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چکیده 
در این پژوهش طراحی و مقایسه یک مدل شبیهسازی موجودی چندسطحی ،چندمحصولی در صنایع
فوالد ایران ارائه میشود .مدل شبکه واگرا با چند محصول نهـایی و چنـد محصـول میـانی و یـک ـ
محصول اولیه در نظر گرفته میشود .هدف کمینهسازی تابع هزینه با حفظ حدا ل سـط سـروی دهـی
موردنظر برای هر تسهیل که با نرخ پرسازی سنجیده میشود .در مدل ارائهشده بـا داشـتن یـک نقطـه
شدنی و موضعیسازی درجه دوم تابع هدف و خطی یود پیرامون آن نقطه و استفاده از الگوریت ژنتیـک
در رسیدن به نقطهی بهینه موضعی کوشیده شـده اسـ  .ازآنجاکـه برآوردهـای نقطـهای تـابع هـدف و
نرخهای پرسازی به کمک شبیهسازی انجام میگیرد از آزمون فرضهای آمــاری برای بررسی شـدنی و
بهبود جوابها استفاده میشود .پ از اعتبار سنجی ،مدل بااستفاده از اطالعات شرک فوالد مبارکه در
یک شبکه سهسطحی اجرا میشود .با توجه به ایـن نکتـه کـه موضـعیسـازی خطـی حالـ خاصـی از
موضعیسازی درجه دوم اس ؛ ازاینرو با اطمینان بیشتری میتوان انتظار داش نقطه بهدس آمده از این
مدل ،بهتر از حال موضعیسازی خطی باشد.
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.1مقدمه 

