین شوند،
مشخص میشوند؛ سپس این متغیرها به نحـو مناسبی کدگذاری شده و به شکل کروموزوم
نمایش داده مـیشـوند .بـر اسـاس تـابع هـدف ،یـک تـابع برازندگی برای کروموزومها تعریف
شده و یک جمعیت اولیه دلخـواه نیـز بـهطـور تصـادفی انتخـاب میشود .به دنبال آن ،میزان
تابع برازندگی برای هر کروموزوم جمعیت اولیـه محاسـبه مـیشـود؛ سـپس مراحلی که در
شکل ،2نمایش داده شده است به ترتیب زیر انجام میگیرد .آنچه تـاکنون بـهعنوان ساختار کلی
الگوریتم ژنتیک ارائه شده است ،بهوسیله گرفنستت و بیکر ( )1989ارائه شده و خالصه آن
بهصورت الگوریتم نمایش داده شده در شکل ،3است.
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]19[  مراحل اجرای الگوریتم ژنتیک.2 شکل

Genetic Algorithm
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Begin
t=0
initialize P(t);
evaluate P(t);
while ( recombination condition) {
(recombination(t) to yied C(t);
Evaluate C(t);
Select P(t+1) from P(t) , C(t);
}//end of while

10. End
 الگوریتم ژنتیک ارائهشده به وسیله گرفنستت و بیکر.3 شکل
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الگوريتم تبريد شبیهسازيشده .منشأ الگوریتم تبرید شبیهسازیشده ( ،)SA1پژوهشهای
کریک پاتریک و همکاران ( )1983است.آنها ،متخصصانی در زمینه فیزیک آماری بودند و برای
حل مسائل سخت بهینهسازی ،روشی مبتنی بر تکنیک تبرید تدریجی پیشنهاد کردند .تکنیک
تبرید تدریجی ،بهوسیله متالوژیستها برای رسیدن به حالتی که در آن ماده جامد بهخوبی مرتب
و انرژی آن کمینه شده باشد ،استفاده میشود .این تکنیک شامل قراردادن ماده در دمای باال و
سپس کمکردن تدریجی این دما است .این الگوریتم جستوجویی ساده و اثربخش در حل
مسائل بهینهسازی ترکیبی است .بیشتر کارها و کاربردهایی که در  SAصورتگرفته است در
زمینه بهینهسازی مسائل گسسته بوده است؛ البته  SAبرای حل مسائل پیوسته نیز گسترش
یافته است .روش تبرید شبیهسازیشده فرایند تبرید تدریجی را برای حل یک مسئله بهینهسازی،
شبیهسازی میکند .در این روش ،یک مجموعه آزمون انجام میگیرد .این آزمونها به نحوی
است که نتیجه هر یک به نتیجه آزمون قبل وابسته است .در روش تبرید شبیهسازیشده ،منظور
از یک آزمون ،انتقال به نقطه جدید است و روشن است که نتیجه انتقال به نقطه جدید تنها
وابسته به مشخصات جواب جاری است [.]14

الگوريتم بهینهسازي میرايي ارتعاش .مهدیزاده و توکلیمقدم( ،)2009یک الگوریتم
بهینهسازی جدید به نام «بهینهسازی میرایی ارتعاش» ارائه کردندکه بر پایه میرایی ارتعاشات
مکانیکی است [ .]16آنها از این الگوریتم برای حل مسئله زمانبندی ماشینهای موازی استفاده
کردند .میرایی عبارت است از :کاهش دامنه نوسان که با گذشت زمان این دامنه به سمت صفر
میل میکند .در فرآیند میرایی هر چه دامنه نوسان بزرگتر باشد ،فراوانی پاسخ جدید بیشتر است
و هرچه دامنه نوسان کمتر باشد فراوانی کمتر میشود.
.4تحلیلدادههاويافتههايپژوهش 

روشهايحلبرايمدلپیشنهادي .بهمنظور حل مدل پیشنهادی از سه روش فراابتکاری
استفاده خواهد شد .روشهایی که در ادامه تشریح خواهد شد عبارتاند از :الگوریتم ژنتیک
( ،)GAالگوریتم تبرید شبیهسازیشده ()SAو الگوریتم بهینهسازی میرایی ارتعاش (.)VDO
برای نشاندادن صحت جوابهای بهدستآمده تیز الگوریتمهای فراابتکاری ارائهشده ،پاسخ
الگوریتمهای ارائهشده با نرمافزار لینگو تطبیق داده شده است.


