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 اين فرم با مساعدت و هدايت استاد راهنما تكميل شود. لطفاً  توجه:

 

 

 :اطالعات مربوط به دانشجو -1

 

  :ييدانشجوماره ش               خانوادگيامن    نام:

  گروه تخصصي:مهندسي صنايع   مهندسي صنايعرشته تحصيلي:                 :مقطع

 :سال ورود به مقطع جاري                                   :دانشكدهنام  مهندسي صنايعگرايش:

 :نيمسال ورودي
 

................................................................................................................................................... 

 تلفن همراه:      ل سكونت: .........محثابت تلفن 

  پست الكترونيك:

 آدرس پستي در شهرستان:.

 ......محل سكونت: ..............................تلفن محل كار: .................................. دورنگار:...........................ثابت تلفن 

 

 اطالعات مربوط به استاد راهنما: -2

 تذكرات: 

اكثر دو استاد مشاور و دانشجويان دوره دكتري يك استاد راهنما و حد توانندميدانشجويان دوره كارشناسي  -

 .توانند انتخاب نمايندحداكثر تا دو استاد راهنما و دو استاد مشاور  مي

سوابق تحصيلي، آموزشي و پژوهشي  كامل مي باشند، الزم است  مدعودر صورتي كه اساتيد راهنما و مشاور  -

حال دفاع شده و يا در  دكتري هايرسالهاسي ارشد و هاي كارشننامهپايانفهرست  شاملايشان )رزومه كامل( 

و همچنين  به همراه مدارك مربوطه ،اندراهنمايي و يا مشاوره آنرا بر عهده داشته ساتيد مدعو، كه ا انجام

   گردد. ت علمي( ضميمه أ)حكم هي آخرين حكم كارگزيني

سقف ظرفيت پذيرش خود توجه نموده و در ند قبل از پذيرش پروپوزال، به هست اساتيد راهنما و مشاور موظف -

صورت تكميل بودن ظرفيت پذيرش، از ارسال آن به دانشكده و حوزه پژوهشي و يا در نوبت قراردادن و ايجاد 

وقفه در كار دانشجويان جداً پرهيز نمايند. بديهي است در صورت عدم رعايت موازين مربوطه، مسئوليت تأخير 

 كار، متوجه گروه تخصصي و دانشكده خواهد بود. در ارائه پروپوزال و عواقب 
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 اطالعات مربوط به استاد راهنمای اول:

                                                                                                                           
  آخرين مدرك تحصيلي ـــــــــــــــ :                   نام و نام خانوادگي:

                                                                                                                            
 

  تلفن همراه:  )مرتبه علمي(: رتبه دانشگاهي              تخصص اصلي:
 

 :نام و نام خانوادگي به زبان انگليسي .......منزل يا محل كار:........تلفن 
 

 نحوه همكاري با واحد علوم و تحقيقات:
 مدعو  نيمه وقت  تمام وقت

 

 اطالعات مربوط به استاد راهنمای دوم:
 دانشگاهي                                                                                                                          

    .......... ................آخرين مدرك تحصيلي ـــــــــــــــ :...................................نام و نام خانوادگي:................................
 حوزوي                                                                                                                           

 

 ............................ تلفن همراه: ...................................)مرتبه علمي(:  .........  رتبه دانشگاهي......تخصص اصلي:............
 

 .................................................... :نام و نام خانوادگي به زبان انگليسيمنزل يا محل كار:...................................... تلفن 
 

 نحوه همكاري با واحد علوم و تحقيقات:
 مدعو  نيمه وقت  تمام وقت

 

 ستاد مشاور اول:اطالعات مربوط به ا
                                                                                                                          

  آخرين مدرك تحصيلي ـــــــــــــــ :             نام و نام خانوادگي:
                                                                                                                            

 تلفن همراه:    )مرتبه علمي(: رتبه دانشگاهي            تخصص اصلي:
 

 :انوادگي به زبان انگليسينام و نام خ   ............منزل يا محل كار:......تلفن 
 

 نحوه همكاري با واحد علوم و تحقيقات:
 

 مدعو  نيمه وقت  تمام وقت
 

 اطالعات مربوط به استاد مشاور دوم:
 دانشگاهي                                                                                                                          

 ..........    ................آخرين مدرك تحصيلي ـــــــــــــــ :...................................نام و نام خانوادگي:................................
 حوزوي                                                                                                                           

 
 ....... تلفن همراه: ........................................................)مرتبه علمي(:  .........  رتبه دانشگاهي......تخصص اصلي:............