بهینهسازی سیست های کنترل موجودی از مسائل مه در مدیری زنجیرههای تأمین اس .
شکل کالسیک مدلهای کنترل موجودی عمدتاً یک انبار را بهتنهایی در نظر میگرف و تح
شرایط و مفروضات خاص به بـهینهسازی سیست موجودی آن ا دام میکرد .مدلهای موجودی
چند سطحی تعمیمی از مدلهای کالسیک هستند که در آنها تعدادی واحد مخت ف در الب
یک زنجیره تأمین همکاری دارند .زمان سفارش و مقدار سفارش کاال بهگونهای که هزینههای
سیست حدا ل و ه زمان تقاضای مشتریان برآورده شود دغدغهی اص ی مدیری موجودی اس .
پژوهش پیرامون سیست های موجودی چندسطحی به دهههای  1950و  1960بازمیگردد.
مشهورترین کارهای اولیه در زمینه سیست های موجودی چندسطحی را کالرک و اسکارف
( )1960انجام دادند که در بیشتر مقاالت و پژوهشهای سیست های چندسطحی بهعنوان
پایهگذاران این شاخه شناخته میشوند .آنها با تأکید بر مفهوم «موجودی سطحی» به تح یل
تابع هزینه سیست های چندسطحی پرداختند []13
یکی از اولین مدلهای مرور پیوسته موجودی در سیست های چندسطحی ،توسط شربروک
( )1968ارائه شد .در این بررسی تقریب متریک بهعنوان روشی مناسب برای تعیین سط بهینه
موجودیها در یک سیست دوسطحی معرفی میگردد ،مدل شربروک توسط مک استادت
( )1973توسعه داده شد [.]38
بول اپراگادا و همکار ( )1993سیست توزیعی شامل یک دپو و چند انبار را بررسی کردند که
در آن تقاضا بهصورت احتمالی و در سط انبارها ایجاد میشود .در ابتدای هر دوره دپو سفارشی
به یک تأمینکننده خارج از سیست ارائه میدهد که سفارش پ از مدتزمان انتظار ثابتی به دپو
میرسد .سپ دپو سفارشهای رسیده را به انبارها ارسال میکند .دپو هیچ موجودی نگهداری
نمیکند .زمان انتظار ثابتی بین دپو و انبارها در نظر گرفته شده اس و کمبود بهصورت
سفارشهای عقبافتاده فرض شده اس  .همچنین انبارها بهصورت غیریکسان بررسی شدهاند.
هوکیو و گویال ( )2000در کار خود با درنظرگرفتن مدل یکپارچه تولید – موجودی تک فروشنده،
تک خریدار هل ( )1997روش سادهای برای مقداردهی اندازههای ارسالی بهدس آمده از روش
یادشده ارائه نمود [.]8 ،22
لیو ( )1995در ارزیابی عم کرد یک سیست مونتاژ با اجزا یا زیرمجموعههای تغذیه داخل
چارچوب مرح ه مونتاژ را مطالعه کردند که میزان سفارشها بهعنوان یک مقدار ثاب در نظر
گرفته شده بود]27[ .
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با ورود پارامترهای تصادفی مانند تقاضای تصادفی مشتریان و زمان بین ارسال تا دریاف
سفارش به مدل ،فرآیندهای تصادفی ،معادالت دیفرانسیل و کنترل تصادفی برای بیان و حل
چنین سیست هایی بهکار رف که از آن میان میتوان به دورمیر وشوارتز ( ،)1981گراویز
( ،)1985آکساتر ( 1990و  2002و  ،)2006کاچن ( ،)2001امیری و همکاران ( ،)2012ژائو و
وانگ ( ،)2008کُچل ونی ندر ( ،)2005شربروک ( ،)1968ایوانوف و همکاران ( )2012و پرآ و
همکاران ( )2003اشاره کرد [.]14،35،23،38،26،17،3،9،6،5،4،20
شوارتز و همکاران ( )2006به ترکیب شبیهسازی و کنترل تصادفی ،چو و همکاران (،)2014
جونگ و همکاران ( 2008و  ،)2004آلمدر و همکاران ( )2009و نیکولوپــل و همکاران ()2012
به ترکیب شبیهسازی و برنامهریزی صحی  ،م ه و همکاران ( )2006و سی وا و هــمکاران
( )2006به ترکیب شبیهسازی و الگوریت های فرا ابتکاری مانند ژنتیک و ک ونی مورچهها انجام
دادند [.]37،10،24،1،33،29،39
شبیهسازی را میتوان برای تعریف و تفسیر سیست  ،تجزیه وتح یل آن بهمنظور تعیین
پارامترهای بحرانی برای ارزیابی مسائل مخت ف سیست و نیز بهعنوان تخمینگر برای تخمین
مسائ ی که در طرحریزی و توسعه آینده سیست دخال دارند با حدا ل خطای ممکن استفاده
کرد.
این مقاله در چهار بخش اص ی تنظی شده اس  .بعد از مقدمه بـه مبـانی نظـری و پیشـنیه
پژوهش در بخش دوم پرداخته میشود .در بخش سوم روش شناسی پژوهش بررسی میشود که
به معرفی مسئ ه معرفی و برآوردگرهای آماری بـرای پارامترهـای سیسـت و انــجـــام آزمـون
فرضهای آماری برای بررسی شدنی و بهتربودن جوابها ،الگوریت یافتن نقطه کمینه موضعی و
مثال عددی روی شبکه کنترل موجودی دوسطحی و یـک مثـال کـاربردی اختصـاص داشـته و
درنهای بخش چهارم با تح یل داده ها و ارائه پیشنهادهایی بـرای پژوهشـگران آتـی بـه پایـان
رسانده میشود.
.2مبانينظریوپیشنیهپژوهش 
هوکیو و گویال ( )2000تعیین سیاس بهینهای برای سیست یکپارچه تولید ـ موجودی را
مطالعه کردند  .ویژگی خاص مدل پیشنهادی گویال و هوکیو در بررسی مدل تح شرط
محدودبودن ظرفی تجهیزات حملونقل اس [.]22
وانگ و همکاران ( )2003یک شبکه توزیع متشکل از چند انبار و چند خردهفروش در نظر
گرفتند .در این شبکه تقاضاها باید بهمو ع تأمین شود و زودکرد یا دیرکرد در تأمین تقاضاها با
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جریمههایی همراه اس  .هدف تعیین برنامهریزی توزیع بهینه به طریقی اس که کل هزینههای
ساخ  ،حمل ،زودکرد یا دیرکرد به حدا ل برسد [.]42
گوم و گونری ( )2007به بررسی پژوهشهای انجامشده در زمینه سیست های موجودی
چندسطحی پرداخته و انواع روشهای رایج در این مطالعات را شناسایی کردند [.]21
بنتون ( )1991یک برنامهریزی غیرخطی و روشی ابتکاری بااستفاده از الگرانژ برای انتخاب
عــرضهکننده تح شرایط ا الم چندگانه محدودی های منابع و تخفیفات مقداری را استفاده
کرد .هدف این مدل ،ک کردن مجموعه هزینههای خرید ،نگهداری موجودی و سفارش اس .
همچنین محدودی های انبار و سرمایه نیز در نظر گرفته شده اس [.]7
اثرنبرگ و زیمرمن ( )2012یک شیوه بهینهسازی مبنی بر شبیهسازی را پیشنهاد کردند که بر
جف کردن شبیهسازی و بهینهسازی از طریق یک شیوه تولید زمانبندی تکیه دارد .م وک و
همکاران ( )2013یک تصمی گیری مبنی بر بهینهسازی و شبیهسازی در صنایع فوالد معرفی
کردند .برای بهینهسازی آنها مدل شبیهسازی را با یک واحد بهینهسازی توسعهیافته با استفاده
از  OptQuestپیوند دادند .التندورفر و مینر ( )2011یک مدل برای بهینهسازی ه زمان ظرفی
و زمان برنامهریزیشده انجام سفارش در یک سیست تولید دومرح های با زمان سررسید متفاوت
برای مشتریان ارائه دادند .گورن و همکاران( )2010دیدگاه جامعی درباره کاربردهای  ،GAبهطور
عمده در مسائل اندازهگیری تکسطحی ارائه کردند .دنیل و راجندران ( )2005یک مدل چند
سطحی ،تکمحصولی برای بهینهسازی سطوح موجودی در زنجیره تأمین با هدف حدا ل سازی
هزینه کل زنجیره تأمین فرموله کردند که شامل هزینههای نگهداری و کمبود در زنجیره تأمین
اس  .کیمبروف ( )2002و اودونل ( )2006با اعمال  GAبه مدل زنجیره تأمین بر اساس بازی
آبجو اثر شالق چرمی را کاهش دادند .فخرزاد و زارع ( )2009ترکیبی از  GAرا با ضریبهای
الگرانژ در مسائل برنامهریزی تولید چندسطحی ،چندمحصولی و چنددورهای ارائه کردند .پسندیده
( )2011یک مدل سفارش ا تصادی ( )EOQبرای سیست زنجیره تأمین دوسطحی توسعه داد که
شامل چندین محصول اس که انبار تأمینکننده ظرفی محدودی دارد .یامی و همکاران
( )2013الگوریت  GAو جس وجو را برای کاهش زمان محاسبه استفاده کردند و یک مدل
بهینهسازی برای موجودی رو به کاهش در زنجیره تأمین تک عمدهفروش و خردهفروش ،با انبار
ظرفی محدود خردهفروش را فرموله کردند [.]18،34،16،36،19،2،30،15
سیاریف ( )2002مشکل توزیع تکدورهای که تصمی های باینری افتتاح دستگاهها و مراکز
توزیع را پوشش میدهد را در نظر گرف  .یوکویاما ( )2002مدلی بر اساس  GAبرای سیست
توزیع تکمحصولی با تقاضای ثاب و احتمالی ارائه کرد .هدف این مدل عبارت بود از تعیین
سطوح هدف برای مراکز توزیع و کمی های انتقال که هزینههای کل مرتبط با موجودی
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موردانتظار را حدا ل کند .هان و دمرونگونگسیری ( )2002مدلی برای تعیین بهترین پارامترهای
سیاس سفارش تا سط برای مسئ ه شبکه تصادفی ،چنددورهای ،دوسطحی توسعه دادند .آنها
 GAرا برای هدای بهترین راهکارها در مسئ ه بهینهسازی دومرح های اعمال کردند .وانگ و
وانگ ( )2008همان روش را در مورد صنع وا عی اجرا کرده و تأکید کردند که  GAادر اس
موجودی و برنامه توزیع خوبی را که ممکن اس منجر به کاهشهای چشمگیری در هزینه کل
سیست شود ،هدای کند .ناچیاپان و جواهار ( )2007بااستفاده از  GAبهترین پارامترهای
عم یاتی را برای زنجیره تأمین دوسطحی با تک فروشنده و چند خریدار تح موجودی با
مدیری خریدار را بهدس آورند .آنها مدلی ریاضی برای یافتن بهترین کمی فروش برای هر
خریدار را فرموله کردند و بهترین فروش و یم های راردادی ابل بولی را تح ساختارهای
درآمدی مخت ف شرک بهدس آوردند .ییمر و دمیرلی ( )2010زنجیره تأمین چندمحصولی و
چند دستگاه تولید به سفارش را با چندین کانال تأمین و توزیع تح یل کردند .آنها مدلی پویا
برای برنامهریزی مونتاژ و توزیع محصوالت نهایی بر اساس مشخصات سفارش مشتری توسعه
دادند .بر اساس خروجیهای این مدل ،آنها مدل برنامهریزی برای تولید اجزا و تدارک مواد خام
را فرموله کردند .لیائو ( )2011مدلی یکپارچه برای دخیلکردن تصمی های کنترل موجودی در
مدلهای مکان تسهیل مرسوم پیشنهاد کرد و الگوریت تکمی ی چندهدفهای برای تعیین بهترین
پورتفولیوی مکان تسهیل و پارامترهای کنترل موجودی برای حصول بهترین توافق برای ارائه
معیارهای متنا ض ،توسعه داد .وانگ ( )2011برای حل یک مسئ ه تخصیص مکان با
برنامهریزی تصادفی دوسطحی  GAرا با اکتشاف حریصانه برای حل مسئ ه مکان تسهیل و
اختصاص وظیفه زنجیره تأمین دوسطحی ترکیب کرد .نتایج مقاله مشخص کرد که GA
پیشنهادی میتواند تقریباً بهترین راهحل را در محیطهای تقاضای تصادفی ارائه کند .سوآن
( )2012مدل ریاضی را که ناچیاپان و جواهار ( )2007معرفی کرده بودند ،استفاده کرد و یک
الگوریت بهینهسازی ازدحام ذرهای و الگوریت سیست امن مصنوعی  GAهیبرید را برای
بهینهسازی یک مدل زنجیره تأمین دوسطحی پیشنهاد کرد [.]40،27،44،32،43،45،41
در جدول  1مروری بر مبانی نظری پژوهش انجام شده اس .
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جدول  .1مروری بر مبانی نظری پژوهش
نويسندگان 
کالرک و اسکارف ()1960
راسد یانسیا و سائو ()2005
دنیل و راجندران ()2005

گوم

و گونری ()2007

رويکرد 
تأکید بر مفهوم موجودی در هر سط با استفاده از تح یل تابع هزینه سیست های
چندسطحی
توسعه مدل برای موجودی ماشینهای سکهای با استفاده از الگوریت الحاق و جس وجوی
ممنوع
فرمولهکردن یک مدل چندسطحی ،تکمحصولی برای بهینهسازی سطوح موجودی در
زنجیره تأمین با هدف حدا لسازی هزینه کل زنجیره تأمین ،شامل هزینههای نگهداری و
کمبود.
بررسی پژوهشهای انجامشده در زمینه سیست های موجودی چندسطحی پرداخته و
شناسایی انواع روشهای رایج در این مطالعات.

