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مورد نقض قرار ممکن است  شرایط واقعی  است که در سفارششود ثابت بودن زمان تحویلي موجودي در نظر گرفته میهایکی از فرضیاتی که در مدل :چکیده

 ،تر انتخاب وسیله حمل سریعبه صورت عمومی. حمل و نقل انتخاب شده قابل تغییر استوسیله  با توجه به نوع سفارشزمان تحویل معموالً   وگیرد
 ولی در شرایط بحرانی که کمبود گیردقرار می در اولویت از وسایل حمل ارزاناستفاده  در شرایط عادي معموالً .ی داردهزینه حمل بیشتري را در پ

در این مقاله سعی شده است . دگرداقتصادي ممکن است  ،تر وسایل حمل سریع انتخابگرددموجودي باعث تحمیل هزینه توقف خطوط تولید می
   . ارائه گرددتنوع که داراي زمان تحویل و هزینه متفاوت هستند،استفاده از وسایل حمل و نقل مامکان انتخاب و انی با مدل موجودي در شرایط بحر

  زمان تحویل متغیر، حمل و نقلبحرانی، شرایط موجودي، کنترل  :کلمات کلیدي
  

  مقدمه -١
 يسازمدل موضوع هاي زیادي بهپژوهش تاکنون [1] ارائه مدل ویلسون زمان از

اي است که در  مدل ویلسون داراي فرضیات محدودکننده.است شده جلب موجودي
شرایط واقعی بسیاري از آنها قابل دستیابی نیست و تحقیقات مختلف براي رفع این 

 کاال، قلم هر خرید ها شامل هزینهدر این مدل هزینه. ها انجام شده استمحدودیت
در این . باشدمین بوده و کمبود مجاز یدهسفارش هزینه وموجودي  نگهداري هزینه

 در انباشته اندازه از مستقل و ثابت دهیسفارش مدل هزینه خرید هر قلم کاال و هزینه
 ادغام دهیمعموالً در هزینه سفارششده است و هزینه حمل و نقل نیز  گرفته نظر

 بین نقل حمل و خدمات آید، می پیش عمل در اغلب که واقعی شرایط در. شده است
ممکن است  حمل وسایل از مختلفی انواع توسط مشخص کنندهکننده و مصرفتأمین
 و ثابت زمان تحویل معین و هزینه ،حمل وسیله نوع هر بکارگیري و گردد ارائه

  .کندمی تحمیل سیستم به را مشخصی
  زمان تحویل با تعریف فاصله زمانی بین انجام سفارش تا دریافت واقعی کاال، به دلیل

در . ها و درآمدها یکی از مفاهیم اساسی در مدیریت عملیات استتأثیرش بر هزینه
هاي قطعی و هم احتمالی،  هاي مرتبط با کنترل موجودي، هم مدلبسیاري از پژوهش

شود، با این حال زمان تحویل به عنوان یک متغیر غیر قابل کنترل در نظر گرفته می
باشد، به عنوان مثال زمان تحویل قابل کنترل میهاي واقعی، در بسیاري از موقعیت

هزینه اضافه . اي اضافی کاهش پیدا کندتواند با پرداخت هزینهزمان تحویل می
- هاي اداري، هزینههزینه: شودکاهش زمان تحویل معموالً شامل سه بخش زیر می
ن مقاله در ای. کنندهلیات تأمینهاي انتقال و حمل و نقل، هزینه انجام سریعتر عم

ارائه شود که تالش شده است مدلی براي تعیین سفارش موجودي در شرایط بحرانی 
 را  زمان تحویلدر آن با پرداخت هزینه اضافی و استفاده از وسایل حمل سریعتر،

 کاهش  زمان تحویل،به عبارت دیگر با هزینه در انتقال و حمل و نقلکاهش دهیم، 
  .دهیممیفاده قرار مورد است در مواقع لزوم  رایافته

  تشریح مسأله -٢
. در این مقاله تعیین سیاست موجودي در شرایط بحرانی مورد محاسبه قرار گرفته است

صفر کاهش طور ناخواسته به گردد که موجودي به شرایط بحرانی به زمانی اطالق می
ت که این شرایط ممکن اس. گیرندکند و خطوط تولید در آستانه توقف قرار می   پیدا می 

  :به یکی از دالیل زیر رخ دهد
  ریزي شدهعدم ارسال محموله توسط تأمین کننده در زمان برنامه -
 رد کل محموله دریافتی در بازرسی کیفی قطعات ورودي -
 ... و افزایش یکباره تقاضا -
 :از عبارتنددر نظر گرفته شده است  مسأله ی که در اینفرضیات

 .است یکنواخت و ثابت تقاضا نرخ -
 .ندارد وجود کاال قیمت تخفیفو  است ثابت و مشخص کاال حدوا قیمت -
 .است نامحدود ریزيبرنامه افق -

 .است موجودي سطح متوسط با متناسب نگهداري هايهزینه -
 .نیست مجاز کمبود -
 .استو وابسته به وسیله حمل انتخابی  ثابت تحویل زمان -
 .گیردنمی بر در را حمل هزینه و بوده ثابت دهیسفارش هزینه -
 هـر  استفاده از  براي که است مختلفی حمل وسایل از متشکل حمل ناوگان -

 از اسـتفاده  میـزان  بـه  که وجود دارد  ثابتی و مشخص هزینه حمل، وسیله نوع
 .ندارد بستگی آن ظرفیت

