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کمینهسازی ارزش خالص فعلی هزینهها در تعیین اندازة دستۀ هماهنگ در
یک مدل کنترل موجودی دو ردهای
*2

یاسر ملکیان ،1سیدحمید میرمحمدی
 .1کارشناس ارشد دانشکد مهندسی صنایع و سیستمها ،دانشگاه صنعتی اصفهان
 .2دانشیار دانشکد مهندسی صنایع و سیستمها ،دانشگاه صنعتی اصفهان
(تاریخ دریافت ،95/02/18 :تاریخ دریافت روایت اصالحشده ،95/10/05 :تاریخ تصویب)95/12/26 :

چکیده
در این مقاله ،ی سیستم دو ردهای (دوسطحی) زنجیر تأمین «ی تأمینکننده -ی تولیدکننده» بهوسیلة رویکرد ارزش خالص فعلی بررسی
شده است .نرخ تولید ،در هردو رده محدود است .همچنین فرض شده است که بین ارسال دسته از رد اول تدا رسدیدن آن بده رد دوم تدأخیر
وجود دارد .این امکان نیز درنظر گرفته شده است که انداز دستة تولیدی تولیدکننده (رد دوم) چند برابر اندازه دستة تولیددی تدأمینکنندده
(رد اول) باشد و تولیدکننده بتواند در هر سیکل تولیدی ،چند بار (در چند محموله) از تأمینکننده ،کاال (مواد اولیه) دریافت کند و کمبود نیز
مجاز نیست .به همین منظور در مفروضات مسئله ،نرخ تولید تأمینکننده ،بیشتر از نرخ تولید تولیدکنندده درنظدر گرفتده شدده اسدت .هددف،
تعیین انداز سفارش اقتصادی در هر رده بهگونهای است که ارزش خالص فعلی هزینة کل سیستم کمینه شود .پس از تقریب خطی تابع ارزش
خالص فعلی هزینه بهوسیلة بسط م لورن در حاالت زمان تدارک صفر و غیرصفر ،ی الگوریتم دقیق برای یافتن جواب بهینه ارا ه شده است.
با توجه به نتایج ،در مسئلة مطرحشده در این پژوهش ،دو رویکرد هزینة متوسط و ارزش خالص فعلی ،به ی نتیجه منجر نمیشود و ناهمارزی
اتفاق میافتد.

واژههایکلیدی :ارزش زمانی پول ،انداز دستة مشترک ،رویکرد هزینة متوسط ،سیستم دوردهای ،زمان تدارک.


مقدمه
از مسددئولیتهددای مهددم و اساسددی در واحدددهای صددنعتی،
برنامه ریزی تولید و کنترل موجدودیهاسدت .تهیدة مدواد و
برنامهریزی برای تولید کاال با کیفیت و مقدار مطلدوب و در
زمان و قیمت مناسب ،یکی از دغدغدههدای اصدلی مددیران
است .مدلهای تعیین مقددار سدفارش اقتصدادی یدا اندداز
انباشته ،برای نیل به این هدف طراحی شدهاند .ارزش زمانی
پددول ،یکددی از عوامددل تأثیرگددذار بددر تعیددین سیاسددت
سفارشدهی (تولید) در سیستمهای تولید و زنجیر تدأمین
است .روش سنتی ،برای لحا کدردن ارزش زمدانی پدول در
مسا ل تعیین انداز دسته ،رویکرد هزیندة متوسدط 1اسدت.
رویکرد دیگر ،رویکرد ارزش خالص فعلی 2اسدت کده در آن،
ارزش زمانی پول بدهصدورت مسدتقیم در محاسدبات لحدا
میشود .امروزه در محیط کسبوکار رقابتی ،اغلب شرکتها
فرایندهای نامرتبط با حیطة اصلی تولیدی خود را که ارزش
افزود چنددانی نددارد و شدرکتهدای تخصصدی بده بهدای
* نویسند مسئول:

تلفن ،03133915529 :فکس03133915526 :