کیمبروف ( )2002و اودونل
()2006

استفاده از  GAدر زنجیره تأمین بر اساس بازی آبجو و کاهش اثر شالق چرمی.

ناچیاپان و جواهار ()2007

استفاده از  GAبرای محاسبه بهترین پارامترهای عم یاتی برای زنجیره تأمین دوسطحی
با تک فروشنده و چند خریدار.

ژائو و همکاران ()2007
عزیز و معین ()2011
بودیا و همکاران ()2007
وانگ و وانگ ()2008
ژائو و همکاران ()2008
فخرزاد و زارع ()2009
گورن ()2010
ییمر و دمیرلی ()2010
لیائو ()2011
پسندیده ()2011
التندورفر و مینر ()2011

ارائه راهحل جدید بر اساس الگوریت فراابتکاری جس وجوی ممنوع برای تعیین موجودی
در زنجیره تأمین دورهای
کمینهسازی مجموع هزینههای حمل و نگهداری موجودی بااستفاده از الگوریت ژنتیک
ترکیبی برای زنجیره تأمین چندمحصولی ،چنددورهای با چند تأمینکننده.
مسیریابی موجودی با توسعه جستجوی انطبا ی حریصانه تصادفی در زنجیره تأمین
اجرای مسئ ه بهینهسازی دومرح های با الگوریت  GAو تأکید بر اینکه  GAادر اس
موجودی و برنامه توزیع را که ممکن اس منجر به کاهشهای چشمگیری در هزینه کل
سیست شود ،هدای کند.
توسعه الگوریت جستجوی همسایگی بزرگ متغیری در زنجیره تأمین سه سطحی.
ارائه ترکیبی از  GAبا ضریبهای الگرانژ در مسائل برنامهریزی تولید چند سطحی ،چند
محصولی و چند دورهای.
ارائه دیدگاه جامعی درباره کاربردهای  ،GAبهطور عمده در مسائل اندازهگیری
تکسطحی.
استفاده از مدل دینامیکی تح یل زنجیره تأمین چند محصولی و چند دستگاه تولید به
سفارش با چندین کانال تأمین و توزیع بر اساس مشخصات سفارش مشتری.
توسعه الگوریت تکمی ی چندهدفه برای تعیین بهترین پورتفولیوی مکان تسهیل و
پارامترهای کنترل موجودی با ارائه معیارهای متنا ض.
توسعه یک مدل سفارش ا تصادی ( )EOQبرای سیست زنجیره تأمین دوسطحی شامل
چندین محصول اس با ظرفی محدود انبار تأمینکننده.
ارائه یک مدل برای بهینهسازی ه زمان ظرفی و زمان برنامهریزیشده انجام سفارش در
یک سیست تولید دومرح های با زمان سررسید متفاوت برای مشتریان.

طراحي يک مدل شبیهسازی موجودی چندسطحي ...
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ادامه جدول  .1مروری بر مبانی نظری پژوهش
نويسندگان 

رويکرد 

امیدی و همکاران ()2012

استفاده از معادالت دیفرانسیل و کنترل تصادفی در زنجیره تأمین موجودی چندسطحی با
تقاضای تصادفی

م وک و همکاران ()2013

بهینهسازی مبنی بر شبیهسازی در صنایع فوالد .مدل شبیهسازی را با یک واحد
بهینهسازی توسعهیافته با استفاده از  OptQuestپیوند دادند

یامی و همکاران ()2013
چو و همکاران ()2014

پژوهش حاضر

ترکیبی از  GAو الگوریت جس وجو برای کاهش زمان محاسبه مدل بهینهسازی برای
موجودی رو به کاهش در زنجیره تأمین تک عمدهفروش و خردهفروش با انبار ظرفی
محدود خردهفروش
استفاده از شبیهسازی برای موضعیسازی خطی تابع هدف و یود مسئ ه بهینهسازی
موجودی چندسطحی با کمک الگوریت صفحه برش و مفروضات آماری.
استفاده از شبیهسازی برای موضعیسازی درجــه دوم تــابع هــدف و خطی یود مسئ ه
بهینهسازی موجودی چندسطحی با کمک الگوریت ژنتیک و مفروضات آماری.

چو و همکاران ( )2014بااستفاده از شبیهسازی به موضعیسـازی خطـی تـابع هـدف و یـود
مسئ ه بهینهسازی کنترل موجودی چندسطحی پرداختند و سپ به کمک الگوریت صفحه برش
و کارهای آماری سعی در رسیدن به نقطه بهینه موضعی کردند .در مقالـه حاضـر یـک تعمـی و
بهبود از الگوریت آنها ارائه میشود .مشخصات و وجوه تمایز این تعمی بهصورت زیر اس :
 .1در الگوریت چو و همکاران ( )2014از موضعیسازی خــطی بــرای تقریب تابع هدف و یـود
مسئ ه بهینهسازی سیست استفاده می شود .در مقاله حاضر از موضعیسازی درجـــه دوم تـــابع
هــدف و موضعیسازی خطی یود استفاده می شود .دلیل اتخاذ این رویکـرد در ایـن اسـ کـه
موضعیسازی خطی حال خاصی از موضعیسازی درجه دوم اسـ و ایـن کـار د ـ تقریـب و
سرع رسیدن به جواب را افزایش میدهد.
 .2در الگــوریــت چو و همکاران ( )2014در فرآیند بهینهسازی به ع خطیبودن تابع هدف از
الگوریت صفحه برش به همراه آزمون فرضهای آماری برای رسیدن بـه نقطـه بهینـه موضـعی
استفاده شده اس  .در این مقاله به ع غیرخطی بودن تابع هدف از الگـوریت ژنتیـک اسـتفاده
میشود .باوجوداین همچنان از آزمون فرضهای آماری در فرآیند یـافتن نقطـه کمینـه موضـعی
استفاده میشود.
 .3در الگوریت چو و همکاران در هر تکرار الگوریت تنها یک بار عمل موضعیسازی انجام شده و
برای رسیدن به جواب بهتر ،محدوده جس وجوی جواب را کوچکتر میکنند ولـی در الگـوریت
جدید در هر بار تکرار در صورت نیـافتن نقطـه شـدنی بهتـر ،فرآینـد موضـعیسـازی در فاـای
کوچکتر انجام میشود .این کار بهطور طبیعی باعث افزایش د الگوریت میشود.

