
رويكرد  دو مرحله اي براي  گروه بندي  بخش ماشيني  و مشكالت  در آرايش  سلولي

 

  

چكيده   

 

  

مي باشد  شيوه اي  موثر و كارآمد  )  GT(كه بر پايه  مفهوم  تكنولوژي گروهي ) cms(سيستم توليدي  سلولي 

در  در سالهاي  اخير تالشهاي  تحقيقاتي پي درپي .  براي توسعه  بهره وري در يك  كارخانه  شناخته  شده است 

اكثر آنها  بر تشخيص  بخشهاي  خانواده و . صورت گرفته  است  CMSمختلف   خصوص  بررسي  شكلهاي

ان  يا به  صورت مجزا و با  هدف كاهش  حركتهاي بخش  درون سلولي يا ميان  سلولهاي  ماشيني  چه  بطور همزم

ناميده   مي شود  كه مرحله  اي )  MPGP(اين يك شكل  گروه بندي  در بخش  ماشيني . سلولي متمركز  هستند 

اي  ديگري سلوله/عمليات  بيشتر  به سمت سلول  / بلكه آنها  موظفند به منظور  عمل.حياتي  ختم نمي شوند 

فرمان متفاوت در تخصيص /توالي  . تحت اين شرايط  حركت  ميان  سلولي  رخ خواهد داد . حركت  كنند 

.سلولهاي  ماشيني  منجر به  تغيير و تفاوت  حركت  ميان  سلولي  كلي در واحد مسافت  مي گردد 

 

  

يجه  تعداد كلي  حركت  ميان  سلولي  نيز  حجم توليد  در هر بخش بسيار  وسيع باشد  در نت الزم به ذكر است  اگر

با اين تفكر  . از اينرو  زنجيره  سلولهاي  ماشيني  از اين  لحاظ  به ويژه  حائز اهميت  مي باشند .  بيشتر خواهد بود 

همچون  مشكل  آرايش (است  مرحله اي  براي حل مشكالت تشكيل  سلول۲هدف اصلي  اين  اثر  ارائه رويكرد 

 MPGPاولين  مرحله  تعيين  سلولهاي  ماشيني  و بخش هاي خانواده  است كه بخش  اصلي  در   ) سلولي 

مرحله دوم  انجام رويكردي  كالن است تا به اين طريق با توجه  به  زنجيره ماشين  سازي  . محسوب مي شود 

وترتيب  براي اختصاص دادن   در اين مرحله تاثير  توالي.دهد مشكل ساخت سلول را مورد بررسي قرار مي 

دامنه  اين . بر روي  كاهش  واحد مسافت حركت  بين سلولي مورد  بررسي قرار خواهد گرفت ماشيني   سلولهاي

به ترتيب  دو مدل . است  تعيين شده  است  CLPهمراه  با پيش  زمينه مشكل  آرايش  MPGPمشكل كه يك 

  CLP. اينست كه اين يك آرايش  خطي  است  CLPفرض اصلي   . تنظيم  شده اند  CLPو  MPGPرياضي براي 

سخت محسوب    QAP  ،  NPو MPGPمورد توجه  قرار مي گيرد در حاليكه  QAPبه عنوان  مشكل درجه  دوم 

ياكتشافي  معروف و رايج  است كه بر  يك تكنيك  جستجو GAمي شوندالگوريتم  حل مشكل  به كار  مي رود  

به عالوه  يك بررسي موردي  و صنعتي  از .  ده بهبنه  سازي  از اجراي  بهتري  برخوردار  است روي  مشكل  پيچي

مورد ارزيابي  قرار گرفته  MPGPو  CLPيك شركت توليد فوالد صورت  گرفته است  تا به  اين  طريق  مدلهاي  

محاسباتي آن  ارائه  شده است  و نتايج

 

  