کمتری تولید میکنند ،برونسپاری میکنند و فعالیتهدای
خود را بر حیطة تخصصی خود متمرکز میسازند .در اغلدب
صنایع ،حدود  60درصد فعالیتها برونسپاری میشود [.]1
این امر ،میدزان اهمیدت تعامدل بدا تدأمین کنندده را نشدان
میدهد .تعامل و برنامهریزی ی برنامدة موجدودی و تولیدد
مشترک در میان اجزای ی زنجیر تأمین ،سدبب افدزایش
سط خدمات و افزایش رضایت مشتری و بهتبع آن افزایش
سود اجزا در بلندمدت مدیشدود .در اغلدب مسدا ل دنیدای
واقعی -که در حوز برنامدهریدزی تولیدد و زنجیدر تدأمین،
تالشهایی برای حل آن ها صورت مدی گیدرد -ماشدین آالت
نرخ تولیدد محددودی دارندد .در سیسدتمهدای تولیددی یدا
سیستمهای زنجیر تأمین ،اگر نرخ تولید ی رده ،3از ندرخ
تولید رد ماقبلش کمتر باشد ،این امکان وجود دارد که رد
مذکور ،چند برابر سفارش خود از رد ماقبل خدود را تولیدد
کند .همچنین زمانی که موجودی مواد اولیدة آن بده اتمدام
میرسد ،سفارش مواد اولیهاش از رد قبلی به دستش برسد
Email: h_mirmohammadi@cc.iut.ac.ir
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و بدون آنکه ضرورتی به توق و تحمیل هزینة آمادهسدازی
باشد ،به تولید خود ادامه دهد.
در مسا ل مربوط به تولید در دنیای واقعی ،نموندههدای
زیادی وجود دارد کده در آن هدا ،کداالی نهدایی طدی چندد
مرحله تولید میشود .گاهی ماهیت عملیات در این مراحدل
یا نحو چیدمان کارخانه بهگونهای است که امکان نزدیکدی
دپارتمانها یا ماشینآالت و بهتبع آن امکان استفاده از نقاله
برای انتقال کاالهای نیمهساخته وجود ندارد .در این مدوارد،
محصددوالت نیمددهسدداخته بعددد از تولیددد در یدد رده ،در
دستههایی با وسایل حملونقل به رد بعدی حمل میشوند.
سثال اساسی این است که انداز اقتصادی تولید (سدفارش)
هری از رده ها به چه میزان باشدد .در ادبیدات موضدو در
مسا ل زنجیر تأمین ،مدلهدایی بررسدی شدده اندد کده در
آنها ،ی رده این امکان را دارد که بده میدزان چندد برابدر
تولید رد بعدی خود تولید کند و در هدر سدیکل تولیددی،
چند بار به رد بعدی کاال ارسال کند .در مسدئلهای کده در
این پژوهش بررسی میشود ،این امکان درنظر گرفتده شدده
است که انداز دستة تولیدی تولیدکننده ،چند برابدر اندداز
دستة تولیدی تأمین کننده باشدد .بده بیدان دیگدر ،در ایدن
مسئله ،تولیدکننده در هر سیکل تولیدی چند بار (در چندد
محموله) از تأمین کنند کاال (مواد اولیه) دریافت مدیکندد.
همچنددین کمبددود مجدداز نیسددت .بدده همددین منظددور ،در
مفروضات مسئله ،نرخ تولید تأمینکننده بیشتر از نرخ تولید
تولیدکننده درنظر گرفته شده است.

مروری بر ادبیات موضوع
کالرک [ ]2در سال  1958برای اولین بار مدل چنددردهای
نظریة کنترل موجودی را ارا ه داد و بهوسدیلة برنامدهریدزی
پویا به حل آن اقدام کرد .کدالرک و اسدکارف [ ]3در سدال
 1960مدل کالرک را گسترش دادند .کالرک رده را چندین
تعری میکند:
تعییف(۱رده) :رده ی

سیستم است که موجودیاش

برابر است بدا موجدودی خدود سیسدتم بدهعدالو موجدودی
ردههای فرودست [.]2
گویال [ ]4در سال  1976ی مدل «ی خریدار -ی
فروشنده» را بهوسیلة رویکرد هزینة متوسط مطالعه کرد که
در آن ،خریدار طبق سیاست  4EOQاندداز دسدتة خدود را