16

چشمانداز مديريت صنعتي  -شماره  - 19پايیز 1394

.3روششناسيپژوهش 
معرفيمسئله.شبکۀ توزیع موردبررسی این مقاله یک شبکۀ واگرا اسـ کـه در رسس آن یـک
کارخانه با سط موجودی بینهای رار دارد .سفارشهای رسـیده بـه کارخانـه بالفاصـ ه بـرای
سفارشدهنده ارسال میشود .آخرین الیۀ شبکه همواره با تقاضای روزانه مشتری مواجه اس که
میزان آن برای هر واحد شبکه از یک تابع توزیع احتمال خاص پیـروی مـیکنـد؛ دروا ـع بـرای
بهدس آوردن تابع چگالی تقاضای روزانه مشتریها ،از تقاضای روزانه آنها نمونهبرداری شـده و
با توجه به جدول توزیع فراوانی نمونه ،تابع چگالی احتمال مناسب ،انتخاب میشـود .در یـک روز
زمانی که تقاضای مشتری از طریق موجودی واحدی که مشتری به آن مراجعه کرده تأمین نشود
تقاضای مشتری بهصورت تقاضای پاسخ داده نشده درآمده و در اولین فرص بـه آن پاسـخ داده
میشود؛ بنابراین در یک روز هر واحد الیه آخر ابتدا به سفارشهـا معو ـه و سـپ بـه تقاضـای
روزانه خود پاسخ میدهد  .واحدهای واسط بین کارخانـه و الیـه آخـر عـالوه بـر پاسـخگویی بـه
تقاضای روزانه مشتریهای خود باید تقاضای واحدهای یک سط پایینتر خود (در شبکه به هـ
متصل می باشند) را نیز پاسخ دهند .زمان بین ارسال سفارش توسط یک واحد بـه واحـد بـاالتر از
خود (هر واحد فــقط به واحد یک سط باالتــر از خود سفارش میفرستد) تـا زمـانی کـه ایـن
سفارش از طریق موجودی دمدس واحد باالتر تأمین شود (بدون اینکه بهصورت معو ـه درآیـد)
یک متغیر تصادفی اس که به آن زمان پردازش سفارش گفته میشود و برای هر واحد از توزیـع
تصادفی خاصی پیروی میکند .برای یافتن این توابع چگالی احتمال نیـز از زمـانهـای پـردازش
سفارش هر واحد نمونهبرداری شده و با توجه به جدول توزیع فراوانی نمونه تابع چگـالی احتمـال
مناسب انتخاب میشود .بدیهی اس چنانچه واحد باالتر نتواند بالفاص ه به سفارش پاسخ گویـد
زمان بین ارسال تا دریاف سفارش از زمان پردازش سفارش بیشتر مـیشـود؛البته بـا توجـه بـه
فرض بینهای بودن موجودی کارخانه زمان بین ارسال تا دریاف سفارش برای واحدهای متصل
به کارخانه برابر با زمان پردازش آن واحدها اس  .شکل  1نمای ک ی شبکه را نشان میدهد.
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شکل  .1نمای ک ی شبکه چندسطحی

کنترل موجودی نقطه سفارش مرور دائ ( R,

در شبکه موردبررسی تمامی واحدها از سیاس
 )Qاستفاده میکنند .واحدی که از سیاس ) (R, Qاستفاده میکند ،هرگاه سط موجودیش به
زیر  Rبرسد یک سفارش به تعداد  Qبرای واحد باالتر خود ارسالمیکند .نمودار  1نحوه عم کرد
این سیست کنترل موجودی را نشان میدهد.

نمودار  .1سیست کنترل موجودی نقطه سفارش مرور دائ (مقادیر زیر صفر تقاضای پاسخ داده نشده اس ).

در مدل موردبررسی برای تمامی واحدها دو نوع هزینه نگهداری و هزینه سفارش واحد وجود
دارد؛ بنابراین تابع هزینه شبکه بهصورت زیر اس .
N F NT

IOHit   CiR SORit
i 1 t 1

H

N F NT

INVCOST   Ci
i 1 t 1

18

چشمانداز مديريت صنعتي  -شماره  - 19پايیز 1394

تابع هزینه کنترل موجودی ســیــست INVCOST:

تــعداد روزهای فعالی سیست NT :
تعداد واحدهای شبکه (به غیر کارخانه) N F :
H
i

هزینه نگهداری یک واحد کاال برای واحد C : i

هزینه یک بار سفارش کاال برای واحد CiR : i
سط موجودی پایان روز واحد  iدر روز IOHit : t
 SOR itکه دو مقدار به خود میگیرد:
واحد  iدر روز  tسفارش ارسال کردهSORit  1 :
واحد  iدر روز  tسفارش ارسال نکرده اس SOR it  0 :
هر واحدی باید در اتخاذ پارامترهای سیست کنترل موجودی خود چنان عمل کند تا رضای
مشتریان مراجعهکننده به واحد از نظر تأمین فوری سفارش را جــ ــب کند .در این مقاله سط
سروی دهی به مشتریان بهوسی ه نرخ پرسازی که در زیر تعریف شده اس  ،سنجیده میشود:
SFDi
SRDi

i : FRi 

نرخ پرسازی واحد FRi  i
در همان روز در واحد  iتأمین شدهاند SFD i 

مجموع سفارشهایی که در یک دوره فعالی
مجموع سفارشهایی که در یک دوره فعالی سیست به واحد  iرسیده اس . SRD i 
بدیهی اس هر چه مقدار کسر باال بیشتر شود؛ دروا ع سفارشهای ک تری بهصورت معو ه
درآمده اس و مشتریان بیشتری در همان زمان ارائه تقاضای خود محصول را دریاف کردهاند.
فرض میشود در یک شبکه مفروض با  N Fواحد R i ،برابر نقطه سفارش واحد  iو  Q iبرابر
مقدار سفارش آن واحد باشد.
هدف پژوهش یافتن بردار زیر اس ؛ بهصورتی که تابع هزینه سیست کمینه شود:
]  X  [ R1, R2 ,..., R N , Q1, Q2 ,...QNدرحالی که نرخ پرسازی واحدها از بـردار
F

F

 frminبیشتر شود:
i : FRi  frimin

هر واحد موظف اس سط حدا ی از رضای مراجعان را تأمین کند.
در برخورد با سیست موجودی اولیه واحدها و تابع توزیع احتمال بردار بهصورت زیر در نظر

طراحي يک مدل شبیهسازی موجودی چندسطحي ...

19

گرفته شده اس :
]   [od11,....,od N N , ot11,.....,ot N N
F T
F T

متغیر تصادفی نشاندهنده تعداد سفارشها روزانه مشتریان واحد  iدر روز t odit 
زمان پردازش سفارش واحد  iدر روز . ot it  t
بنابر آنچه گذش توابع  g1, g2 ,...,g N F ،fموجود هستند که:
) INVCOST  f ( X , 

) i : FRi  g i ( X , 

عبارات باال نشان میدهد تابع هزینه سیست و نرخ پرسازی هر واحد به سیست کنترل
موجودی اتخاذ شده و همچنین به پارامترهای تصادفی شامل تقاضا و زمان پردازش سفارش
وابسته اس .
با معرفی
)) ( x)  E ( f ( x,

و
)) E ( SFDi ( X , 
i :  i ( X )  
)) E ( SRDi ( X , 

 Eامید ریاضی نسب به بردار تصادفی  اس  ،شکل ریاضی مدل بهینهسازی سیست با
متغیر تصمی صحی  Xبهصورت زیر اس :
)INVOPT min(X
i :  i ( X )  frimin

برآوردهای آماری عملکرد و بهبود سیستم .برای برآورد ) (xو )  i (xدر مدل
 INVOPTاز شبیهسازی استفاده میشود .در این روش به یک نمونه تصادفی مانند:
)
} MC

