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خصوص در صنایع تولیدی با حجم بااالی  ای بهالعادهباشند که اهمیت فوقهای تولید مبتنی بر جریان مواد میخطوط مونتاژ، سیستم

شاوند  باالنس خط مونتاژ ساده( نامیده مای )مسائل SALBPمحصوالت استاندارد دارند. اولین نوع از مسائل باالنس خط تحت عنوان 

دهند. هر فعالیت بایستی فقط و فقط باه  های کاری اختصاص مینیازی، به ایستگاهفعالیت را با در نظر گرفتن روابط پیش nکه تعداد 

د کمتار از زماان   نیازی، اختصاص یابد و مجموع بار کااری هار ایساتگاه بایا    های پیشیک ایستگاه کاری با در نظر گرفتن محدودیت

 سیکل گردد.

 GALBP ی حاصال، در ادبیاات تحقیاح تحات عناوان     شوند، مسااله افزوده می SALBPی که مالحظات دیگری به خانوادهزمانی

هاای ماوازی، ناساازگاری باین     شود. این گروه، مسائلی مانند در نظار گارفتن ایساتگاه   )مسائل باالنس خط مونتاژ عمومی( نامیده می

تمرکاز کارده اسات کاه      GALBPی گیرند. تحقیح حاضر، بر روی نوعی از انواع خانوادههای دیگر را در برمیمحدودیت ها وفعالیت

 شوند.نامیده می (TSALBP)ی باالنس خط مونتاژ در حالت محدودیت زمان و فضا مساله

 النس خاط مونتااژ سااده( در نظار     )مساائل باا   SALBPهای معمول در های فضا را عالوه بر محدودیتمحدودیت TSALBمسائل 

های معمول بسیار مهم در صنعت، باه خصاوص در صانایع خاودرو، نشاات گرفتاه اسات.        از یکی از محدودیت TSALBPگیرد. می

های فضا بیشتر نمایاان  که نیاز به باالنس مجدد خطوط تولید وجود دارد، محدودیتطور که در صنعت شناخته شده است زمانیهمان

لب، ابزار آالت مورد نیاز و اجزا بایستی در طول خط تولید توزیع شوند. بنابر این محدودیت فضا بایستی مورد مالحظه قرار شود. اغمی

دهد که تغییر محصول در خط تولید کارخانه ایجاد شود، هرگونه تغییر در طراحی خط تولید با توجاه  گیرد. حالت دیگر زمانی رخ می

عنوان پاارامتر اساسای در   های فضا بهکه محصول جدید نیازمند اجزای بیشتری باشد محدودیتد و زمانیشوبه باالنس قبلی انجام می

، تعاداد  CTزماان سایکل    :های مختلف بساته باه تاابع هادر ماورد بررسای      تواند در صورتمی TSALBPشوند.باالنس ظاهر می

 بندی گردد.، فرمولAو فضای ایستگاه کاری  Mهای کاری ایستگاه

ها مینیمم کاردن ساه   بندیباشند. این فرمولهمانند بسیاری از مسائل دنیای واقعی دارای ماهیت چند معیاره می TSALBائل مس

ی ها. نموناه های کاری و فضای پوشش یافته توسط این ایستگاهگیرد: زمان سیکل خط مونتاژ، تعداد ایستگاههدر متضاد را در بر می
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در ادبیاات   (TSALBP-1/2/3)ی آن حال ناوع ساه هدفاه     بارای  TSALBد هدفه بودن مساائل  ی قبلی از رویکرد چنحل شده

ریزی ریاضی است. توابع هدر حداقل سازی زمان سایکل، تعاداد   تحقیح وجود ندارد. مدل پیشنهادی در این تحقیح بر اساس برنامه

صاورت  توانند باه در تضاد با یکدیگر هستند و نمی های کاری و فضای در دسترس ایستگاه کاری که در نظر گرفته شده است،ایستگاه

های غالب روبرو باشد. حلنماید که با انواعی از راههمزمان بهینه شوند. رویکرد پیشنهادی این امکان را برای تصمیم گیرنده فراهم می

کاار  رتو توزیع شده اناد، باه  صورت یکنواخت در مرز پاهایی که بهروش طراحی یکنواخت برای جستجوی فضای توابع هدر در جهت

  ترین جاواب از مارز پاارتو اسات اده شاده اسات. روش پیشانهادی بارای دو         برای انتخاب مناسب TOPSISرفته است. سپس روش 

 گیرد.ی برررسی شده در مقاالت، مورد بررسی قرار مینمونه

های کاری و رفتن همزمان زمان سیکل، تعداد ایستگاهسازد در نظر گی مهمی که این تحقیح را از بین مطالعات قبلی متمایز مینکته

گاردد. از نتاایب بدسات آماده از حال دو مطاال مطار  در        فضای مورد نیاز است که منجر به انعطار پذیری مدل پیشنهادی نیز مای 

  ت بارای حال  ی کوچاک مناساب اسات و تحقیقاا    مقاالت، می توان دریافت که احتماالً روش معرفی شده برای حل مسائل باا انادازه  

هاای  های دیگر مانند سایر لای آوت چنین اضافه نمودن محدودیتهای متاهیوریستیک و همبا الگوریتم TSALBP-1/2/3 یمساله

 کاری مناسبی برای مطالعات آتی باشد.تواند زمینهخط مونتاژ می