تعیین مدیکندد .وی سیسدتم را از دیددگاه هرید از اجدزا
بهصورت مجزا بررسی کرد .همچنین نرخ تولید را نامحددود
درنظددر گرفددت .بددانرجی [ ]5در سددال  1986بددا محدددود
5
فرضکردن نرخ تولید و فرض سیاست دسته بدرای دسدته
( )L4Lبرای فروشنده ،مدل گویال را بررسدی کدرد .گویدال
[ ]6در سددال  1988بددا آزادکددردن فددرض سیاسددت L4L
بارنجی ،مدل جدامعتدری ارا ده داد .موناهدان [ ]7در سدال
 1984مدل «ی تأمینکننده -ی خردهفروش» را معرفی
کرد کده در آن ،تدأمین کنندده بدا سیاسدت  ،L4Lتقاضدای
خردهفروش را تأمین میکند .وی نشان داد که تأمینکننده
میتواند با پیشنهاد تخفی کلدی (بدا ید سدط شکسدت
قیمتی) و ترغیب خردهفروش بدرای بداالبردن انددازه دسدتة
سفارشیاش ،سود خود را افزایش دهد .وی شرایطی را نیدز
بررسی کرد که در آن ،تأمینکننده متعهد است کده هزیندة
حملونقل بستة کاالی ارسالی به خردهفدروش را بپدردازد و
سپس به ازای بستههای بزرگتر ارسالشده به خردهفروش،
در هزینة حملونقل واحد کاال تخفی میگیرد .نرخ تولیدد
در این مدل ،بی نهایت فرض شدده اسدت .موناهدان مقدادیر
بهینددة متغیرهددای تصددمیم را بددهصددورت مجددزا از دیددد
خردهفروش و تأمین کنندده بررسدی کدرد ،نده از دیدد ید
سیستم یکپارچة زنجیر تأمین .لی و روزنبالت [ ]8در سال
 1986نشان دادند که در مددل موناهدان سیاسدت  L4Lدر
اغلب موارد جواب نزدی بهبهینه 6به دست میدهد .هواندگ
و کیم [ ]9در سال  1986و کیم و هواندگ [ ]10در 1989
مدل موناهان را با فرض وجود چند خریدار بررسدی کردندد.
جوگلکار [ ]11در سال  1988ندرخ تولیدد تدأمینکنندده را
محدود فرض کرد و مدل موناهان را گسترش داد .بیدولنز و
جانسن [ ]12در سال  2014با رویکرد ارزش خالص فعلدی
مدل موناهدان (گسدترشداده شدده بدهوسدیلة جوگلکدار) را
بررسی کردندد .سدیلور و همکداران [ ]13در سدال  1998و
هیلر و لیبرمن [ ]14در سال  2005بدا تغییراتدی در مددل
کالرک ،مدلی را با نام مدل چندردهای زنجیدرهای 7معرفدی
کردنددد .بیددولنز [ ]15در سددال  2014ایددن مدددل را بددا
رویکردهای هزینة متوسدط و ارزش خدالص فعلدی بررسدی
کرد .لو [ ]16در سال  1995ی سیستم «ی فروشدنده-
چند خریدار» را مطالعه کرد که در آن ،هزینة کل فروشنده
با درنظرگرفتن محدودیت حدداکثر هزینده بدرای هرید از
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خریداران کمینه میشود .وی انداز محمولده هدا را در ید
سیکل ،برابر فرض کرد و الگدوریتمی ابتکداری بدرای یدافتن
مقدار بهینة انداز دستهها ارا ده داد .گویدال [ ]17در سدال
 1995در مدل لو چنین فرض کرد که انداز محمولههدا در
ی سیکل متوالی با نسبت «نرخ تولیدد فروشدنده بده ندرخ
تقاضای خریدار» افزایش پیدا میکند و هدف ،یافتن اندداز
اولین محموله است .هیل [ ]18در سدال  1999بدا ترکیدب
سیاست محمولههای برابر (لو [ )]16و افزایش متوالی انداز
محمولهها (گویال [ )]17ی الگوریتم بدرای یدافتن جدواب
بهینه ارا ه کرد .در تمامی این پژوهشها ،هزیندة نگهدداری
واحد کاال برای خریدار ،بیشتر از هزینة نگهداری واحد کداال
برای فروشنده درنظر گرفته شده اسدت .هیدل و عمدر []19
در سال  2006با این فرض که هزیندة نگهدداری فروشدنده
بیشتر است ،مدل هیل را مطالعه کردند .مانسن و روزنبالت
[ ]20در سدددال  2001یدد زنجیدددر تدددأمین سدددهردهای
(تأمینکننده ،تولیدکننده و خردهفروش) را بهوسیلة رویکرد
هزینة متوسط بررسی کردند .مانسن و روزنبالدت از دیددگاه
سیستم یکپارچة زنجیر تدأمین ،مددل را بررسدی و مقددار
سود کل سیستم را بهوسیلة رویکرد هزینة متوسط بیشدینه
کردند .الن و تیونتر [ ]21در سال  2002نتایج رویکردهای
هزینة متوسط و ارزش خدالص فعلدی را روی ید مددل دو
ردهای با نرخ تولید نامحدود بررسی کردند .بیولنز و جانسن
[ ]22در سال  2011مفهومی با نام نقطة لنگدری 8معرفدی
کردند که سبب بهبود رویکرد ارزش خالص فعلی شد.
تعییف(2نقطةلنگیی) :نقطة لنگری در ی

مسدئلة

تصمیم ارزش خالص فعلی ،ی نقطة دلخواه در آینده است
که بر شرو یا پایدان فعدالیتی (سدفارش ،ارسدال ،تحویدل،
انبارش و )...منطبق است و با تغییر مقدار متغیرهای تصمیم
(انداز دسته ،زمدان سدیکل ،اندداز کمبدود و )...مقددار آن
تغییر نمیکند [.]22
بددندای دا و الناصددر [ ]23در سددال  2008ی د سیسددتم
زنجیددر تددأمین سددهردهای «ت دأمینکننددده -تولیدکننددده-
خردهفروش» را بررسی کردند و ی الگوریتم حل درجهدت
کمینهکردن هزینههدای کدل زنجیدره ارا ده دادندد .گدری و
باردهان [ ]24در سال  2011ید مددل دوردهای زنجیدر
تأمین تأمینکننده– تولیدکننده با نرخ تولید نامحدود را بدا
درنظرگرفتن ارزش زمانی پول و نرخ تورم بهوسیلة رویکدرد
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ارزش خالص فعلی بررسی کردندد .گدالک و کدیم [ ]25در
سال  2014ی سیستم زنجیر تأمین «ی خریدار -چندد
فروشنده» را بهوسیلة رویکرد هزینة متوسط مطالعه کردند.
در این سیستم ت کاالیی ،خریدار تقاضای با ندرخ ثابدت را
بدون کمبود تأمین میکند و تأمین کداالی مدورد نیداز را از
چند فروشنده انجام میدهد ،اما این امکان وجدود دارد کده
فروشنده ها در گروه هایی دسته بندی شوند و دستة ارسدالی
هر گروه ،هم زمان به دسدت خریددار مدیرسدد .سدجادی و
همکاران [ ]26در سال  2014ی سیستم زنجیدر تدأمین
«ی خریدار -ی فروشنده» را با درنظرگرفتن ندرخ تولیدد
محدود برای فروشنده ،و محدودیت بودجه ،بهوسیلة رویکرد
هزینة متوسط مطالعه کردند .ملکیدان و میرمحمددی []27
در سال  2015ی سیستم دوردهای «ید تدأمینکنندده-
ی تولیدکننده» را بهوسیلة رویکرد هزینة متوسط بررسدی
کردند .آنها نرخ تولید را در هردو رده محدود فرض کردندد
و زمان تدارک 9را نیز درنظدر گرفتندد .بدرای مدرور بیشدتر
ادبیات موضو در زمینة تعیین انداز دستة هماهندگ 10در
مدلهای چندردهای زنجیر تدأمین ،مقالدة مدروری گدالک
[ ]28توصیه میشود.