(r , N

,...,

)(r ,2

)(r ,1

 r  {
,
r  1,2,..., N R

نیاز اس که:
 N MCاندازه نمونه rام و )  (r, iیک ماتری

با  N Tسطر بوده که هر سطر آن یک بردار
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تصادفی برای مقداردهی به  اس  .برنامه شبیهساز به کمک   rبه تعداد  N MCبار و در هر
بار برای  N Tروز شبکه را بررسی میکند و از آن برای برآورد ،مطابق فرمولهای زیر استفاده
میکند:
) ( r ,s

) ( r ,s
( x)  f ( x, 
)
) ( r ,s
) ( r ,s
SFDi
 SFDi ( x, 
)
f

) )SRDi (r , s)  SRDi ( x, (r , s
N
MC
) ( r ,s
ˆ r ( x)  1 ( 

f
))( x
N MC S 1
N

MC
) ( r ,s
SFDi
)( x

r
s

1
ˆ
i :  i ( x) 
N
MC
) ( r ,s
SFRi
)( x

s 1

با فرض اینکه  X Pیک نقطه شدنی مدل  INVOPTباشد که هزینه و نرخ پرسازی آن
بهوسی ه نمونه شماره  rیعنی   rبرآورد شده اس  .در بخش بعد الگوریتمی معرفی میشود که
هدف آن یافتن نقطه شدنی  XP1از روی  X Pبهمنظور کاهش هزینه اس .
ابتدا فرض میشود که آن الگوریت اجرا شده و نقطه  XP1هزینه و نرخ پرسازی آن
بهوسی ه نمونه شماره  r +1برآورد شده ،بهدس آمده اس .
آیا صرف اینکه ˆ r 1 ( x P1 )  ˆ r ( x P ), i :ˆ ir ( x P1 )  frimin
میتوان نتیجه گرف که  XP1شدنی و بهتر از  X Pاس یعنی:
. ˆ ( x P1 )  ˆ ( x P ), i : ˆ i ( x P1 )  frimin
ازآنجاکه برای برآورد هزینه سیست و نرخ پرسازی واحدها با نمونه مواجه بوده و این
اختالفها میتواند معنادار نباشد و ناشی از تصــادف باشد؛ بنابراین آزمون فرضهای زیر انجام
میشود:
H 0 : i  i ( X P1 )  frimin
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H1 : i i (XP1)  frimin

و
) H0 : (X P 1 )  (X P
) H1 : (X P 1 )  (X P

مطابق چو و همکاران ( )2014در آزمون فرض اول  H oزمانی بول میشود که:
ˆ i (x )  frmin  d Pi
i : 
i

در رابطۀ اخیر:
 سط معنیداری آزمون و

dpi  spi t1 , NMC  1

NR
'r
) ˆ i ( x
NR
1
r
r
'

1
i spi 
)2
 (ˆ ( x) 
N R  1 r 1 i
NR

همچنین مطابق چو و همکاران ( )2014آماره آزمون فرض دوم بهصورت:
ˆ r 1( x P 1)  
) ˆ r (x p

(sf r 1)2  (sf r )2
N MC

tf 

که  sf r 1, sf rبه ترتیب انحراف معیارهای استاندارد )  f (r,s) ( x Pو )f (r 1,s) (x p1

هستند؛ بنابراین H0زمانی رد میشود که:
) tf  t1 ,2 ( N MC 1

آزمون مورداستفاده همان آزمون  tزوجی در زمانی که واریــان

دو جامعه مجهول اســ

اس ؛ چون برآوردگر )  (X Pیک میانگینگیری اس و مطابق ایه حد مرکزی با بزرگترشدن
نمونه ،توزیع میانگین به سم توزیع نرمال میل پیدا میکند و چون اندازه نمونه در شبیهسازی
بزرگ انتخاب میشود توزیع )  (X Pنرمال در نظر گرفته میشود.]12[ .
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الگوريتميافتن نقطه کمینه موضعي .با فرض اینکه  X Pیک نقطه شدنی برای مسئ ه
 INVOPTباشد؛ در ایـــن ـــسم
از روی

الگوریتمی که هدف آن یافتن نقطه شدنی بهتر X P 1

P  XP ,XP
P
P
P
XP  ( X1P X1P ,....X NF
) NF NF 1  Q1 ,...., X 2 NF  Q NF

اس ارائه میشود.
روش کار موضعیسازی درجه دوم ̂ و موضعیسازی خطی  ̂ iها پیرامون  X Pاس .
این موضعیسازیها به ترتیب با  ̂ rPو  i : ˆ ir, pنمایش داده میشود:
ˆ rp ( x)  f cP  ( x  x P ) T f ap  (x  x p ) T (x  x p )f p

b

)   f cp   ((x i  x ip )f ap, i )  ((x i  x ip )2 f bp, iو
i

i

p p
p
ˆ r ( x )  ( x  x p )T h p  h p   ((x i  x )h
)h
i : 
i,p
a,i
b,i
i a.i, j
b.i, j
j
برای یافتن بردارهای مجهول  hap,i ،fbp ،fapو h pb,iروابط باال از کمینهسازی مجموع مربعات
خطا بااستفاده از الگوریت ژنتیک برای  2Nf 1نقطه
p
p
p
p
p
) 
, ( x1  , x2 ,....,x
) ,...,( x1 ,...,x
2N F
2N F
p
p
p
D  {X p , ( x1  , x 2 ,..., x
)
2N F
}), (x1p , x2p ,...,x2pN  
F
استفاده میشود که  یک مقدار مثب اس که متناسب با ابعاد مسئ ه انتخاب میشود.

ضــرایب موضعیسازی ،حاصل کمینهسازی مجموعات زیر اس :
r
2
))  (( x )   P ( x
xD

و
حال نقطه  X P 1جواب مسئ ه  INVOPT1زیر خواهد بود.

ˆ i( x )  
ˆ i.f ( x ))2
i :  (
xD
)ˆ r ( X
INVOPT1 min 
P

طراحي يک مدل شبیهسازی موجودی چندسطحي ...
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(1) i :ˆ ir , p ( X )  fri min  dpi
p
p
(2) i : x    x i  x  
i
i

برای حل هر دو مسئ ه اخیر از الگوریت ژنتیک با متغیرهای صحی استفاده میشود .به این
منظور بهراحتی میتوان با توجه به ابعاد مسئ ه برای هر کدام از متغیرها ،کران باالیی در نظر
گرف ؛ همچنین برای حل  INVOPT 1با الگوریت ژنتیک ،یود مسئ ه با ضریب جریمهای
(عددی بزرگ مانند  )Mکه در صورت تخطی دریاف میکنند به تابع هدف افزوده میشوند و
سپ مدل حاصل بهینه میشود .با در نظر گرفتن
) ) 𝑎𝑖 = ( fri min  dpi ˆ ir , p ( X

مدل آماده برای اجرای الگوریت ژنتیک بهصورت زیر اس :
))| ˆ r ( X )  1 M  ((a  | a |)  (a  | a
min 
P
i
i
i
i
2
i
i : xip    xi  xip  

مشخصات الگوریت ژنتیک مورداستفاده مطابق جدول  2اس :
جدول  .2مشخصات الگوریت ژنتیک مورداستفاده
اندازهجمعیت 
تعداد تکرار
مکانیزم انتخاب
نرخ تقاطع
نرخ جهش

 1000
100
چرخه رول
95%
5%

فرم ک ی کروموزم مورداستفاده بهصورت زیر اس :

ضــرایب موضعیسازی ،حاصل کمینهسازی مجموعههای زیر اس :


r
2
))  (( x )   P ( x
xD

و
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حال نقطه  X P 1جواب مسئ ه  INVOPT1زیر خواهد بود.