1. Simulated Annealing
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روشهايبهینهسازيوفراابتكاري .بهینهسازی فرآیندی است که برای بهترکردن چیزی
دنبال میشود .فکر ،ایده و یا طرحی که بهوسیله یک دانشمند یا یک مهندس مطرح میشود،
طی روال بهینهسازی بهتر میشود .در هنگام بهینهسازی ،شرایط اولیه با روشهای مختلف
بررسی میشود و اطالعات بهدستآمده برای بهبودبخشیدن به یک فکر یا روش مورداستفاده
قرار میگیرند .در بهینهسازی از یافتن بهترین جواب برای یک مسئله صحبت به میان میآید.
الگوریتمهای ابتکاری ،معموالً بهدنبال رسیدن به جوابهای خوب ،یعنی جوابهای نزدیک به
بهینه ،در زمان محاسباتی قابلقبول هستند؛ ولی قادر به تضمین بهینهبودن جوابهای
بهدستآمده نیستند [ .]16
الگوریتمهای فراابتکاری یا فراتکاملی نوعی از الگوریتمهای دقیق هستند که برای یافتن
پاسخ بهینه بهکار میروند .روشها و الگوریتمهای بهینهسازی به دودسته الگوریتمهای دقیق و
الگوریتمهای تقریبی تقسیمبندی میشوند .الگوریتمهای دقیق قادر به یافتن جواب بهینه
بهصورت دقیق هستند؛ اما در مورد مسائل بهینهسازی سخت کارایی ندارند و زمان حل آنها در
این مسائل بهصورت نمایی افزایش مییابد .الگوریتمهای تقریبی قادر به یافتن جوابهای خوب
(نزدیک به بهینه) در زمان حل کوتاه برای مسائل بهینهسازی سخت هستند .الگوریتمهای
تقریبی نیز به سه دسته الگوریتمهای ابتکاری و فراابتکاری و فوقابتکاری بخشبندی میشوند.
دو مشکل اصلی الگوریتمهای ابتکاری ،قرار گرفتن آنها در بهینههای محلی و ناتوانی آنها
برای کاربرد در مسائل گوناگون است .الگوریتمهای فراابتکاری برای حل مشکالت الگوریتمهای
ابتکاری ارائه شدهاند .در واقع الگوریتمهای فراابتکاری ،نوعی از الگوریتمهای بهینهسازی تقریبی
هستند که دارای راهکارهای برونرفت از بهینه محلی هستند و در طیف گستردهای از مسائل
کاربرد دارند.


تعريف کروموزوم .بدیهی است که مبنای هر رویکرد فراابتکاری ،نحوه نمایش جواب است؛
بنابراین کروموزومهای طراحیشده اینگونه تعریف میشوند .از دو پارامتر  MPimtو  TYSmtبرای
حل مدل استفاده شده است .پارامتر  MPimtبرای شمارش تخصیص محصول  iبه روش تولید m
در دوره  tرا محاسبه میکند .پارامتر  TYSmtزمان راهاندازی روش تولید  mدر دوره  tرا تعریف
میکند .برای تعیین مقادیر هر تغییر  TYSmtبرای آمادهسازی ،مقدار بزرگترین راهاندازی به
پارامتر  TYSmtاختصاص داده میشود .برای مثال ،اگر محصوالت  Q1,Q2,Q3,Q4هر کدام
توسط یک روش و در یک زمان خاص تولید شوند ،کروموزوم مانند شکل  ،4است .در کلیه
کروموزومهای درنظر گرفتهشده فقط مقادیر بیتها تغییر کرده و طول کروموزمها ثابت است.
روش بهکاررفته مشابه روشی است که تولدو و همکاران ( ،)2014در پژوهش خود استفاده کردند.
شکل  ،4یک کروموزم که بهصورت یک ماتریس  2*2است را نمایش میدهد که از دو دوره و
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دو روش تولید تشکیل شده است .بهعنوان توضیح بیشتر باید گفت که اگر چهار دوره و دو روش
تولید وجود داشته باشد ماتریس  2*4خواهد بود.