شرح و بیان مسئله
ملکیان و میرمحمددی [ ]27در سدال  2015ید سیسدتم
دوردهای زنجیر تأمین تأمینکننده -تولیدکننده را بدا ندرخ
تولید محدود در هردو رده ،بهوسیلة رویکرد هزینة متوسدط
بررسی کردند .در این پژوهش ،این مددل بدا رویکدرد ارزش
خالص فعلی مطالعه میشود .رد اول را تأمینکنندده و رد
دوم را تولیدکننده مینامیم .مفروضات مسئله بده قدرار زیدر
است:
 تولیدکننده ،ماد اولیه را از تأمین کننده دریافت و
کاالی نهایی را تولید میکند .ضریبمصدرف برابدر بدا
واحد فرض شده است.
 تولیدکننددده ،از زمددانی کدده اولددین محمولدده را از
تأمینکننده دریافت میکند ،تقاضای با ندرخ ثابدت را
بدون کمبود تأمین میکند.
 افق برنامهریزی نامحدود است.
 تنزیل ،پیوسته است.
 نددرخ تولیددد تددأمینکننددده ،بیشددتر از نددرخ تولیددد
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تولیدکننده است.
 نرخ تولید تولیدکننده ،بیشتر از نرخ تقاضاست.
 تأمین کننده میتواند دستة سفارش شدده از طدرف
تولیدکننده را در چند محموله به تولیدکننده ارسدال
کند .اگر در زمانی که موجودی مواد اولیه در رد دوم
(تولیدکننده) به اتمدام مدیرسدد ،محمولدة جدیدد از
تأمین کننده وصول شود ،ماشین رد دوم بدون توق
و تحمیل هزینة آمداده سدازی بده تولیدد خدود ادامده
میدهد.
 انداز محمولهها با هم برابر است.
 هزینة حمل ونقل هدر محمولده ،مسدتقل از اندداز
محموله و ثابت درنظر گرفته شده است.
نمادهای مورد استفاده در این پژوهش به قرار زیر است:
نماد

تعییف

D

نرخ سالیانة تقاضا
نرخ تولید ماشین رد اول
نرخ تولید ماشین رد دوم
زمان سیکل ماشین رد اول
زمان سیکل انبار مواد اولیة رد دوم
هزینة آمادهسازی ماشین رد اول
هزینة آمادهسازی ماشین رد دوم
هزینة حملونقل هر محموله
هزینة نگهداری کاالی نیمهساخته در رد اول
هزینة نگهداری کاالی نیمهسداخته در انبدار مدواد
اولیة رد دوم

P1
P2
T1
Tb
A1
A2
Ctr
h1
hb

h2

هزینة نگهداری کاالی نهایی در رد دوم
زمان تدارک
نرخ تنزیل
انداز دستة تولیدی در رد اول
انداز دستة تولیدی در رد دوم
تعداد محمولههایی که در سدیکل سیسدتم ،از رد
اول به رد دوم فرستاده میشود
هزینة متغیر تولید در رد اول
هزینة متغیر تولید در رد دوم
قیمت فروش واحد کاالی نهایی.

L
i
Q1
Q2

m
c1
c2

p

()1

m A1  Ctr   A2 D  h LD
1

Q2

TC AC (Q2 , m) 

Q2  D
Q 
D
D
 h1  hb   h2 2 1  
2m  P1
P2 
2  P2 



بررسی مسئله با زمان تدارک صفر
نمودار جریان نقدی سیستم در حالت زمان تدارک صدفر در
شکل  1مشاهده میشود .نمودار موجودی متناظر بدا شدکل
 ،1در شکل  2نشان داده شده اسدت .نقطدة لنگدری ،زمدان
شرو به کار ماشین رد دوم در اولین سیکل است و زمانی
در آینده است که از آن زمان به بعد سیستم متعهدد اسدت
تقاضای بیرونی را بدون کمبود تأمین کند.

شکل  .1نمودار جریان نقدی سیستم با زمان تدارک صفر (تعداد محمولهها  2فرض شده است)

کمینهسازی ارزش خالص فعلی هزینهها در تعیین انداز دستة هماهنگ در ی
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شکل  .2نمودار موجودی سیستم با زمان تدارک صفر (تعداد محمولهها  2فرض شده است)


در مسئله ،روابط زیر برقرار است:
()2

Q1
P1

T1 

()3

Q1
P2

Tb 

Q2
D
Q2
Q1 
m

T2 

()4
()5

گروبوسددتروم [ ]29در سددال  1967نشددان داد کدده اگددر
تنزیل پیوسته باشد (مرکبشدن اصل و بهر پول ،پیوسدته
11
باشد) ،میتوان ارزش خالص فعلدی را بدا تبددیل الپدالس

روی تابع جریان نقدی بهدست آورد .برایناساس ،اگر )  (t

جریان نقدی سیستم در زمان  tباشد ،ارزش خدالص فعلدی
سیستم بهصورت رابطة  6محاسبه میشود.