ˆ i( x )  
ˆ i.f ( x ))2
i :  (
xD

)ˆ r ( X
INVOPT1 min 
P
ˆ r (X)  fr min  dp i
(1) i : 
i ,p
i
p
p
(2) i : x    x i  x  
i
i

برای حل  INVOPT 1از الگوریت ژنتیک مقید برای متغیرهای صحی استفاده میشود.
در اینجا ذکر چند نکته ضروری اس :
.1

p
در محاسبه ضرایب موضعیسازی با توجه به وجود ترم )  (X  X Pو ( x i  x )2
i

بهوضوح:
) ˆ r (X P
ˆ r (X P ), f cP  
i : h P  
a,i
i

 .2موضعیسازی درجه دوم تابع هدف دارای د

باالتری نسب به موضعیسازی خطی اس ؛

چون در حال خاصی که  f bp  0موضعیسازی درجه دوم به خطی تبدیل میشود.
 .3دلیل اص ی استفاده از موضعیسازی این اس که
) i : ˆ ir, p ( X P )  ˆ ir ( X P ), ˆ rP ( X P )  ˆ r ( X P

و د محاسبه در نقاط نزدیک  X Pرا افزایش میدهد .با این رویکرد در نقطهای که
موضعیسازی پیرامون آن انجام میشود ،مقدار حاصل از موضعیسازی برابر مقدار وا عی اس .
 .4ازآنجاکه  i : x P    x P  x P  ؛ بنابراین در صورت یافتن نقطه شدنی x p 1
i
i
i
r
p

1
ˆ
همواره )   p (X )  ˆ r (x p؛ یعنی نقطه بهتری حاصل میشود؛ البته ممکن اس که

تفاوت دو مقدار باال حاصل از شان باشد و آزمون فرضهای آماری این بهترشدن را تأیید نکند.
در صورت پیدانشدن نقطه بهتر  کاهش داده شده و با درنظرگرفتن مجموعه جدید D
الگوریت از ابتدا آغاز میشود.
 .5دلیل افزودن ترم  dp iدر ید  1مسئ ه  INVOPT 1اطمینان بیشتری برای بول فرض
شدنی بودن  X P 1اس .
بعد از محاسبه X P 1و بررسی نتایج آزمونهای آماری و اطمینان از اینکه X P 1شدنی و

طراحي يک مدل شبیهسازی موجودی چندسطحي ...
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بهتر از  X Pاس  ،این بار با موضعیسازی پیرامون X P 1به  X P 2میرسی و اگر در
مرح های یکی از آزمونهای فرض رد شود به بررسی این مط ب پرداخته میشود که آیا نقطهای
که پیرامون آن موضعیسازی انجام شده اس یک کمینه موضعی اس یا نه؟
مطابق شرایط  KKTبرای اینکه  X Pیک نقطه کمینه موضعی باشد ،باید شرایط زیر احراز
شود:
) (1) (X P )   i i (X P
i

(2)i : i (i (x p )  fr min  dp i )  0
i
(3)i : i (x p )  fr min  0
i
(4)i : i  0

مجموعۀ }  I  {i : i (x p )  frimin  dp iدربردارندۀ اندی

یودی اس که در جواب

 X Pفعال هستند .ازآنجاکه از تقریبهای آماری استفاده شده اس برای شناسایی این اندی ها
آزمون فرض زیر انجام میشود:
H o : i : i (x )  fr min  d Pi
i
H1 : i :  i ( x )  fr min  d Pi
i

مطابق چو و همکاران

() فرض H o

زمانی بول میشود که:
ˆ r ( x )  frmin  2dp i

i
i

بدیهی اس در شرایط  i  I : i  0 ،KKTدر این پژوهش میزان صح
رگرسیونی مالکی برای بر راری رابطه  1شرایط  KKTرار داده میشود:

رابطۀ

ˆ r ( x p )   i 
) ˆ r (X P

i
iI

محاسبه سادهای نشان میدهد:
ˆ (x p )  f p
و ˆ i ( x p )  h P

a
a,i

یادآوری میشود که نماد  مشتق جهتی یا گرادیان اس .
برای سنجش میزان صح رابطه یادشده از مالک ضریب تعیین استفاده میشود:

26

چشمانداز مديريت صنعتي  -شماره  - 19پايیز 1394


p
T
ˆ ( x ) 
) ˆ (x p


R 2 1 

 جواب بهینه مسئ ه کمینهسازی مقید زیر اس یعنی:
P T
ˆ P
ˆ (X P )    
)) ˆ i (X P
  min(
i ˆ i (X )) ((X )    i 
iI
iI
i  I : i  0

مس ماً هر چه  R 2به عدد یک نزدیکتر باشد ،صح رابطه رگرسیونی بیشتر اس .
درصورتیکه شرایط  KKTتأمین نشود ،جواب حــاضر یک زیرجواب بهینه (بهتر از
جوابهایی که تاکنون موجود بود) خواهد بود.
.4تحلیلدادههاويافتههایپژوهش 
اجراومثالعددیرویشبکهکنترلموجودی 

شبکهواگرایدوسطحي .شبکه واگرای دوسطحی در نظر گرفته میشود (شکل  .)2در این
شبکه تابع چگالی تقاضای مشتریان دارای توزیع نرمال اس  .مؤلفه اول تقاضا در شــکــل ،2
میانگین و مؤلفه دوم واریان توزیع اس ؛ همچنین تابع چگالی زمان پردازش سفارشها (اعداد
روی یالها) برای تمام واحدها از توزیع یکنواخ روی فاص ه بیانشده در شکل  2پیروی
میکند.

شکل  .2نمای سیست کنترل موجودی دوسطحی

طراحي يک مدل شبیهسازی موجودی چندسطحي ...
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هزینههای نگهداری برای تمام واحدها بهصورت

CiH  1

هزینه سفارش واحد اول برابر C1R  100
هزینه سفارش برای بقیه واحدها C1R  500

حدا ل نرخ پرسازی واحدها %95
زمان شبیهسازی  365روز و فاص ه اطمینان برای برآوردگر هزینه سیست و نرخ پرسازی
 %99انتخاب شده اس  .تعداد اعاای نمونه برای شبیهسازی برابر  1000اس .
شبیهسازی و بهینهسازی ایــن سیست به کمک نرمافزار مت ب صورت گرف  .پ از 5
مرح ه تکرار الگوریت  ،نقطه کمینه موضعی حاصل شد .نمودارهای  2و  3نتایج هزینه سیست و
نرخ پرسازی واحدها در این پنج مرح ه را نشان میدهد.