2



1

1

Q2>Q1

Q3>Q1>Q4

2

Q3>Q4>Q2

Q3>Q2

شکل  .4کروموزوم تعریفشده

حال باید شکل  ،4رمزگشایی شود تا بتوان بر اساس آن و با توجه به محدودیتهای مسئله،
مقدار تابع هدف را تعیین کرد .بهعنوان نمونه برای دوره یک و روش تولید یک i=1 ،شماره
محصول را نشان میدهد m=1،نشاندهنده روش تولید یک و = tنشاندهنده دوره زمانی یک
است؛ بنابراین چون محصول سوم ،اول و چهارم به دوره یک و روش تولید یک تخصیص یافته
است MP411=1 ،MP111=1 ،MP311=1 :و  MP=0که مورد آخر نشان میدهد که به روش
تولید یک ،در دوره یک ،محصول دو تخصیص داده نشده است و بنابراین برای محصول دو،
آمادهسازی وجود ندارد .ولی برای سه محصول دیگر ،آمادهسازی وجود دارد؛ همچنین بر اساس
تولید یک محصول در یک دوره میتوان مقدار  TYSmtرا براساس مقدار زمان آمادهسازی بر
اساس رابطه ،13مشخص کرد؛ برای مثال:
()13

TYS11= TS11

رابطه  ،13زمان راهاندازی در روش تولید یک در دوره یک را نشان میدهد؛ بنابراین با توجه
به راهاندازیهایی که صورت میگیرد ،هزینه راهاندازی قابلمحاسبه است .مقدار  XPimtکه مقدار
محصول  iتوسط روش تولید  mو در دوره  tاست ،از طریق رابطه  ،14محاسبه میشود:
()14

XPimt= UXPimt/ NSXPimt

 UXPimtمجموع اندازه انباشته محصول ،iدر روش تولید  mکه در دوره  tتولید میشود ،با
توجه به زمان تولید ،محصول و زمان دردسترس بهدست میآید NSXPimt .تعداد محصول  iدر
روش تولید  mو در دوره  tرا نشان میدهد S ، NSXP   S .YS .مجموع دورههاYSimt ،
imt
imt
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متغیر صفر و یک که نشاندهنده راهاندازی منبع برای تولید قلم iام به روش mام در دوره tام
است .برای بهدستآوردن مقادیر دیگر طبق فرمولهای  15تا  17عمل شده است:

()15

()16

t

 TYSmt  CAPTt

I

TP UXP

imt

im

i 1

()17

i, m, t

UXPimt  CAPimt NSXPimt

حال با توجه به مقادیر بهدستآمده و مقادیری که براساس محدودیتهای مدل بهدست
میآید ،تابع هدف محاسبه میشود.

عملگرهايالگوريتمژنتیکبراي جستوجويهمسايگي .در این بخش عملگر تقاطع و
جهش که در این مطالعه استفاده شده است ،ارائه میشود .در شکل ،4دو دوره تولید و دو روش
تولید وجود دارد؛ بنابراین کروموزوم بهصورت یک ماتریس  2*2است که در دوره هر بیت یک
ماتریس است که محصوالت برای تولید در آن وجود دارد؛ از اینرو وقتی دو والد به یک فرزند
تبدیل میشود ،ماتریس 2*2ثابت است و فقط مقادیر داخل هر ماتریس که کروموزوم است تغییر
میکند.
عملگر تقاطع تکنقطهای در شکل  ،5نشان داده شده است.
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1

1

Q2>Q1>Q3

Q3>Q1>Q4>Q2

2

Q4>Q1>Q3>Q2

Q1>Q3>Q2

1



2

1



1

Q4>Q1>Q3

Q3>Q1>Q4

2

Q4>Q2

Q1>Q2



2

1



1

Q4>Q1

Q1>Q4

2

Q3>Q2

Q1>Q3

2

شکل  .5عملگر تقاطع تک نقطهای در الگوریتم ژنتیک

عملگر جهش که در شکل  ،6نشان داده شده است :محصولی که در والد بهعنوان قسمت
جهشیافته انتخاب می شود به محصول دیگر جهت تولید به یک روش خاص در یک دوره خاص
جهش مییابد که فرزند موردنظر در این پژوهش است .در شکل  ،6دو دوره تولید و دو روش
تولید وجود دارد؛ بنابراین کروموزوم بهصورت یک ماتریس  2*2است که در هر دوره هر بیت
یک ماتریس است که محصوالت برای تولید در آن وجود دارد.