NPV    (t )e it dt

()6

c2 P2 e it dt  ie inT
 n 0

()9

2

 ، AS  i.NPVجریددان یکنواخددت پیوسددتة معددادل ارزش
خالص در نقطة لنگری محاسبه شده است.
نحو به دستآمدن رابطدة  1را شدرح مدیدهدیم .بقیدة
روابط مربوط به جریانهای پیوسدتة نقددی نیدز بده همدین
ترتیب به دسدت آمدده اندد .سدیکل مفدروض  nام را درنظدر
بگیرید .ارزش خدالص فعلدی هزیندة متغیدر تولیدد  jامدین
محموله در رد اول ،نسبت به نقطة شرو بهکار ماشدین رد
دوم در سدددیکل مدددذکور ،بدددا عبدددارت
it

همچندین جریددان یکنواخدت پیوسددتة معدادل بددا ارزش
خالص فعلی نیز بهصورت رابطة  7بهدست میآید:
AS  i.NPV

با توجده بده روابدط  6و  ،7جریدان یکنواخدت پیوسدتة
معادل ارزش خالص فعلی هزینة متغیر تولید نسبت به نقطة
لنگری در ردههای اول و دوم ،بهترتیب بهصورت روابدط  8و
 9بهدست میآید.
AS c    c1 P1e it dt   c1 P1e it dt
T T
 T
0

Tb

1

1

1

b

it

c1 P1e dt  ...

()8



c1 P1e it dt  ie inT
 n 0

2Tb



2Tb T1

m1T

b

2



m1T T

1

b

0

2

در روابط فوق ،ابتدا در هر سیکل ،ارزش خدالص فعلدی
جریانات نقددی ،در زمدان شدرو بده کدار ماشدین رد دوم
محاسبه شده است و سپس همه به نقطة لنگدری (واقدع در
سیکل اول) منتقدل شددهاندد .سدپس بدا توجده بده رابطدة

0

()7



mTb



AS c  


c1 P1e dt

c1 P1e it dt
 j 1T

b

j 1Tb T1

 j 1T

b

j 1Tb T1



m

 
j 1

 ،ارزش
قابلمحاسبه است بندابراین،
خالص فعلی هزینة متغیر تولیدد رد اول ،نسدبت بده نقطدة
شرو به کار ماشین رد دوم را نشان میدهد .نقطة شدرو
به کار ماشین رد دوم ،در سیکل  nام ،به انداز  nT2واحد
زمانی ،از نقطة لنگری -که در سیکل اول واقع شده اسدت-
فاصله دارد بنابراین ،ارزش خالص فعلی هزینة متغیر تولیدد
رد اول در سیکل  nام نسبت به نقطة لنگری ،برابر است با
 m  j 1T


c P e it dt e inT
 j 1  j 1T T 1 1


 . درنتیجه ،جریان یکنواخدت
b

2

1

b

پیوستة معادل بدا ارزش خدالص فعلدی مدذکور ،بده صدورت
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m A1  Ctr   A2 D

 m  j 1T


c1 P1e it dt ieinT



 j 1T T

  j 1به دست میآیدد بندابراین،
b

2

1

Q2

b

جریان یکنواخت پیوستة هزینة متغیر تولید در رد اول ،بدا
تجمیع جریانهای یکنواخت پیوستة هزینة متغیر تولید رد
اول در تمددددددامی سددددددیکلهددددددا ،بددددددهصددددددورت

()17

b

2

b

روابط  8و  9را بعد از سادهسازی ،بدهترتیدب بدهصدورت
روابط  10و  11مینویسیم:

e  11  e 
1  e 1  e 

ASc  c1P1

1  e  mT
1  e iT

AS c  c2 P2

بستگی دارند ،به عنوان هزینة پیوستة یکنواخت در رویکدرد
ارزش خالص فعلی تقریبشده درنظر میگیریم.

iT1

iTb

iT2

b

()11

2

1

2

جریان یکنواخت پیوستة معادل با ارزش خدالص فعلدی
هزینددة آمددادهسددازی ،هزینددة حمددلونقددل رد اول و هزینددة
آمادهسازی رد دوم ،پس از سادهسازی ،بهترتیب بهصدورت
روابط  12تا  14بهدست میآیند:





ieiT 1  e  mT
1  e iT 1  e iT
b



1

()12



()13

i 1  e  mT
1  e iT 1  e iT



b



b



b

()14



2



i
1  e iT

AS A  A2
2

جریددان یکنواخددت پیوسددتة درآمددد حاصددل از فددروش
بهصورت رابطة  15قابلمحاسبه است:
in
AS NPV  pD
()15
با توجه به روابط  10تا  ،15جریدان یکنواخدت پیوسدتة
سیستم بهصورت رابطة  16بهدست میآید:





ieiT 1  e imT
1  e iT 1  e iT
b



b

1

2



AS  pD  A1


i 1  e
1  e 1  e 
e  11  e 
c P
1  e 1  e 
imTb

iTb

()16

 Ctr

iT2

imTb

iT1

iTb

iT2

1  e imT
i
 A2
iT
1 e
1  e iT
b

2

2

Q2

()18

1



2

m A1  Ctr   A2 D

AS A  A1
ASTr  Ctr

2



قرینة مجمو عبداراتی را کده در رابطدة  17بدا عالمدت
منفی ظاهر شده اند و نیز به متغیرهدای تصدمیم  mو Q2

 mTb

()10

Q2 D  1 1 
  
2m  P1 P2 
A  Ctr 
D
1  
 im 1

2  P2 
Q 
D
 i c1  c2  2 1  
2  P2 
A  Ctr D
D
A
i 1
 iA1  i 2
2
P2
P1
2

 D p  c1  c2   ic1

 m  j 1T
  inT
it

 ie
c
P
e
dt
 j 1  j 1T T 1 1
 n 0

 ، قابلمحاسبه است.
1

AS Q2 , m   

1 1

 c2 P2

رابطة  16را با استفاده از بسط م لورن ،تقریب خطدی
میزنیم و سپس با توجه به روابط  2تدا  ،5برحسدب  Q2و
 mرابطة  17را مینویسیم.