4

x 10

6.4
6.2
6
5.8

cost

5.6
5.4
5.2
5

4.5

5

4

3.5

3
iteration

2.5

2

1.5

1

4.8

نمودار  .2هزینههای سیست
99.5
fr1
fr2
fr3
fr4

99
98.5
98

97

)fill rate(%

97.5

96.5
96
95.5

5

4.5

4

3.5

3
iteation

2.5

2

1.5

1

95

نمودار  .3نرخ پرسازی واحدها

جدولهای  3و  4به ترتیب جوابهای آغازین و بهینه موضعی مستخرجشده و هزینه سیست
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و نرخ پرسازی واحدها اس ؛ همچنین یک فاص ه اطمینان  0/99را میتوان از طریـق افـزودن و
کاستن میزان انحراف (سطر دوم جدول سوم) از مقدار بهینه (سطر اول جدول سوم) بهدس آورد.
جدول  .3مقایسه جواب آغازین و بهینه موضعی با مدل چو و همکاران (.)2014
واحد4

مقدارسفارش

واحد3

مقدارسفارش

واحد2

مقدارسفارش

واحد1

مقدارسفارش

واحد4

نقطهسفارش

واحد3

نقطهسفارش

واحد2

نقطهسفارش

واحد1

نقطهسفارش

6000

7000

8000

40000

8000

5000

6000

40000

جواب آغازین

5548

7101

6341

38750

9524

4125

3450

34125

جواب بهینه

5654

7025

9289

39548

9289

3956

3556

32606

جواب بهینه
چو و همکاران

جدول  4هزینه سیست و نرخ پرسازی تسهیلها در جواب نهایی به همـراه فاصـ ه اطمینـان
 %99و مقایسه آنها را با نتایج مدل چو و همکاران ( )2014را نشان میدهد.
جدول  .4مقایسه هزینه و نرخ پرسازی در جواب بهینه موضعی با مدل چو و همکاران
واحد 4

نرخپرسازی

واحد 3

نرخپرسازی

واحد 2

نرخپرسازی

واحد 1

نرخپرسازی

موجودی 

هزينهکنترل

%95.2

%95.16

%95.15

%95.16

51243

±0.13

±0.13

±0.13

±0.14

±108.9



%95.45
±0.14

%95.07
±0.15

%95.65
±0.12

%95.02
±0.14

51004
±124.5

مقدار
 %99اطمینان
مقدار با توجه به مدل چو
()
 %99اطمینان

در شبیهسازی سیست کنترل موجودی دوسطحی بـا مشخصـات ذکرشـده ،الگـوریت چـو و
همکاران ( )2014بعد از  15تکرار به جواب بهینه موضعی رسید؛درحالیکه همان مفروضات برای
سیست کنترل موجودی و بااستفاده از چارچوب این مقاله بعد از تنها پنج مرح ه بـه نقطـه بهینـه
موضعی رسیده و جواب نیز بهبود یافته اس .
در بررسی شرایط  KKTمقادیر𝜆1 = 1.22 𝜆2 = 0.21 𝜆3 = 0.47 𝜆4 = 5.24 :
به همراه ضریب تعیین  𝑅 2 = 0.85حاصل شدند .باال بودن ضریب تعیین معیار مناسبی برای
پذیرش کمینه موضعیبودن نقطه پایانی اس .

طراحي يک مدل شبیهسازی موجودی چندسطحي ...
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مورد مطالعاتي :فوالد مبارکه اصفهان .مثال باال برای مقایسه د و سرع الگوریت
ارائهشده با الگوریت چو و همکاران ( )2014بود .بهعنوان یک مثال کاربردی به شبیهسازی و
بهینهسازی کنترل موجودی چندسطحی خطنورد سرد «فوالد مبارکه اصفهان» ارائه میشود.
نمای ک ی این سیست کنترل موجودی سهسطحی در شکل  3بهصورت زیر اس .

شکل  :3نمای ک ی سیست کنترل موجودی سهسطحی در خطنورد سرد «فوالد مبارکه اصفهان».

فعالی واحدهای این سیست کنترل موجودی چندسطحی به شرح زیر اس :
واحد  7واحد تولید کالف نورد سرد  CA1964اس .
واحدهای  5و  6به ترتیب واحدهای تولید کالف عاندود  PA500334و کالف گالوانیزه
 PA500333هستند .واحدهای  1و  2به ترتیب واحدهای تولید ورق عاندود  PA500549و
 PA500552و واحدهای  3و  4به ترتیب واحدهای تولید ورق گالوانیزه  PA500550و
 PA500553اس  .بیرونیترین سط سیست شامل واحدهای  3 ،2 ،1و  4پ از جمعبندی
تعداد سفارشها رسیده در طول دوره تولید فع ی ،خود را برای دوره تولید بعدی آماده میکنند.
ازآنجاکه تقریباً هیچ موجودی انباری در این واحدها نگهداری نمیشود ،کل فرآیند انجام
سفارشها باید از طریق تبدیل موجودی خام واحد به محصول نهایی موردط ب مشتری حاصل
شود .طول زمان تولید به حج محصول سفارشدادهشده وابسته بوده و حدا ل این زمان
(درصورتیکه موجودی خام واحد به حد کافی باشد) برای واحدهای  3 ،2 ،1و  4یک هفته اس .
در شبیهسازی برای سفارشهایی که کمتر یا مساوی میانگین واحد هستند ،زمان حدا ل در نظر
گرفته شده و طول زمان الزم برای سفارشها باالتر از میانگین به نسب فاص ه از میانگین
افزایش داده میشود .روش عم ی مورداستفاده «شرک فوالد مبارکه» در مورد کنترل موجودی
مواد خام هر سط  ،سیست دوره سفارش یکهفتهای اس ؛ بنابراین برای هر واحد یک سط
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موجودی مبنا تعریف میشود که در فواصل یکهفتهای موردبازدید رار گرفته و به اندازه اختالف
سط زمان بازدید تا سط مبنا به واحد باالتر مرتبط ،سفارش فرستاده میشود .اولین زمان بازدید
سط موجودی شروع اولین هفته تولید اس ؛ یعنی در شروع دوره تولید با مشخصبودن تقاضای
آن دوره ،آن را از موجودی انبار ک کرده و به اندازه اختالف موجودی جدید تا سط مبنا سفارش
میدهند .درصورتیکه این واحدها نتوانند تقاضا را در زمان مقرری که در شروع دوره تولید برآورد
میشود ،تحویل دهند این تقاضا بهصورت معو ه درآمده و در دوره تولید بعدی ابتدا به آن پاسخ
داده میشود .برای شبیهسازی سیست مطابق دادههای آماری مستخرج شده ،جدول  5تقاضا و
سط موجودی مبنا بهصورت زیر مورداستفاده رار گرف .
جدول  .5تقاضا و سط موجودی مبنا
میانگین(تن) 