 
 .................................................... :و نام خانوادگي به زبان انگليسينام منزل يا محل كار:...................................... تلفن 

 

 نحوه همكاري با واحد علوم و تحقيقات:
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 مدعو  نيمه وقت  تمام وقت
 :نامهاطالعات مربوط به پايان  -4

 

 تحقيق عنوان  -الف

 :به زبان فارسيعنوان  -1

برای باالنس خط مونتاژ  SAری استفاده از الگوریتم فرا ابتکا

 2شکل از نوع  Uمدل ترکیبی 
 عنوان به زبان انگليسي/)آلماني، فرانسه، عربي(:  -2

نامه خود را به زبان مربوطه در اين بخش درج نمايند و فرانسه و عربي مجازند عنوان پايانهاي زبان آلماني،صرفاً دانشجويان رشتهتذكر: 

 ان بايستي به زبان انگليسي ذكر شود. براي بقيه دانشجويان، عنو

 

Using a meta heuristic method (SA) to balancing a mixed-model U-shaped Assembly line 

(type II)  

 

 6: نامهتعداد واحد پايان – ب

 

م، بيان متغيرهاي هاي مجهول و مبهله و معرفي آن، بيان جنبهبه طور كلي )شامل تشريح مسأ اساسي تحقيق لهأبيان مس -ج

 تحقيق( : از مربوطه و منظور

مطالعات و تحقيقات گسترده ، ء مسائلي است که در دهه هاي اخيري باالنس خط مونتاژ جزمسأله

اي بر روي آن انجام شده است. اين تحقيقات مشتمل بر مسائل باالنس خط مونتاژ تعميم يافته از 

شکل، مدل هاي با اهداف چندگانه و غيره مي  Uوط قبيل مدلهاي آميخته، ايستگاههاي موازي، خط

باشند. باالنس خط مونتاژ شامل تخصيص وظايف مشخص به ايستگاههاي کاري در يک زمان 

خطوط مونتاژ جرياني از  مشخص است به طوري که سبب بهينه شدن عملکرد خط مونتاژ گردد.

ستفاده مي شوند. اين سيستم مواد سيستم هاي توليدي هستند که در توليد محصوالت با حجم باال ا

مورد نياز را براي توليد کاالي نهايي تهيه مي کند. در يک خط مونتاژ ايستگاههاي کاري در اطراف 

يک نوار نقاله يا يک سيستم حمل و نقل مشابه چيده شده اند و قطعات کاري متوالي وارد خط 

به آخر خط حرکت مي کنند. در هر مونتاژ شده و از يک ايستگاه به ايستگاه بعدي تا رسيدن 

ايستگاه يک مجموعه وظايف از پيش تعريف شده اي وجود دارد که در يک مدت زمان مشخصي 

که زمان سيکل ناميده مي شود انجام مي شوند. باالنس خط مونتاژ شامل تخصيص وظايف 

کرد مشخص به ايستگاههاي کاري در يک زمان مشخص است به طوري که سبب بهينه شدن عمل

 خط مونتاژ گردد.



 

5 

مينيمم سازي  ،دسته کلي تقسيم مي شوند: در نوع اول تابع هدف 4مسائل باالنس خط مونتاژ به 

مينيم سازي  ،تابع هدف ،تعداد ايستگاههاي کاري براي يک زمان سيکل معين مي باشد. در نوع دوم

تغييرات در فرآيند توليد و  . نوع دوم زمانيکهزمان سيکل براي تعدادي ايستگاه کاري معين مي باشد

، پاسخگويي و نتايجي همچون کاهش هزينه توليد ملزومات توليد اتفاق مي افتد، بکار ميرود

کاهش زمان بيکاري ايستگاهها و استفاده بهينه از  افزايش ظرفيت توليد، ،سريعتر به تقاضاي بازار

تابع هدف به حداکثر رساندن  (Eدر نوع سوم)نوع نيروي انساني و تجهيزات در پي خواهد داشت.

بهره وري خط است در حالتي که هيچ يک از مقادير زمان سيکل و تعداد ايستگاههاي کاري 

يافتن يک باالنس امکان پذير است در حالتي که  ،( تابع هدفFمشخص نباشند. در نوع چهارم)نوع 

 [15]هم مقدار زمان سيکل و هم تعداد ايستگاههاي کاري مشخص باشند.

ف باالنس خط مونتاژ دستيابي به باالترين کارايي است که اين امر از دو طريق کاهش هد

. از فرايند باالنس خط مونتاژ انتظار مي کاهش سيکل زماني امکان پذير است ايستگاههاي کاري و

رود که بهترين ترکيب را بين نيروي انساني و تجهيزات و تسهيالت به منظور برآورده نمودن 

 .ورداي يک سيستم بدست آنيازمنديه

شکل تقسيم مي شود.  Uآرايش ايستگاهها در خطوط مونتاژ به دو گروه اصلي مستقيم)سنتي( و 

شکل از انعطاف پذيري بيشتر و بهرو وري باالتري نسبت به خطوط مستقيم  Uخطوط 

ي، سود و را جهت بهبود بهره ور JITبرخوردارند. در سالهاي اخير توليد کنندگان بسياري رويکرد 

کيفيت محصول اجرا کرده اند که يکي از تغييرات مهم در نتيجه اجراي آن، جايگزيني خطوط 

شکل دو سر ابتدا و انتهاي خط به يکديگر  Uشکل است. درخطوط  Uمستقيم)سنتي( با خطوط 

 ( استقرار يابند و اپراتورها ميUنزديک بوده و ايستگاهها مي توانند در هر دو طرف خط )به شکل