TC NPV Q2 , m  

Q2 D  1 1
 
2m  P1 P2

 ic1


D
1  
 P2 
A  Ctr 
D
1  
 im 1
2  P2 
Q
 i c1  c2  2
2

با مقایسة روابط  18و  1میتوان به این نتیجه رسید که
نگاشت های زیر برای همارزی رویکردهای هزینة متوسدط و
ارزش خالص فعلی کافی نیست:
h1  ic1
()19
hb  ic1
()20
h2  ic1  c2 
()21
با اعمال نگاشتهای  19تا  ،21عبارتهدای اول ،دوم و
سوم رابطة  18معادل با بخش متنداظر در رابطدة  1خواهدد
بود ،اما همچنان عبارت آخر در رابطة  18سدبب نداهمارزی
میشدود بندابراین ،در مسدئلة بدا زمدان تددارک صدفر ،بده
ناهمارزی میرسیم.
نشان میدهیم که رابطة  18تنها ی نقطة کمینه دارد
و سپس ی الگوریتم دقیق برای یافتن نقطدة بهینده ارا ده
میدهیم .مشتق دوم رابطة  18نسبت به  Q2همواره مثبت
است.
()22

 2 TC NPV (Q2 , m) 2 Dm A1  Ctr   A2 

0
Q22
Q23

کمینهسازی ارزش خالص فعلی هزینهها در تعیین انداز دستة هماهنگ در ی

با توجده بده تحددب رابطدة  18نسدبت بده  ، Q2اندداز
اقتصادی سدفارش تولیدکنندده بده ازای ید  mمشدخص
بهصورت رابطة  23بهدست میآید:
)TC NPV (Q2 , m
0
Q2
2 Dm A1  C tr   A2 

()23

D D

D
 
  ic1  c 2 1 

P
P
P
2 
2 
 1


ic1
m

Q2* (m) 


D
1  
 P2 

()24

D D

D 
 
  ic1  c 2 1   

 P1 P2 
 P2  

(m)  im

*
NPV

TC

 ic
 2 Dm A1  C tr   A2  1
 m


یددافتن نقدداطی کدده در آنهددا مشددتق رابطددة  24صددفر
میشود ،به صورت پارامتری امکان پذیر نیست .رابطدة  24را
بهصورت رابطة  25مینویسیم:
V
()25
 mH
m
در رابطة  U ، F ،20و  Vبهترتیب بهصورت زیر تعری
*

TC NPV (m)  2 D F  mU 

میشوند:
()26

D D
 D
F   A1  Ctr ic1     A2ic1  c2 1  
 P1 P2 
 P2 

()27


D
U   A1  Ctr ic1  c2 1  
 P2 

()28

D D
V  A2ic1   
 P1 P2 
A1  Ctr  D 
1  
2  P2 

()29

2

()32

فرض میکنیم:

H

()30

V
m2

m 

ازای  m  mمثبت است و درنتیجه ،رابطة  25در این بداز
صعودی اکید است .همچنین با توجه به رابطدة  ،32مشدتق

دوم رابطة  25در باز ] [1, mمثبت است و درنتیجه ،رابطة
 25در این بازه محدب است .بدینترتیدب ،نقطدة بهیندة در
این بازه قرار دارد.
با توجه به این واقعیت که نقطة بهیندة رابطدة  24در بداز

] [1, mقرار دارد و رابطة مذکور در این بازه ،محدب است ،ی
الگوریتم دقیق برای پیداکردن سیاست بهینة مسئلة بدا زمدان
تدددارک صددفر ،بددهوسددیلة رویکددرد ارزش خددالص فعلددی ارا دده
میدهیم .در ایدن الگدوریتم ،از  k  mشدرو مدیکندیم و
متوالیاً  kرا آنقدر کاهش میدهیم که رابطة  24افزایش پیدا
کند .با توجه به تحدب رابطة  24در بداز مدورد جسدتوجدو،
مقدار  kقبل از افزایش ،نقطة بهینة رابطة  24خواهد بود.
الگوریرم ۱

گام :1

 mرا از رابطدددة  33محاسدددبه مدددیکندددیم و
گردبه باالی آن را برابر

H  im

اگر

m  1

با m

درنظر مدیگیدریم.

است ،سیاسدت بهینده را یافتدهایدم.
*

تعدداد محمولدة بهینده  m  1اسددت Q2 .را از
رابطة  23محاسبه میکنیم و متوق میشدویم.
*

در غیر این صورت ،قرار میدهیم
گام بعدی میرویم.

*

V
2 F  mU 
m

V
U

()33

مشتق اول و دوم رابطة  ،25بهترتیب بدهصدورت روابدط
 30و  31است:
U

 V 

2V 2 F  3mU   3m3   2   U 2 


2
m


)d TC (m



2
3
dm
V


4m3  F  mU  
m

*
NPV

با توجه به رابطة  33مشخص اسدت کده رابطدة  30بده

با جاگذاری رابطة  23در رابطة  18خواهیم داشت:
A1  C tr
2
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)d TC NPV (m
 2D
dm

گام :2

از رابطدددة  24مقددددار

) (k

*
NPV

k  m

و بده

 TCرا محاسدددبه
*

2

()31

3

V 

U  2 
m 


V

4  F  mU  
m


*
NPV

V


V
m

F  mU 

3

m

میکنیم و قرار میدهیم

2

)d TC (m

dm 2

رابطة  31را میتوان بهصورت رابطة  32نوشت:

. kmin  k

گام :3

) TCmin  TC NPV (k

و

اگر  k  1اسدت ،سیاسدت بهینده را یافتدهایدم.
*
*
تعداد محمولة بهینه  m  k minاسدت Q2 .را از
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میشدویم.