2



1

1

Q2>Q4>Q3

Q1>Q4>Q2

2

Q4>Q3>Q2

Q3>Q2



2



1

1

Q1>Q4>Q3

Q1>Q4>Q3

2

Q4>Q3>Q1

Q4>Q2

شکل  .6عملگر جهش در الگوریتم ژنتیک
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در توضیح عملگر تقاطع و جهش باید گفت که طول کروموزم بر اساس تعداد روش تولید و
دوره مشخص میشود .برای مثال ،اگر  10دوره و سه روش تولید وجود داشته باشد ،طول
کروموزم  10و در سه ردیف است؛ بنابراین مقادیر داخل کروموزمها که در هر بیت قرار گرفتهاند،
محصول تولیدشده در آن دوره و توسط یک روش تولید خاص را نشان میدهند.
عملگرالگوريتمتبريدشبیهسازيشدهبرايجستوجويهمسايگي.در شکل  ،7دو دوره تولید
و دو روش تولید مشاهده میشود؛ بنابراین کروموزوم بهصورت یک ماتریس  2*2است که در هر
دوره هر بیت یک ماتریس است که محصوالت برای تولید در آن وجود دارد .عملگر تعویض در
شکل  ،7نمایش داده شده است.


2



1

1

Q2>Q1>Q3

Q3>Q4>Q2

2

Q4>Q2>Q1

Q4>Q3



2



1

1

Q2>Q4>Q3

Q3>Q1>Q2

2

Q4>Q3>Q1

Q4>Q2

شکل  .7عملگر تعویض در الگوریتم تبرید شبیهسازیشده


عملگر الگوريتم میرايي ارتعاش براي جستوجوي همسايگي .برای حرکت در فضای
جواب و استخراج جوابهای بهتر ،نیاز به طراحی عملگرهای مناسب است .در الگوریتم میرایی
ارتعاش از عملگر تعویض استفاده شده است .نمونه کروموزوم طراحیشده برای این الگوریتم
درشکل  ،4مشاهده میشود .عملگرهای تعویض استفادهشده برای این الگوریتم به این صورت
عمل میکند :در صورتیکه تعداد محصول در یک دوره و توسط یک روش تولید کمتر مساوی
سه محصول باشد ،عمل تعویض از یک قسمت صورت میپذیرد؛ در غیر این صورت ،عمل
تعویض از دو قسمت صورت میپذیرد .در شکل  ،8دو دوره تولید و دو روش تولید مشاهده
میشود؛ بنابراین کروموزوم بهصورت یک ماتریس  2*2است که در هر دوره هر بیت یک
ماتریس استکه محصوالت برای تولید در آن وجود دارد.
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عملگر تعویض در شکل  ،8نشان داده شده است .بهمنظور جلوگیری از شلوغشدن شکل تنها
بخشهایی که مقادیرشان با یکدیگر تعویض شده است به یکدیگر مرتبط شدهاند:


2



1

1

Q1>Q2

Q3>Q4>Q2

2

Q4>Q1

Q3>Q2



2



1

1

Q2>Q3>Q4

Q1>Q2

2

Q3>Q1

Q2>Q4

شکل  .8عملگر تعویض در الگوریتم میرایی ارتعاش 

تنظیمپارامترهابهروشتاگوچي .روش تاگوچی توسط جنیچی تاگوچی ( )1960پایهگذاری
شد .این روش میتواند با کمترین تعداد آزمایشها ،شرایط بهینه را تعیین کند و باعث کاهش
چشمگیر زمان و هزینه انجام آزمایشهای موردنیاز شود [ .]22روش تاگوچی از مجموعهای از
آزمایشها برای یافتن بهترین ترکیب پارامترها با هدف دستیابی به بهترین پاسخ و کمترین
حساسیت پاسخ به اغتشاش (هر تغییر غیرقابلکنترل که میتواند بر عملکرد الگوریتم اثرگذار
باشد) استفاده میکند.
در این پژوهش ،مناسبترین طرح ،آزمایشهای پنجسطحی تشخیص داده شدهاند و با توجه
به آرایههای متعامد استاندارد تاگوچی ،آرایهی متعامد  L25بهعنوان طرح مناسب آزمایشی برای
تنظیم پارامتر الگوریتمهای ژنتیک ،تبرید شبیهسازیشده و بهینهسازی میرایی ارتعاش انتخاب
شده است .برای انجام آزمایشها از نرمافزار مینیتب  16استفاده شده است که میانگین نسبت
سیگنال به نویز بهدستآمده برای هر سطح از عوامل مربوط به الگوریتمهای ،ژنتیک ،تبرید
شبیهسازیشده و بهینهسازی میرایی ارتعاش بهترتیب در شکلهای 10 ،9و  ،11نشان داده شده
است .سطوح پارامترهای الگوریتمهای ،ژنتیک ،تبرید شبیهسازی شده و بهینهسازی میرایی
ارتعاش بهترتیب در جدولهای 2،1و  ،3نشان داده شدهاند.
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جدول  .1سطوح پارامترهای الگوریتم ژنتیک
 Mu
0/001
0/01
0/05
0/08
0/1