کار کنند و به هر دو طرف خط دسترسي داشته باشند در حاليکه در خط  Uتوانند در داخل خط 

يک فعاليت کاري مي شکل  U مونتاژ مستقيم اپراتورها در طول خط حرکت مي کنند. همچنين در

نيازهايش يا همه پس نيازهايش  تواند به يک ايستگاه تخصيص داده شود، بعد از اينکه همه پيش

درحاليکه در خط مستقيم يک فعاليت تنها بعد از اينکه همه پيش ،داده شده باشند تخصيص

نيازهايش به ايستگاههاي کاري تخصيص يافتند مي تواند به يک ايستگاه تخصيص يابد. بنابراين در 

شکل به تعداد کمتري از ايستگاههاي کاري نسبت به خط توليد مستقيم نياز  Uسيستم توليدي 

شکل نسبت به مستقيم مي توان به کاهش حرکات زائد و اضافي  U ي خطوط مونتاژاز مزايااست.

، پياده سازي آسان عمليات بدون نقص،  [24]اپراتورها و کاالي در جريان ساخت، بهبود بهره وري

و بهبود در سيستم  [25]انعطاف پذيري بيشتر در برنامه ريزي نيروي کار در صورت تغيير تقاضا 

 اشاره کرد.  [26]يحمل و نقل دست
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تک  مونتاژ خطوط مونتاژ برحسب تنوع محصوالت به انواع مختلفي دسته بندي مي شوند.در خط

که تنها يک يا چند محصول با تغييرات ناچيز در زمانهاي آماده سازي و زمانهاي اجراي  ،مدلي

باال طراحي مي  و اين خط براي توليد محصوالت مشابه استاندارد شده در حجم کارها مونتاژ شوند

خط مونتاز مدل ترکيبي  شود که براي تقاضاي مشتريان با تنوع باال مناسب نيست. و نوع ديگر آن،

د چون بطور مي تواند ناديده گرفته شو رامي باشد که در اين سيستم زمانهاي آماده سازي بين مدلها

که در همان خط  باشندگونه هايي از همان محصول پايه مي  ،م مدل هاکلي،فرض مي شود که تما

خط مونتاژ مدل ترکيبي بطور گسترده اي در حوزه هاي مختلف صنعت بکار .توليد مي شوند

مساله ميرود.اين نوع از خط انعطاف پذيري بيشتري براي انطباق با تغييرات تقاضاي بازار را دارد.

هاي کاري در يک  باالنس خط مونتاژ مدل ترکيبي شامل تخصيص کارهاي تمام مدل ها به ايستگاه

 مسير مي باشد.

امروزه،کارخانجات کمي هنوز تها يک مدل از يک محصول را توليد مي کنند و با توجه به بازار 

رقابتي کنوني و  رشد عاليق مصرف کننده ها به تنوع بيشتر محصوالت،خطوط مونتاژ تک مدلي به 

 وسيله ي خطوط مونتاژ مدل ترکيبي جايگزين شده اند.

قرار مي گيرند که حل آن در  NP- hard [4]شکل در زمره مسائل  Uالنس خط مونتاژ مسأله با

اندازه هاي متوسط و بزرگ با استفاده از روش هاي قطعي و بهينه بسيار دشوار و در پاره اي از 

که بر روي باالنس خط  موارد غير ممکن مي باشد. با مطالعه تحقيقات پيشين متوجه مي شويم

ت و مفيد بودن همياز طرفي در صفحات قبل ا و به ندرت کار شده است 2از نوع شکل  Uمونتاژ 

اين نوع خط مونتاژ را در فرآيند توليد ذکر کرديم، از اين رو تحقيق در اين زمينه بسيار ضروري به 

نتيک تکراري براي تخصيص کارگران و ژيک الگوريتم فقط در اين زمينه  نظر مي رسد، اما چون

اگر ساير مدل هاي  بنابراين ،[30] مورد بررسي قرار گرفته است 2س خط مونتاژ از نوع مساله باالن

دهيم اين امکان براي ما بوجود خواهد آمد که به روش ديگر نيز براي اين مساله مورد مطالعه قرار 

 Uاما با توجه به ضرورت و اهميت خطوط مونتاژ . هاي بهتري براي حل اين مساله دست پيدا کنيم

کل)به دليل انعطاف پذيري بيشتر و بهره وري باالتر نسبت به خطوط مستقيم(و همچنين اهميت ش

پذيري بيشتر براي انطباق با تقاضاي بازار( و نوع دو  فخطوط مونتاژ مدل ترکيبي)به دليل انعطا

پاسخگويي سريعتر به تقاضاي  )به دليل داشتن نتايجي همچون کاهش هزينه توليد، بودن آن

،افزايش ظرفيت توليد،کاهش زمان بيکاري ايستگاه ها و استفاده ي بهينه از نيروي انساني و بازار

 ،آشکار مي شود 2شکل از نوع  Uتجهيزات(ضرورت بررسي باالنس خطوط مونتاژ مدل ترکيبي 

عدم انعطاف پذيري خط براي انطباق  زيرا عدم باالنس در اين خطوط باعث کاهش بهره وري خط،