رابطة  23محاسبه میکنیم و متوق

در غیر این صورت ،قرار مدیدهدیم  k  k  1و
به گام بعدی میرویم.
گام :4

پس از یافتن تعداد بهیندة محمولده هدا و اندداز بهیندة
دسته در رد دوم ،انداز بهینة دسته در رد اول (انداز هدر
محموله) بهوسیلة رابطة  5تعیین میشود.

*

مقددددار )  TC NPV (kرا از رابطدددة  24محاسدددبه
*

مد دیکند دیم .اگدددر  ، TC NPV (k )  TCminقدددرار
*

میدهیم )  TCmin  TC NPV (kو  k min  kو به
گام  3میرویم .در غیر این صورت ،بده سیاسدت
*
بهیندده رسددیدهایددم Q2 (k min ) .را از رابطددة 23

*
محاسددددددبه مددددددیکنددددددیم m  k min .و

) Q2*  Q2* (k min

بررسی مسئله با زمان تدارک غیر صفر
نمودار جریدان نقددی سیسدتم و نمدودار موجدودی آن ،در
حالت زمان تدارک غیر صفر ،بهترتیب در شکلهدای  3و 4
قابلمشاهده است .نقطة لنگری زمان شرو به کدار ماشدین
رد دوم در اولین سیکل است.
شبیه همان روندی که در مسئلة با زمان تددارک صدفر
انجام شد ،جریان یکنواخت پیوستة سیستم در حالت زمدان
تدارک غیر صفر را بهدست میآوریم:

شکل  .3نمودار جریان نقدی سیستم با زمان تدارک غیرصفر (تعداد محمولهها  2فرض شده است)

شکل  .4نمودار موجودی سیستم با زمان تدارک غیر صفر (تعداد محمولهها  2فرض شده است)
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با استفاده از روابدط  2تدا  ،5تقریدب جریدان یکنواخدت
پیوستة سیستم نسبت به نقطدة لنگدری را برحسدب  Q2و
 mبهدست میآوریم:
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با توجه به تحدب رابطة  36نسبت به  ، Q2انداز دسدتة
اقتصادی تولیدکننده به ازای ید  mمشدخص بدهصدورت
رابطة  39بهدست میآید:
)TC NPV (Q2 , m
0
Q2

()39

قرینة مجمو عبارتهایی را که در رابطة  35با عالمدت
منفی ظداهر شددهاندد و بده متغیرهدای تصدمیم  mو Q2

بستگی دارند ،بهعنوان هزینة یکنواخت پیوسته ،در رویکدرد
ارزش خالص فعلی تقریبشده درنظر میگیریم.
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با مقایسة روابط  36و  1میتوان به این نتیجه رسید که
نگاشتهای زیر برای معادلکدردن هزیندة آمدادهسدازی رد
اول و هزینة حملونقل الزم است:
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()37
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با اعمال نگاشتهای  19تدا  37 ،21و  38عبدارتهدای
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که در رابطة فوق داریم:
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همچنین  Hبهوسیلة رابطة  29تعری می شود .عبارت
آخددر در رابطددة  41بدده متغیرهددای تصددمیم بسددتگی ندددارد
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بنابراین TC NPV (m) ،بهلحدا مکدان نقطدة بهینده ،ویژگدی
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رابطة  25را دارد و نقطدة کمیندة مطلدق رابطدة  41در بداز

و  ، ic1LDدر رابطة  ،36به ترتیدب
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با جاگذاری رابطة  39در رابطة  36خواهیم داشت:
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 ،در رابطدددة  36سدددبب نددداهمارزی
میشود بنابراین ،در مسئلة با زمان تددارک غیدر صدفر ،بدا
مقایسة نتدایج دو رویکدرد هزیندة متوسدط و ارزش خدالص

قرار گرفته است m .با رابطة  45قابلمحاسبه است.
1 1
A2 Dic1   
V
 P1 P2 
m 

U


 A1  Ctr 1  iLic2 1  D 
 P2 

()45

الگوریتم  1را به رابطة  40تعمیم دهیم.
الگوریرم 2

گام :1

 mرا از رابطدددة  45محاسدددبه مدددیکندددیم.

گردبددهبدداالی آن را  mدرنظددر مددیگیددریم و از

*
*
رابطة  Q2 m  ،39را محاسبه میکنیم.

گام :2

اگر  m  1است ،سیاسدت بهینده را یافتدهایدم.
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*
*
تعداد محمولههای بهینده  m  1اسدت Q2 .را
از رابطددة  39محاسددبه مددیکنددیم و متوقدد
میشویم .در غیر ایدن صدورت ،قدرار مدیدهدیم

 k  mو به گام بعدی میرویم.

گام :3

از رابطددة  40مقدددار  TC NPV mرا محاسددبه
*

میکنیم و قرار میدهدیم TCmin  TC NPV m
*

و . kmin  m
گام :4

اگر  k  1اسدت ،سیاسدت بهینده را یافتدهایدم.
تعداد محمولههای بهینه  m  k minاسدت.
را از رابطددة  39محاسددبه مددیکنددیم و متوقدد
میشویم .در غیر ایدن صدورت ،قدرار مدیدهدیم
*

*Q2

 k  k  1و به گام بعدی میرویم.