Pc  Npop  Pm
0/3
20
0/35
0/45
25
0/5
0/6
30
0/65
0/75
35
0/8
0/9
40
0/95

1
2
3
4
5

جدول  .2سطوح پارامترهای الگوریتم تبرید شبیهسازیشده
α
0/9
0/925
0/95
0/975
0/99



MAX IT  T0  nIt
100
800
5
125
950
10
150
1100 15
175
1250 20
200
1400 25

1
2
3
4
5

جدول  .3سطوح پارامترهای الگوریتم بهینهسازی میرایی ارتعاش
گاما 

A0

تكرارداخلي 

0/01
0/05
0/1
0/5
0/9

4
5
6
7
8

20
35
50
65
80



1
2
3
4
5

Main Effects Plot for SN ratios
Data Means

Npop

Pc

-119.6
-119.8

-120.2
5

4

5

4

3

2

1

5

4

Mu

3

2

1

Pm

-119.6
-119.8

Mean of SN ratios

-120.0

-120.0
-120.2
3

2

1

5

4

3

2

1

Signal-to-noise: Smaller is better

شکل  .9نمودار سیگنال به نویز الگوریتم ژنتیک
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Main Effects Plot for SN ratios
Data Means

MAX IT

T0

-119.6
-119.8

-120.2
5

4

5

4

2

3

1

5

4

α

3

1

2

nIt

-119.6
-119.8

Mean of SN ratios

-120.0

-120.0
-120.2
2

3

1

5

3

4

1

2

Signal-to-noise: Smaller is better

شکل  .10نمودار سیگنال به نویز الگوریتم تبرید شبیهسازیشده
Main Effects Plot for SN ratios
Data Means

تکرار داخلی

A0

-119.50
-119.75
-120.00

-120.50
5

4

3

2

1

5

4

5

4

2

3

1

گاما

-119.50
-119.75

Mean of SN ratios

-120.25

-120.00
-120.25
-120.50
3

2

1

Signal-to-noise: Smaller is better

شکل  .11نمودار سیگنال به نویز الگوریتم بهینهسازی میرایی ارتعاش
جدول  .4سطوح بهینه پارامترهای ورودی الگوریتم ژنتیک
مقداربهینه 
125
0/6
0/8
0/05

پارامتر 
Npop
Pc
Pm
Mu

جدول  .5سطوح بهینه پارامترهای ورودی الگوریتم تبرید شبیهسازیشده
مقداربهینه 

پارامتر 

125
1100
20
0/95

MAX IT
T0
nIt

α
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جدول  .6سطوح بهینهی پارامترهای ورودی الگوریتم بهینهسازی میرایی ارتعاش
مقداربهینه 

پارامتر 

35
5
0/05

تکرار داخلی
A0

گاما

بر اساس مطالعات مهدیزاده و آتشی ( ،)1393مقدار پارامتر توزیع ریلی )  (در الگوریتم
میرایی ارتعاش مقدار ثابت یک درنظر گرفته شده است.
تحلیل نتايج و مقايسات .برای انتخاب کاراترین روش حل ،ابتدا چندین مسئله آزمایشی با
ابعاد مختلف تولید شده است؛ سپس نتایج محاسباتی بهدستآمده از الگوریتمهای ژنتیک ،تبرید
شبیهسازی شده و بهینهسازی میرایی ارتعاش بهصورت نموداری و آماری مورد تجزیهوتحلیل
قرار گرفته است .بدین منظور  30مسئله در ابعاد مختلف ،شامل مسائل با ابعاد کوچک ،متوسط و
بزرگ ارائه شده است و برای هر یک از سه روش حل ،مقادیر تابع هدف بهدست آمده و مورد
مقایسه قرار گرفته است [ .]18جدولهای 8و  ،10خروجی محاسباتی بهدست آمده از مسائل
آزمایشی تولیدشده توسط هر یک از روشهای حل را نشان میدهند .در جدول  ،9اختالف
مقادیر جوابهای بهدستآمده از سه الگوریتم نسبت به لینگو نشان داده شده است .مقادیر
پارامترهای هر سه الگوریتم ،مطابق جدولهای 5 ،4و  ،6در سطوح بهینه خود تنظیم شدهاند.
بهمنظور پیادهسازی مسائل ،سیاستهای جدول  ،7برای تولید ورودیها مدل استفاده شده است.
هر دوره بر اساس شیفت کاری است.
جدول  .7مقادیر ورودی پارامترهای مسائل