بازار،کاهش ظرفيت توليد،افزايش زمان بيکاري ايستگاه ها،عدم استفاده ي بهينه از  با تغييرات
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مي شود و به دليل گستردگي نيروي انساني و تجهيزات و در نهايت افزايش هزينه هاي توليد 

در صنعت)از جمله صنعت خودرو سازي(اين نوع از  شکل U ترکيبي مدل کاربرد خطوط مونتاژ

از بين روش هاي متعددي که براي .خواهد گرفتمورد بررسي قرار ايان نامه در اين پخط مونتاژ 

و شبيه سازي  SAحل اين مساله وجود دارد ترکيبي از مدلسازي رياضي،الگوريتم فراابتکاري 

در اين تحقيق تکنيک شبيه سازي به طور ويژه  س مساله بکار ميبريم ورا براي باالن گسسته پيشامد

)جواب هاي به دست آمده از الگوريتم شبيه سازي ازي تبريد ترکيب خواهد شدبا الگوريتم شبيه س

مدل شبيه سازي  و تبريد بعنوان سناريوهاي سيستم به مدل شبيه سازي داده خواهد شد(

مقايسه مي  اصل از روش هاي ديگربا نتايج ح نتايج حاصل از اين روش اعتبارسنجي خواهد شد

متوسط و بزرگ نتايج حاصل از اين ارزيابي ها  ،اس هاي کوچکبراي مسائل نمونه در مقي شود و

  .در پايان نيز پيشنهاداتي به منظور فعاليت هاي تحقيقاتي آينده مطرح ميگردد.بررسي مي شود

 

انجام تحقيق )شامل اختالف نظرها و خالءهاي تحقيقاتي موجود، ميزان نياز به  ضرورتاهميت و  - د

و عملي آن و همچنين مواد، روش و يا فرآيند تحقيقي احتماالً جديدي  موضوع، فوايد احتمالي نظري

 :گيردكه در اين تحقيق مورد استفاده قرار مي

بررسي جامع و دقيق تحقيقات پيشين در مسائل باالنس خط مونتاژ نشان مي دهد که بيشتر 

دارند و اين در  تک محصولي سر و کار  مطالعات پيشين با نمونه هاي ساده ي باالنس خط مونتاژ

حالي است که در دنياي واقعي مسائلي يافت مي شوند که با مدل هاي آميخته، ايستگاهها و خطوط 

مونتاژ موازي، اهداف چندگانه،تنوع محصوالت و همچنين با محدوديتهاي اضافي از قبيل ظرفيت 

شکل کمتر  U پردازش ايستگاهها و تخصيص منابع سر و کار دارند و مسأله باالنس خط مونتاژ

 بررسي شده است.

شکل به منظور دستيابي به باالترين  Uبنابراين بررسي يک مسأله باالنس خط مونتاژ مدل ترکيبي 

کارايي از لحاظ کاربردهاي عملي بسيار مفيد و ارزشمند خواهد بود. مسائل باالنس خط مونتاژ 

ار مي گيرند که حل آن در قر NP-hardشکل به لحاظ پيچيدگي در زمره مسائل  Uمدل ترکيبي 

اندازه هاي متوسط و بزرگ با استفاده از روش هاي قطعي و بهينه بسيار دشوار و در پاره اي از 

موارد غير ممکن مي باشد. بنابراين يک روش شبيه سازي ارائه مي شود که زمان رسيدن به جواب 

 را بسيار کوتاه مي کنند.

 

پيرامون موضوع در داخل و خارج كشور تحقيقات انجام شده پيشينه مختصر  سوابق مربوطه )بيانمرور ادبيات و  -ه

 (:تحقيق آنها و مرور ادبيات و چارچوب نظريو نتايج  تحقيق
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با تهيه مدل برنامه  Salveson  [1] توسط 1954تحقيقات اوليه مسأله باالنس خط مونتاژ در سال 

رابطه با فرموله کردن مسأله باالنس  در Bowman [2] توسط 1960ريزي خطي مطرح شد. در سال 

  Held،  1963خط مونتاژ ساده با استفاده از برنامه ريزي عدد صحيح مقاله اي ارائه شد. در سال 

و همکارانش به وسيله ي ايجاد روابط پيش نيازي ، تعدادي از محدوديت ها و متغير هاي [3]

ز روش برنامه ريزي پويا آن را بررسي مسأله باالنس خط مونتاژ را کاهش داده و با استفاده ا

بودن مساله باالنس خط مونتاژ را به اثبات   NP-hard [4]؛  1972Karp R.Mکردند.در سال 

در مورد  MCDM-ALBمدل چند هدفي با نام  Malakooti [5]توسط  1991رساند. در سال 

مساله باالنس خط  Rubinovitz J, Levitin G  [6]  1995باالنس خط مونتاژ ارائه شد. در سال  

 Miltenburg and 1994مونتاژ ساده را با استفاده از الگوريتم ژنتيک حل کردند. در سال 

Wijngarrd  [7]  يک مسأله جديد مطرح کردند که در آن خطوط توليدي بجاي خط مستقيم در

رده اند.در شکل مرتب شده بودند و براي حل ان از روش برنامه ريزي پويا استفاده ک Uحالت 