گام :5

مقدار  TC NPV k را از رابطة  40و )  Q2 (kرا از
رابطددددة  39محاسددددبه مدد دیکندد دیم .اگددددر
*

*

 ، TC NPV k   TCminقدددددرار مدددددیدهدددددیم
*

 TCmin  TC NPV k و  kmin  kو بدددده گددددام
چهارم میرویم .در غیر این صورت ،به سیاسدت
*

*
*
*
بهینه رسیدهایم m  k min :و . Q2  Q2 k min 
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تدارک ،روند تغییرات خطای رویکردهای هزیندة متوسدط و
ارزش خالص فعلی تقریبشده ارزیابی شده است .در شدکل
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رویکردهای هزینة متوسط و ارزش خالص فعلی تقریبشده،
نسددبت بدده زمددان تدددارک ،در  100مسددئلة مددورد بررسددی
قابلمشاهده است.
مشاهده میشود که با افدزایش زمدان تددارک ،عملکدرد
رویکرد ارزش خالص فعلی تقریبشده ،بهلحا کاهش خطا،
بر عملکرد رویکرد هزینة متوسط پیشی میگیرد.
پددیشنیدداز اسددتفاده از تقریددب خطددی بددهوسددیلة بسددط
م لورن iT<<1 ،است [ .]12در  100مسدئلة تولیدشدده،
با افزایش نرخ تنزیل ،خطای رویکردهای ارزش خالص فعلی
تقریب شده و هزینة متوسط ،نسبت به رویکرد ارزش خالص
فعلی تقریبنشده بررسی شده است .باز تغییر نرخ تنزیدل،
[ ]0/01 ،0/81انتخاب شده است.
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جدول  .1مشخصات توزیع پارامترهای مسائل نمونه

پارامتر

باز توزیع یکنواخت

D

[]200 ،800
[]1500 ،1800
[]D+20 ،P1-20
[]50 ،400
[]100 ،500
[]10 ،100

P1
P2
A1, A2
Ctr
c1, c2

شکل  .5نمودار خطاها نسبت به افزایش زمان تدارک

شکل  .6نمودار بزرگنماییشدة خطاها نسبت به افزایش زمان تدارک

شکل  .۷نمودار میانگین خطا نسبت به افزایش نرخ تنزیل
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نمودار روند میانگین خطاها ،در شدکل  7قابدلمشداهده
است .همانطورکه در شدکل  7پیداسدت ،بدا افدزایش ندرخ
تنزیل ،خطدای رویکدرد ارزش خدالص فعلدی تقریدب شدده،
روندی افزایشی دارد .عملکرد رویکدرد ارزش خدالص فعلدی
تقریبشده ،تا حدود نرخ تنزیل  38درصد ،بهتر از عملکدرد
رویکرد هزینة متوسط است ،اما با افزایش بیشتر نرخ تنزیل،
خطای رویکرد ارزش خالص فعلی تقریدبشدده ،بدر خطدای
رویکرد هزینة متوسط پیشی میگیرد درحدالیکده خطدای
رویکرد هزینة متوسط در همین بازه ،روندد تقریبداً کاهشدی
دارد .نددرخ تنزیددل  81( 0/81درصددد) در جهددان واقعددی
نامتعارف است ،اما حتدی در ایدن ندرخ هدم خطدای 0/002
درصد ،بسیار ناچیز و قابل قبول است .این بدان معناست که
در نرخ تنزیل بزرگ هم ،رویکرد هزیندة متوسدط نتیجدهای
قابلاعتماد به دست میدهد .همچندین تقریدب خطدی بده-
وسیلة بسط م لورن ،در نرخ تنزیل  81درصد ،خطای 0/1
درصد دارد که با وجود اینکه در قیداس بدا خطدای رویکدرد
هزینة متوسط بزرگ است ،خطایی قابلقبول بهشمار میرود.
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نتیجهگیری
در این مقاله ،مسئلة تعیین انداز دستة مشترک در سیستم
موجودی دو رده ای را با لحا کردن زمان تدارک ،بهوسدیلة
رویکرد ارزش خالص فعلی بررسدی کدردیم .پدس از تقریدب
خطی بهوسیلة بسط م لورن ،نگاشتهایی برای هزینههای
نگهداری و آمادهسازی بدهدسدت آوردیدم و بده ایدن نتیجده
رسیدیم که هم در حالت زمان تدارک صفر و هم غیرصدفر،
دو رویکرد هزینة متوسدط و ارزش خدالص فعلدی ،بده ید
نتیجه منجر نمیشوند و ناهمارزی اتفاق میافتد .همچندین
بهوسیلة روابط تحلیلی ،الگوریتم دقیق برای یافتن سیاسدت
بهینه ،در حاالت زمان تدارک صفر و غیرصفر ارا ده کدردیم.
همچنین با تحلیل نتایج عددی ،به این نتیجه رسدیدیم کده
رویکرد ارزش خالص فعلی تقریبشده در قیاس بدا رویکدرد
هزینة متوسط ،با افزایش زمان تدارک ،خطدای کمتدر و بدا
افزایش نرخ تنزیل ،خطای بیشتری دارد.
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واژههای التین به ترتیب استفاده در متن
1. Average Cost Approach
2. Net Present Value Approach
3. Echelon
4. Economic Order Quantity
5. Lot-for-lot
6. Suboptimal
7. Serial Multi-Echelon Systems
8. Anchor Point
9. Lead-time
10. Joint Economic Lot-Size
11. Laplace Transform