] CINV  [12,19

] CP  [100,110

]CBO  [20, 25

]CS  [60, 70

]N  [2, 5

]D  [0, 200000

]TP  [20, 30

]CAP [20000, 60000

]TS  [10, 30

]CAPT [36000, 21600000

  0.5

]CQ  [30, 35

]CB  [5, 9

]CD  [10,15

]MAXBD  [0, 5000

]CBI  [10, 20

]XINV  [0, 2000

MAXBR   0, 5000

]BI i1  [0,1500

MAXB   0,8000
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جدول  .8نتایج محاسباتی روشهای حل بهکار رفته برای حل مدل پیشنهادی

در جدول  ،8عالمت ( )---به این معنا است که مثالهای موردنظر بعد از گذشت یک
ساعت به جواب بهینه نرسیدهاند؛ همچنین در جدول  ،9اختالف مقدار پاسخهای لینگو با
الگوریتمهای پیشنهادی نشان داده شده است.
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شماره

تعداداقالمi

روشتولیدm

دورهt

اختالفالگوريتم

ژنتیکولینگو

اختالفالگوريتم

تبريدشبیه

سازيشدهو

لینگو

اختالفالگوريتم

ولینگو

1

5

2

4

0

0

میراييارتعاش

جدول  .9اختالف پاسخهای سه الگوریتم پیشنهادی با پاسخهای نرمافزار لینگو

0

2

5

2

5

0

0

0

3

5

2

8

20551

2494

1311

4

5

2

14

10136202

6487171

3243584

5

5

3

4

1044682

948598

274297

6

5

3

8

1950394

1808254

904125

7

5

5

4

2878184

1762040

881018

8

6

5

12

17857144

11428574

5714285

9

6

5

18

21342624

13659281

6829639

10

6

5

24

22504604

14402949

7201472

11

6

5

36

25447469

19085602

9268481

12

6

8

16

19887284

14915463

5932370

13

6

10

18

20947344

15710508

9568406

14

8

10

36

32229402

25172051

12337641

15

10

10

48

46975314

32231485

24185188

16

12

10

72

61996904

42497678

27198142

17

14

10

85

54500359

31875269

15300215

18

18

10

85

31080354

7810265

448212

با توجه به مطالعات مهدیزاده و آتشی ( ،)1393مسائل این پژوهش نیز به سه قسمت
تقسیم خواهد شد .مسائل در ابعاد کوچک ،متوسط و بزرگ تقسیم میشوند؛ سپس به تحلیل
آماری و نموداری آنها پرداخته خواهد شد .در جدول  ،10مسائل به سه قسمت تقسیمبندی
شدهاند.
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جدول  .10نتایج محاسباتی سه الگوریتم پیشنهادی در سه قسمت

برای دستیابی به جوابهای بهتر از روش تاگوچی ،بهمنظور تنظیم پارامترهای ورودی
الگوریتمهای پیشنهادی ،استفاده شد و بهمنظور بررسی تأثیر انتخاب نوع الگوریتم در حل مدل از
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تجزیهوتحلیل آماری استفاده شد .درنهایت با توجه به نتایج ،مشخص شد که در ابعاد بزرگ
بهترتیب الگوریتم میرایی ارتعاش ،الگوریتم تبرید شبیهسازیشده و الگوریتم ژنتیک چه از نظر
پاسخ حل و چه از نظر سرعت زمان حل ،عملکرد بهتری دارند که این امر در محاسبات نموداری
در شکل  ،12نیز مشهود است.
600,000,000
500,000,000
400,000,000

SA

200,000,000

VDO

Costs

GA

300,000,000

100,000,000
0
1 3 5 7 9 11131517192123252729
Problems

شکل  .12رفتار سه الگوریتم بر روی مسائل آزمایشی تولیدشده

برای تجزیهوتحلیل آماری از نرمافزارمینیتب استفاده شده است [ .]18ابتدا فرضیههای زیر
برای ابعاد مختلف درنظر گرفته میشود:
 :H0کیفیت جوابهای بهدستآمده از حل مدل توسط دو الگوریتم پیشنهادی ،یکسان هستند.
 :H1کیفیت جوابهای بهدستآمده از حل مدل توسط دو الگوریتم پیشنهادی ،یکسان نیستند.
با توجه به دو فرضیه ذکرشده ،سه الگوریتم پیشنهادی بررسی میشوند .با توجه به اینکه نوع
مسئله تکعاملی (کیفیت جواب) و تعداد سطوح عامل دو (سه الگوریتم بهصورت دوبهدو بررسی
میشوند) و همچنین مقدار  برابر 0/1است(با توجه به حجم فرضیهها ،فقط خروجی در ابعاد
بزرگ آورده شده است).
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آنالیزواريانسيکطرفه:نتايج-بزرگ-الگوريتمژنتیک-تبريدشبیهسازيشدهدرمقايسهبا-
الگوريتمژنتیک–تبريدشبیهسازيشده-بزرگ 
DF