)با هدف حداقل 1را در دو نوع  ALBPمساله  Ajenblit DA, Wainwright RL [8]  1998سال 

) با هدف حداقل سازي زمان 2سازي تعداد ايستگاههاي کاري براي يک زمان سيکل معين( و نوع 

راي سيکل براي تعداد ايستگاههاي کاري معين( دسته بندي کردند و يک روش مبتني بر ژنتيک را ب

يک روش شاخه و کران  Scholl A, Klein R [9] 1999ارائه دادند. در سال  1نوع  UALBPحل 

براي   Sparling D, Miltenburg J  [10] 1998ارائه دادند. در سال   U-JITبراي حل مساله 

( mix-modelشکل چند مدلي ) Uبه معرفي و مدلسازي مساله باالنس خط مونتاژ اولين بار 

و همکارانش يک رويکرد شبيه سازي تبريد  Erel E [11] 2001(. در سال  MMULB)پرداختند

و  Aase GR [12] 2004ارائه دادند. در سال  1شکل نوع   Uبراي مساله باالنس خط مونتاژ

شکل در بهره وري نيروي   Uهمکارانش يک مطالعه تجربي را در خصوص تاثير استقرار خطوط 

و همکارانش مساله باالنس خط  Wen-Chyuan Chiang [13] 2006کار انجام دادند. در سال 

 شکل تصادفي را با يک روش ابتکاري حل کردند. Uمونتاژ 

يک رويکرد برنامه ريزي آرماني را براي  Hadi Gökçen, Kürşad Agˇpak  [14] 2006در سال 

و همکارانش  Boysen N [15] 2007شکل ساده ارائه کردند. در سال  Uمساله باالنس خط مونتاژ 

 2007دسته کلي با اهداف متفاوت تقسيم بندي کردند. در سال  4مسائل باالنس خط مونتاژ را به 

Kara Y [16] (و همکارانش با استفاده از الگوريتم شبيه سازي تبريدSA روشي براي بهينه سازي )

و  Hwang R. K [17]  2008ارائه دادند. در سال  MMULBPهمزمان توازن و توالي مساله 

 2009در نظر گرفتند. در سال  UALBPهمکارانش يک الگوريتم ژنتيک چند هدفه را براي مساله 

Sabuncuoglu I [18]  و همکارانش الگوريتم کلوني مورچگان را براي بهينه سازي مسالهU  

http://academic.research.microsoft.com/Author/51794313/rea-kook-hwang
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و همکارانش يک الگوريتم  Bagher M [19] 2011در نظر گرفتند. در سال  1شکل تک مدلي نوع 

شکل تصادفي در نظر گرفتند که در ان يک الگوريتم  Uرقابتي امپرياليستي را براي حل مساله 

و همکارانش يک رويکرد  Rabbani M [20] 2012تکاملي ترکيبي جديد را ارائه داده اند. در سال 

 1نوع  MMULBPبا هدف حداقل کردن تعداد ايستگاههاي کاري متقاطع براي مساله  GA ني برمبت

 GAيک رويکرد مبتني بر  Alper Hamzadayi, Gokalp Yildiz [21] 2012ارائه کردند. در سال 

با محدوديت هاي ايستگاههاي کاري  MMULBPبراي حل همزمان توازن و توالي مدل  SAو 

بين  ري با هدف حداقل سازي تعداد ايستگاههاي کاري و هموارسازي حجم کاموازي و منطقه بند

[ يک مدل برنامه 28]Gocken & Erel 1998در سال و داخل ايستگاههاي کاري؛ ارائه کردند.

ريزي عدد صحيح صفر و يک براي يک مساله باالنس خط مونتاژ مدل ترکيبي ارائه کردند و 

 ALBPوش فرمولسازي براي يافتن کوتاهترين مسير براي [ از يک ر29] 1997همچنين در سال 

و همکارانش يک  [22] وNourmohammadi A  2012در سال  مدل ترکيبي استفاده کردند.

شکل دو هدفه با اهداف حداقل سازي  Uالگوريتم امپرياليستي را براي مساله باالنس خط مونتاژ 

  2012کار ارائه داده اند. در سال  تعداد ايستگاههاي کاري و حداقل سازي تغييرات حجم

Farkhondeh H [23]  و همکارانش با استفاده از رويکردDEA  به مقايسه کارايي راه حل هاي

 شکل پرداختند. Uبدست آمده از طريق روش برنامه ريزي آرماني براي مساله باالنس خط مونتاژ 

 

 تحقيق:در جنبه جديد بودن و نوآوري  – و
، SAبررسي باالنس مساله با الگوريتم فراابتکاري  ،2شکل از نوع  Uي مساله باالنس خط مونتاژ مدل ترکيبي طراحي مدلسازي خط

 ،نوآوري هاي اين تحقيق مي باشند. EDطراحي روش شبيه سازي و اعتبار سنجي مدل از طريق نرم افزار 

 

  :اهداف ويژه و كاربردي(كلي، اهداف مشخص تحقيق )شامل اهداف آرماني،  -ز

اهداف آرماني و کلي: اين تحقيق گرايشي است در وصول به مناسب ترين تعادل بين نيروي انساني 

 و ماشين آالت و تجهيزات که دسترسي به حجم معيني از توليد در آن امکان پذير باشد.