انحرافمعیاراستاندارد 

سطحموجودیمبنا 

واحد  تابعچگاليتقاضا 
1

نرمال

2324

1162

4648

2

نرمال

5147

2574

10294

3

نرمال

649

325

1298

4

نرمال

1401

701

2802

واحدهای  5و  6پ از جمعآوری سفارشها در طول دوره فع ی ،خود را برای برنامهریزی
دوره تولید بعدی آماده میکنند .با فرض اینکه این واحدها نیز موجودی انبار را نگهداری
نمیکنند ،کل فرآیند انجام سفارشها باید از طریق تبدیل موجودی خام واحد به محصول نهایی
مورد سفارش واحدهای سط پایینتر حاصل شود .طول زمان تولید به حج محصول سفارش
داده شده وابسته بوده و حدا ل این زمان (درصورتیکه موجودی خام واحد به حد کافی باشد)
برای واحدهای  5و  ،6دو هفته اس  .شبیهسازی این زمان برای واحد  5به این صورت عمل
میشود که در سفارشهایی که کمتر یا مساوی مجموع میانگینهای تقاضای واحدهای  1و 2
که  7471تن در هفته اس  ،زمان حدا ل دوهفتهای را در نظر گرفته و طول زمان الزم برای
سفارشها باالتر از این مقدار به نسب فاص ه از میانگین افزایش داده میشود .مفروضات کامالً
مشابهی در مورد واحد  6بر رار اس (البته این بار با واحدهای  3و  4و مجموع میانگین
سفارشها برابر  2051تن در هفته اس ) .سط مبنای موجودی خام در سیست مرور دورهای
یکهفتهای این واحدها به ترتیب  15973و  4367تن اس  .درصورتیکه این واحدها نتوانند
تقاضا را در زمان مقرری که در شروع دوره تولید برآورد میشود ،تحویل دهند این تقاضا
بهصورت معو ه درآمده و در دوره تولید بعدی ابتدا به آن پاسخ داده میشود .واحد  7نیز پ از
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جمعآوری سفارشها در طول دوره فع ی ،خود را برای برنامهریزی دوره تولید بعدی آماده میکند.
ازآنجاکه فرض میشود این واحد نیز موجودی انبار نگهداری نمیکند ،کل فرآیند انجام
سفارشها باید از طریق تبدیل موجودی خام واحد به محصول نهایی مورد سفارش واحدهای
سط پایین تر حاصل شود .طول زمان تولید به حج محصول سفارش داده شده وابسته بوده و
حدا ل این زمان سه هفته اس  .در فرآیند شبیهسازی برای شبیهسازی سفارشهایی که کمتر یا
مساوی مجموع میانگین تقاضای واحدهای  5و  6هستند ،زمان حدا ل سههفتهای در نظر گرفته
و طول زمان الزم برای سفارشها باالتر از این مقدار به نسب فاص ه از میانگین افزایش داده
میشود .سط مبنای موجودی خام در سیست مرور دورهای یکهفتهای این واحد  20294تن
اس  .اگر موجودی به زیر این مقدار برسد ،بدون هیچ تأخیر زمانی تأمین موجودی میشود .با
توجه به حمل درون کارخانهای هزینه حملونقل و هزینه کمبود لحاظ نشده اس  .هزینههای
تولید و نگهداری واحدهای مخت ف در جدول  6آمده اس .
جدول  .6هزینههای تولید و نگهداری واحدهای مخت ف
واحد 
1
2
3
4
5
6
7

هزينهتولیدبرحسبدالردرهرتندرهر

هزينهنگهداریبرحسبدالردرهرتن

هفته 

درهرهفته 

1000
1000
1000
1000
900
900
900

16
16
16
16
15
15
15

فرآیند شبیهسازی سیست با مفروضات ذکرشده برای  100هفته و در  1000دور شبیهسازی
انجام شد .حدا ل نرخ پرسازی واحدهای یک تا چهار  %95و سط اطمینان نیز  %99اختیار شد.
بعد از چهار تکرار نقطه کمینه موضعی حاصل شد .جدول  7جواب بهینه موضعی را نشان
میدهد.
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جدول  .7جواب بهینه موضعی
سطحمبنا

سفارشواحد7

سفارشواحد6

سطحمبنا

سفارشواحد5

سطحمبنا

سطحمبنا

سفارشواحد4

سطحمبنا

سفارشواحد3

سطحمبنا

سفارشواحد2

10294
11120

سطحمبنا

4367
3867

2808
2002

سفارشواحد1

20294
18293

15973
17200

1298
1000

4648
5045

جواب آغازین
جواب بهینه

در بررسی شرایط KKT

ʎ5=4.68

 ʎ1=6.25 ʎ2=0.54

ʎ3=1.26 ʎ4=0.02

ʎ6=0.03
ʎ7=10.72
2
به همراه  𝑅 = 0.73حاصل شدهاند.
باال بودن  𝑅 2معیار مناسبی برای پذیرش کمینه موضعی بودن نقطه پایانی اس .
جدول  8هزینه سیست و نرخ پرسازی واحدها در جواب بهینه نشان میدهد.
جدول  .8هزینه سیست و نرخ پرسازی واحدها در جواب بهینه موضعی
نرخپرسازی

نرخپرسازی

نرخپرسازی

نرخپرسازی

هزينهکنترل

واحد 4

واحد 3

واحد 2

واحد 1

موجودی 

%95.01

%95.00

%95.00

%95.02

135065/42

±0.12

±0.11

±0.10

±0.14

±122.22

مقدار
 %99اطمینان

نمودار  4روند کاهش هزینههای سیست را نشان میدهد.
9

x 10

1.42

1.41

1.4

1.39
cost

1.38

1.37

1.36

4

3.5

3

2.5
iteration

2

نمودار  .4روند کاهش هزینههای سیست

1.5

1

1.35
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نمودار  5روند نرخ پرسازی واحدها در چهار تکرار را نشان میدهد.
98.5
fr1
fr2
fr3
fr4

98

97.5

96.5

)fillrate(%

97

96

95.5

4

3.5

3

2.5
iteration

2

نمودار  .5روند نرخ پرسازی واحدها


1.5

95
1



.5نتیجهگیریوپیشنهادها 
با توجه به ویژگیها و تمایزات ذکرشده در مقدمه برای چارچوب بهینهسازی این مقاله انتظار
میرف تفاوت مقدار تابع هدف و مقدار تخمینزدهشده آن کمتر از حال موضعی سازی خطی
باشد و ازاینرو با اطمینان بیشتری میتوان انتظار داش نقطه بهدس آمده از این الگوریت ،
شدنی و بهتر از حال موضعیسازی خطی باشد و الگوریت دارای سرع باالتری باشد .نتایج
شبیهسازی مؤید این مط ب هستند؛ بنابراین میتوان نتیجه گرف سرع و د چارچوب
بهینهسازی این پژوهش از چارچوب بهینهسازی چو و همکاران () بیشتر اس .
پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی بهصورت زیر ارائه میشود:
 .1در شبیهسازی بهکاررفته بهجای یک کاال ،چند کاال در نظر گرفتـه و سیسـت کنتـرل
موجودی چند سطحی چند ا المی را با چارچوب این مقاله بهینه کنند؛
 .2در شبیهسازی بهکاررفته برای واحدها محدودی ظرفی انبـار ائـل شـده و سیسـت کنتـرل
موجودی چندسطحی را با چارچوب این پژوهش بهینه کنند؛
 .3در این پژوهش در رسس سیست  ،یک کارخانه با سط موجودی بینهای فـرض شـده اسـ .
پژوهشگر میتواند این شرط را بهصورت وا عیتری بهکار گیرد .سفارشهای رسیده بـه کارخانـه
برای تولید ،بستهبندی و غیره به زمان نیاز دارند که میتوان آن را به مدل افزود؛
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 .4در برآورد تابع هدف این پژوهش فقط دو هزینه نگهداری و سفارش در نظر گرفتـه شـده کـه
پژوهشگران میتوانند با افزایش تعداد این هزینهها مدل را کاملتر ارزیابی کند؛
 .5سیاس کنترل موجودی مورداستفاده واحدها سیاس نقطه سفارش مرور دائ اس  .بـا تغییـر
این سیاس به سیاس دوره سفارش میتوان چارچوب این پژوهش را اجرا کرد؛
 .6موضعیسازیهای دیگری غیر از چندجم هایها برای تابع هدف و یود استفاده شده و د
جوابها بررسی شود؛
 .7الگوریت های بهینهسازی دیگری غیر از الگوریت ژنتیک استفاده شده و د جوابها بررسی
شود.
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