منبع
ژنتیک -تبرید حجیم
خطا
کل (مجموع)
سطح
الگوریتم ژنتیک
تبرید شبیهسازیشده
سطح
ژنتیک
تبرید

SS

MS

F

P

1/00173E+15
3/10066E+14

3/23

0/089

1
1/00173E+15
18
5/58118E+15
19
6/58291E+15
N
انحراف معیار
میانگین
17874762
471812267
10
17338519
457657899
10
بازه اطمینان  %90منفرد برای میانگین بر اساس انحراف معیار pooled

------+-------------------+-------------------+----------------------+-----------------) ( -----------------*-------------------
( -----------------*-------------------------+------------------+-------------------+----------------------+-----------------4/50E+ 08
4/60E+08
4/70E+08
4/80E+08

شکل  .13خروجی تحلیل واریانس برای مسائل با ابعاد بزرگ بین الگوریتم ژنتیک و تبرید شبیهسازیشده

با توجه به شکل  ،13در مقایسه بین الگوریتم ژنتیک و تبرید شبیهسازیشده ،چون در ابعاد
بزرگ مقدار  P.Value  است؛ بنابراین فرض  H1پذیرفته شده و فرض  H0رد میشود؛
پس در ابعاد بزرگ دو الگوریتم یکسان نیستند و با توجه به شکل  ،13الگوریتم تبرید
شبیهسازیشده عملکرد بهتری نسبت به الگوریتم ژنتیک داشته است.
آنالیزواريانسيکطرفه:نتیجه–بزرگ-الگوريتمژنتیک-میراييارتعاشدرمقايسهباژنتیک-
میراييارتعاش-بزرگ 
منبع
ژنتیک -میرایی ارتعاش-حجیم
خطا

DF
1

SS
3/87447E+15

MS
3/87447E+15

18

5/42182E+15

3/01212E+14

F
12/86

P
0/002

19
مجموع
9/29629E+15
N
انحراف معیار
میانگین
سطح
17874762
471812267
10
ژنتیک
16820151
443975343
10
میرایی ارتعاش
بازه ی اطمینان  %90منفرد برای میانگین بر اساس انحراف معیار pooled
---------------+--------------------+----------------------+----------------------+----سطح
) ( -----------------*-------------------
ژنتیک
) ( -----------------*-------------------
میرایی ارتعاش
---------------+--------------------+----------------------+----------------------+----4/4E+ 08
4/56E+08
4/68E+08
4/80E+08

شکل  .14خروجی تحلیل واریانس برای مسائل با ابعاد بزرگ بین الگوریتم ژنتیک و بهینهسازی میرایی ارتعاش
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با توجه به شکل  ،14در مقایسه بین الگوریتم ژنتیک و بهینهسازی میرایی ارتعاش ،چون در
ابعاد بزرگ مقدار  P.Value  است؛ بنابراین فرض  H1پذیرفته شده و فرض  H0رد
میشود ،پس در ابعاد بزرگ دو الگوریتم یکسان نیستند و با توجه به شکل  ،14الگوریتم
بهینهسازی میرایی ارتعاش عملکرد بهتری نسبت به الگوریتم ژنتیک داشته است.
آنالیزواريانسيکطرفه:نتیجه–بزرگ-الگوريتممیراييارتعاش-تبريدشبیهسازيشدهدر
مقايسهباالگوريتممیراييارتعاش-تبريدشبیهسازيشده-بزرگ
منبع
 میرایی ارتعاش-تبریدشبیهسازی -حجیم
خطا

DF
1

SS
9/36062E+14

MS
9/36062E+14

18

5/25188E+15

2/91771E+14

F
3/21

P
0/090

19
مجموع
6/18794E+15
N
انحراف معیار
میانگین
سطح
17338519
457657899
10
تبرید شبیهسازی
16820151
443975343
10
میرایی ارتعاش
بازه ی اطمینان  %90منفرد برای میانگین بر اساس انحراف معیار pooled
---------------+--------------------+----------------------+----------------------+--سطح
) ( -----------------*-------------------
-میرایی ارتعاش) ( -----------------*-------------------
تبرید شبیهسازی
---------------+--------------------+----------------------+----------------------+----4/40E+ 08
4/50E+08
4/60E+08
4/70E+08