به منظور کاهش زمان  2شکل از نوع  Uباالنس خط توليد مدل ترکيبي  اهداف ويژه و کاربردي:

 کاربرد يک الگوريتم فرا ابتکاري براي حل مساله و اعتبار سنجي آن از طريق شبيه سازي ،سيکل

 

)به عبارت ديگر  ها، صنايع و يا گروه ذينفعان( ذكر شودوران )سازماندر صورت داشتن هدف كاربردي، نام بهره –ح 

 :محل اجراي مطالعه موردي(

 خط توليد کارخانجات ، موسسات آموزشي و پژوهشي
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 :تحقيقسؤاالت   -ط

 ؟را مدلسازي کنيم 2شکل از نوع  Uخط مونتاژ مدل ترکيبي  چگونه مي توان

 ؟از چه راه هايي قابل انجام است 2شکل از  نوع  Uمدل ترکيبي باالنس خط مونتاژ 

 ؟براي حل مساله ذکر شده بکار برد را شبيه سازي تبريد چگونه مي توان

 زي به چه نحو انجام مي شود؟اعتبار سنجي مدل از طريق شبيه سا

  

 :تحقيقهاي فرضيه  -ي

 به دليل اينکه اين پژوهش يک پژوهش توصيفي است در آن هيچگونه فرضيه آماري تعريف نشده است.

 

 :و عملياتي( اصطالحات فني و تخصصي )به صورت مفهومي ها وف واژهتعري -ك

غير قابل تقسيم و مجزا)فعاليت( براي مونتاژ خط مونتاژ: يک سيستم مونتاژ داراي مجموعه عناصر کاري  -

يک سيستم انتقال مواد بين  ؛يک يا چند محصول مي باشد و داراي تعدادي ايستگاه کاري مرتبط با يکديگر

 ايستگاهها و يک دستورالعمل براي چگونگي مونتاژ محصول از يک ايستگاه به ايستگاه ديگر است. 

ص به ايستگاه هاي کاري در يک زمان مشخص به طوري که صيص وظايف مشختخ باالنس خط مونتاژ: -

 سبب بهينه شدن عملکرد خط مونتاژ گردد.

 حداکثر مقدار واحد زماني است که مي تواند در هريک از ايستگاه هاي کاري صرف شود. زمان سيکل: -

 مسائل باالنس خط مونتاژ:انواع  -

 :يک زمان سيکل مشخص است. هدف مينيمم سازي تعداد ايستگاه هاي کاري براي نوع اول 

 هدف مينيمم سازي زمان سيکل براي تعداد معيني از ايستگاه هاي کاري مي باشد. نوع دوم: 

  نوع(نوع سوم E):  هدف به حداکثر رساندن بهره وري خط است در حالتي که هيچ يک از مقادير زمان

 سيکل و تعداد ايستگاههاي کاري مشخص نباشند.

  نوع(نوع چهارمF):  هدف، يافتن يک باالنس امکان پذير است در حالتي که هم مقدار زمان سيکل و

 .هم تعداد ايستگاههاي کاري مشخص باشند

 از لحاظ تنوع محصوالت نيز به انواع مختلفي دسته بندي ميشود:خط مونتاژ -

 :ي کارها تنها يک يا چند محصول با تغييرات ناچيز در زمانهاي آماده سازي و زمانهاي اجرا تک مدلي

 .مونتاژ شوند

 :مي تواند ناديده گرفته  رازمانهاي آماده سازي بين مدلها بيش از يک مدل توليد ميشود اما مدل ترکيبي

شود چون بطور کلي،فرض مي شود که تمام مدل ها، گونه هايي از همان محصول پايه مي باشند که در 

 .همان خط توليد مي شوند
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 تخصيص کارهاي تمام مدل ها به ايستگاه هاي کاري در يک مسير. باالنس خط مونتاژ مدل ترکيبي: -

 باالنس خط مونتاژ از نظر چيدمان ايستگاهها: -

 و فقط رابطه تقدم و تاخري  خطوط مستقيم يا سنتي که ايستگاهها در يک خط مستقيم آرايش مي يابند

 ..بين فعاليتها را در نظ مي گيرد

  خطوطU :ايستگاه هاي کاري به صورت شکل U  چيده شده اند. بر اين اساس کارگران مي توانند در

کار کنند. در اين صورت عمليات اوليه و عمليات نهايي مربوط به پروسه ي توليد مي  Uهر دو طرف 

توانند هم زمان انجام شوند. بنابراين تغيير و اصالح در تقدم و تاخر به عنوان يک محدوديت لحاظ مي 

 .شود

 :تحقيقروش شناسي -5

 

مورد و استانداردهاي ، تجهيزات شرح كامل روش تحقيق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء )شامل مواد -الف

 در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك(: استفاده 

تذكر: درخصوص تفكيك مراحل اجرايي تحقيق و توضيح آن، از به كار بردن عناوين كلي نظير، 

و غيره خودداري شده و الزم « هاانجام آزمايش»، «هاي آزمونتهيه نمونه»، «گردآوري اطالعات اوليه»

ها و ملزومات، نوع فعاليت، مواد، است در هر مورد توضيحات كامل در رابطه با منابع و مراكز تهيه داده

 ها، استانداردها، تجهيزات و مشخصات هر يك ارائه گردد. روش

گردآوري اطالعات بر مبناي مطالعات بوده و از روش  کاربردي است.-نوع روش تحقيق علمي

ها ، اينترنت و ساير مراکز اطالعات هاي موجود در کتابخانهطريق مرور و بررسي سوابق و پيشينه

بنابراين با استفاده از مطالعات مقاالت موجود مدلسازي خطي مساله باالنس خط گيرد.انجام مي

مي شود.سپس مدل فوق با استفاده از روش شبيه  طراحي 2شکل از نوع  Uمونتاژ مدل ترکيبي 

سازي تبريد حل خواهد شد و جواب هاي به دست آمده بعنوان سناريو هاي سيستم به مدل شبيه 

همچنين داده خواهد شد تا اعتبار جواب هاي به دست آمده ارزيابي شود. EDسازي با الگوريتم 

هاي ديگر از تکنيک طراحي آزمايشات  براي مقايسه ي جواب هاي اين الگوريتم با الگوريتم

 استفاده مي شود.

 اندازه گيري متغيرها: و متغيرهاي مورد بررسي در قالب يك مدل مفهومي و شرح چگونگي بررسي  -ب

C داد ايستگاه هاي متغير مربوط به زمان سيکل است که در صدد مينيمم سازي آن هستيم که يک متغير وابسته به تع

در اين تحقيق ما بر اساس مدل هاي قبلي،تعداد ايستگاه هاي کاري،تعداد مي باشد. م فرآيندهاکاري و زمان انجا

در اين ومدت زمان انجام فرآيند هر کار به ازاي هر محصول را مشخص مي کنيم. تعداد کلي کارهاي مونتاژمدلها،

ه مي کنيم،بعبارتي اگر کاري به تحقيق همچنين از متغير باينري)صفرويک(براي تخصيص کار به ايستگاه ها استفاد
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روش پيشنهادي ما مينيمم سازي زمان درغير اينصورت مقدار صفر ميگيرد. يک ايستگاه تخصيص يابد مقدار يک و 

 سيکل را در جهت باالنس خط مونتاژ در مدت زمان کوتاهتري نسبت به روشهاي ديگر انجام مي دهد.

 

غيره( و  برداريفيش  مصاحبه،  پرسشنامه، ،و ابزار )مشاهده و آزموناي( )ميداني، كتابخانه روششرح كامل   –ج 

 : هاگردآوري داده

 اي و استفاده از داده هاي مدل هاي قبلي کتابخانه صورت به

 گيري و حجم نمونه )در صورت وجود و امكان(:جامعه آماري، روش نمونه –د 

آماري تعريف نشده است و در آن از مقاالت و  چون اين پژوهش يک پژوهش توصيفي است و در آن هيچ فرضيه

 مطالعات قبلي استفاده مي شود، نيازي به تعريف جامعه آماري نيست.

  

 ها:ها و ابزار تجزيه و تحليل دادهروش -هـ 

براي حل مدل سپس  از تکنيک برنامه ريزي رياضي استفاده خواهد شدمساله  براي بهينه سازي

در نهايت براي مقايسه  از شبيه سازي تبريد استفاده مي کنيم. زرگدر اندازه هاي ب بدست آمده

جواب هاي حاصل از اين الگوريتم با الگوريتم هاي قبلي از تکنيک هاي طراحي آزمايشات استفاده 

براي توليد داده هاي تصادفي در .و سناريوها در شبيه سازي اعتبار سنجي مي شوند مي گردد

صادفي )نظير زمان پردازش تصادفي در ايستگاه ها( از تکنيک شبيه خطوط توليد با پارامترهاي ت
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 :استفاده از امكانات آزمايشگاهي واحد -6

 خير  باشد؟  بلي آيا براي انجام تحقيقات نياز به استفاده از امكانات آزمايشگاهي واحد علوم و تحقيقات مي

در صورت نياز به امكانات آزمايشگاهي الزم است نوع آزمايشـگاه، تجهيـزات، مـواد و وسـايل مـورد نيـاز در ايـن        

 قسمت مشخص گردد.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360835211002762
http://ieth.mihanblog.com/post/76
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 مقدار مورد نياز مواد و وسايل تجهيزات مورد نياز نوع آزمايشگاه

 
 
 

  

 

 امضاء مديرگروه تخصصي:      امضاء استاد راهنما:
 

 انجام تحقيق: بندي زمان -7

 

 تاريخ اتمام: -ج   ماه6:مدت زمان انجام تحقيق -ب  :تاريخ شروع -الف

 