شکل  .15خروجی تحلیل واریانس برای مسائل با ابعاد بزرگ بین الگوریتم تبرید شبیهسازیشده و بهینهسازی میرایی ارتعاش

با توجه به شکل  ،15در مقایسه بین الگوریتم تبرید شبیهسازی شده و بهینهسازی میرایی
ارتعاش ،چون در ابعاد بزرگ مقدار  P.Value  است؛ بنابراین فرض  H1پذیرفته شده و
فرض  H0رد میشود ،پس در ابعاد بزرگ دو الگوریتم یکسان نیستند و با توجه به شکل ،15
الگوریتم بهینهسازی میرایی ارتعاش عملکرد بهتری نسبت به الگوریتم تبرید شبیهسازی شده
داشته است.
.5نتیجهگیريوپیشنهادها 

هدف این پژوهش ،ارائه و حل یک مدل برای مسئله تعیین اندازه انباشته دوسطحی ـ
چندمحصولی با محدودیت ظرفیت و برنامهریزی تولید بود که برای کابردیترشدن مدل محصول
مرجوعی ،چند روش تولید برای تولید محصول ،تقاضای فازی و درنظرگرفتن ترکیبی از کمبود به
دو صورت پسافت و فروش ازدسترفته در مدل گنجانده شد .برای حل مدل از رویکردهای
بهینهسازی ،شامل الگوریتمهای فراابتکاری ،بهره گرفته شد .سه الگوریتم در این پژوهش بهکار

توسعه و حل يک مدل تعیین اندازه انباشته دوسطحي

135

رفتند که عبارتاند از :الگوریتم بهینهسازی میرایی ارتعاش ،الگوریتم تبرید شبیهسازیشده و
الگوریتم ژنتیک .الگوریتمهای مورد استفاده بهدقت در مبانی نظری پژوهش بررسی شدهاند.
بهمنظور افزایش کارایی الگوریتمهای مورداستفاده در دستیابی به جواب بهینه در پیادهسازی
الگوریتمها ،برای تنظیم پارامتر الگوریتمها از تکنیک تاگوچی استفاده شد .برای این منظور از
میان آرایههای متعامد تکنیک تاگوچی ،آرایه  L25برای انجام آزمایشها انتخاب شد و نرمافزار
مینیتب  16برای تجزیهوتحلیل نتایج آزمایشها بهکار رفت .پس از تنظیم پارامترهای
الگوریتمها در سطوح بهینه خود ،برای مدل ارائهشده 30 ،مثال عددی در اندازههای مختلف تولید
شد .از نرمافزار لینگو و سه الگوریتم بهینهسازی میرایی ارتعاش ،الگوریتم تبرید شبیهسازیشده و
الگوریتم ژنتیک برای حل مدل استفاده شد ،نرمافزار لینگو تنها توانست تا مثال  18را در محدوده
زمانی صفر تا  3600ثانیه حل کند؛ بنابراین  12مثال باقیمانده به سه روش فراابتکاری حل
شدند که نتایج آن در جدول  ،10ارائه شده است و نشان میدهد بهترتیب ،زمان حل الگوریتم
میرایی ارتعاش ،الگوریتم تبرید شبیهسازیشده و الگوریتم ژنتیک بهتر است.
در انتها نتایج بهدستآمده با استفاده از روش طراحی آزمایشهای تکعاملی در نرمافزار
مینیتب  16بررسی و تحلیل شد .با توجه به نتایج حاصل از حل مدل پیشنهادی ،سه الگوریتم
پیشنهادی از نظر عملکرد در حل مدل در ابعاد کوچک و متوسط هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند؛
ولی در ابعاد بزرگ ،مطابق شکلهای  14 ،13و ،15الگوریتم بهینهسازی میرایی ارتعاش بهتر از
الگوریتم تبرید شبیهسازیشده و الگوریتم ژنتیک عمل کرده است؛ همچنین عملکرد تبرید
شبیهسازیشده در ابعاد بزرگ بهتر از الگوریتم ژنتیک است.
پیشنهادها برای پژوهشهای آتی به شرح زیر است:
ـ درنظرگرفتن مدل تعیین اندازه انباشته با زنجیره تأمین بهصورت ترکیبی؛
ـ واردکردن بحث سیستم نگهداری و تعمیرات ماشینآالت به مدل؛
ـ حل مدل با روشهای فراابتکاری دیگر مانند جستوجوی هارمونی و کلونی زنبورها.
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