اي( و مدت زمان مورد نياز براي ها و مراحل اجرايي تحقيق )شامل زمان ارائه گزارشات دورهالزم است کليه فعاليتتذكر: 

 االمکان رعايت گردد.بيني و در جدول مربوطه درج گرديده و در هنگام انجام عملي تحقيق، حتيتفکيک پيشهر يک، به 
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 ها و مراحل اجرايي تحقيق و ارائه گزارش پيشرفت كاربندي فعاليتبيني زمانپيش
 زمان كل شرح فعاليت  رديف

 )ماه(

 زمان اجرا به ماه

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
 

             2 طالعات کتابخانه ایم

2 
 

             1 جمع آوری اطالعات

3 
 

             2 مدل تجزیه و تحلیل

4 
 

             1 نتیجه گیری و نگارش پایان نامه

5 
 
              

6 
 
              

7 
 
              

8 
 
              

9 
 
              

10 
 
              

11 
 
              

12 
 
              

 االمكان بايد با مندرجات جدول منطبق باشد.، حتينامههاي اجرايي پاياننوع فعاليتزمان و  -1توجه: 

 د.باشماه مي 12ماه و حداكثر  6نامه كارشناسي ارشد بيني مراحل مطالعاتي و اجرايي پايانحداقل زمان قابل قبول براي پيش -2  
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 صورتجلسه گروه تخصصي -8

 

 تاريخ   امضاء     ليال احمديخانوادگي دانشجو:و نامنام 
 

 تاريخ   امضاء    خانوادگي استاد يا استادان راهنمانام و نام

  محمد صابر فالح نژاد-1

2- 

 

 تاريخ   امضاء    خانوادگي استاد يا استادان مشاورنام و نام

 حسن حسيني نسب-1

2- 

 تاريخ   امضاء   كميته نظارت بر تحقيقعضو  خانوادگيو نام نام

1- 

 

 مربوطه  ي...... با حضور اعضاشوراي گروه تخصصي .........................................در تاريخ ............................ در محل ......................

 خانم    
 ...............................................ــــــــــ................................ با عنوان.............................................ـــــ  نامه پايانتشكيل و موضوع 

 آقاي    
..................................................................................................................................................................................................... 

 
 بررسي و به تصويب رسيد.

 
 تاريخ     امضاء     شورا یخانوادگي اعضانام و نام

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 
 
 

 تاريخ     امضاء                                         خانوادگي مديرگروه: نام و نام
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  نام و نام خانوادگي دانشجو :

 سال ورود :                              رشته / گرايش : 

 :   مقطع تحصيلي 

 روپوزال :پ عنوان
 2ع شكل از نو Uبراي باالنس خط مونتاژ مدل تركيبي  SAاستفاده از الگوريتم فرا ابتكاري 

 

 استاد راهنماي دوم :                               استاد راهنماي اول :

 استاد مشاور دوم :                                 استاد مشاور اول :

 نظرات گروه تخصصي :
 
 
 
 
 

 

 نتيجه نهايي بررسي پروپوزال

 قرار گرفت . پوزال مورد تصويبوپر        

 .روه مطرح شود گدر  "مجددا, مقرر شد پس از انجام تصحيحات الزم          

 رد . يب قرار گير گروه مورد تصويد مدييحات الزم و تايمقرر شد پس از انجام تصح         

 ب قرار نگرفت . بمورد تصو         
 

 امضاء حاضرين در جلسه:
 

1-  4- 

2- 5- 

3- 6- 

 
 

 مدير گروه تخصصي : امضاء 

 

 امضاء نماينده پژوهش : 
 
 



 

20 

 : پژوهشي واحد صورتجلسه شوراي -9
     
                                                   

 نامه آقاي/ خانم ..................................... دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد گروه ................موضوع و طرح تحقيق پايان

 كه در تاريخ .......................... به تصويب كميته گروه تخصصي مربوطه رسيده است:

 ه مورخ ............................  شوراي تحصيالت تكميلي مطرح و:در جلس  -1

o به تصويب رسيد. -الف 
o مقرر گرديد به دليل اشكاالت مطرح شده )ذيل( به گروه اعاده شود. -ب 
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o به تصويب نرسيد. -ج 
 
 ............ شوراي تحصيالت تكميلي مطرح و :پروپوزال اصالح شده در جلسه مورخ ...................... -2

o به تصويب رسيد. -الف 
o مقرر گرديد با توجه به اينكه اشكاالت مطرح شده رفع نشده است مجدداً به گروه اعاده شد. -ب 

 
پروپوزال پس از رفع اشكاالت مجدداً در حلسه مورخ......................... شوراي تحصيالت تكميلي مطرح و به  -3

 يب رسيد.تصو
 
 نوع رأي  خانوادگينام و نام رديف

 )موافق يا مخالف(

 توضيحات محل امضاء

1 
 

    

2 
 

    

3 
 

    

4 
 

    

5 
 

    

 
 تاريخ   امضاء     مدير پژوهش و فن آوري واحد :خانوادگي نام و نام

 

 تاريخ   امضاء             :واحد  نام و نام خانوادگي رئيس  

 

 
 
 

 