  :شوندپارامترها و متغیرهاي مورد استفاده در این مقاله به صورت زیر تعریف می
D :ماندر واحد ز اي کاالتقاض نرخ  
A :تحویل بار هر در دهیسفارش هزینه 
h :یک واحد کاال در واحد زمان نگهداري هزینه  
Q :کاال واحد حسب بر تحویل هر در انباشته اندازه  
C : کمبودهزینه توقف خط به ازاي هر واحد  
Li : حمل هوسیلزمان تحویل iام   
Ri : هزینه استفاده از وسیله حملiام   
Q* :در حالت عادي تحویل هر در ینهه بهانباشت اندازه 
L* : بهینه در حالت عاديحمل هوسیلزمان تحویل   
R* :هزینه استفاده از وسیله حمل بهینه در حالت عادي  
T :دهی، حمل و نقل، شامل هزینه توقف خط، سفارش (هزینه شرایط بحرانی(...  

maxL :هاي تحویل وسایل حمل موجودماکزیمم زمان  
i:انتخاب شدهدهنده وسیله حمل اندیس نشان  )i=1,2,…,n(  

در حالت عادي و با توجه به مدل ویلسون مقـدار اقتـصادي سـفارش و هزینـه کـل            
  :شودموجودي از فرمول زیر محاسبه می

2
)(

Qh
Q
DRAT i ++=

       h
RADQ i )(2* +

=
 

عنی موجودي به صفر ی پیش آیدشرایط بحرانی ) 1( مطابق شکل t0در زمان چنانچه 
- ستتوان یکی از سیامی  به دالیلی به موجودي اضافه نگردد*Q سفارش رسیده و

  .هزینه متفاوتی خواهد داشتهاي زیر را انتخاب کرد که هر کدام از آنها 
  : عدم تغییر در برنامه سفارشات-1

  
   زمان-نمودار موجودي): 1(شکل 

يموجود

 زمان

Q* 

t0 t1 
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افتد که  اتفاق میt1در این حالت دریافت محموله بعدي در زمان ) 1(مطابق شکل 
]هزینه آن شامل هزینه توقف خط در بازه ]10 , tt منهاي هزینه سفارش و هزینه 

  : می باشد قابل محاسبه در این بازه به صورت زیر*Qنگهداري موجودي 
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  : را پوشش دهدt1اي که تا زمان فارش بحرانی به اندازهصدور یک س-2

  
   زمان-نمودار موجودي): 2(شکل 

یک سفارش بحرانی خارج از ) 2(مطابق شکل جهت کاهش میزان هزینه توقف، 
 با استفاده از وسیله حمل Qبه اندازه )  t0  پس ازLiبه اندازه  (taبرنامه در زمان 

زمان دریافت  (t1اي است که تا زمان تر دریافت نماییم که این مقدار به اندازهیعسر
را پوشش دهد و پس از آن با همان روش عادي سفارشات را ) سفارش عادي بعدي

  :در این حالت هزینه به صورت زیر قابل محاسبه است. دریافت نماییم
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  :ین حالت برابر است باو مقدار سفارش بحرانی در ا
DLQQ i−= *  

  :Q به اندازه  صدور یک سفارش بحرانی آزاد-3

  
   زمان-نمودار موجودي): 3(شکل 

تر کنیم با این تفاوت که به صورت عمومی دوم عمل میحالتاین حالت نیز مشابه در 
در . اي که هزینه مینیمم گردداند باشد به گونهتوبوده و میزان سفارش هر مقداري می

 مقدار تا زمان شود که ایندریافت می taسفارشی در زمان ) 3( مطابق شکل این حالت
tbدر این . شوندها به صورت عادي دریافت میدهد و پس از آن سفارش را پوشش می

  : هزینه مربوط به آن به صورت زیر قابل محاسبه استحالت
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جویی در هزینه سفارش و هزینه نگهداري به دلیل عدم دریافت مله آخر میزان صرفهج
 قابل Qگیري از این عبارت میزان بهینه با مشتق. باشدعادي می) هاي(محموله 

  :دستیابی است
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قی و قابل امالً منطکه برابر با میزان بهینه سفارش در حالت عادي خواهد بود که ک
  .توجیه است

ر ی بایستی مقاد،هاي تعریف شده فوقسیاستبین حال براي انتخاب سیاست بهینه از 
T  در حالت اول و دوم به دلیل مساوي بودن .کنیمه و با هم مقایسه نمودمحاسبه را 

لت ولی در حا ،پذیر است امکان آنها با یکدیگرمقایسهو  T محاسبه [t0,t1]بازه زمانی
 باعث تغییر بازه زمانی Li، مقادیر متفاوت تنوع حمل مهايسوم با انتخاب وسیله

ها در حالت سوم با یکدیگر و T  براي مقایسه. گردد میLi+Q/D یعنی  Tمحاسبه 
 محاسبه شده  بایستی ماکزیمم بازه زمانیهاي محاسبه شده در حالت اول و دومTبا 

  :عبارت است ازاین مقدار در نظر بگیریم که ك در حالت سوم را به عنوان بازه مشتر
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هاي یکسانی را د تا بازهنها به صورت زیر اصالح گردTبراي مقایسه بایستی نتیجه  در
  :پوشش دهند
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 بایستی به ازاي تمامی آلترناتیوهاي حمل و نقل محاسبه گردد و T3iو  T2iمقادیر 
سپس این مقادیر با هم مقایسه گردند که با توجه به اینکه در شرایط واقعی تعداد 
وسایل حمل و نقل قابل انتخاب محدود و اندك است محاسبات به سادگی قابل انجام 

  .است

   عدديمثال -٣
  .شود مثال زیر ارائه میدلبراي شفاف شدن م

  :در جدول زیر مقادیر پارامترهاي مثال آمده است
  پارامتر  مقدار  پارامتر  مقدار  ارامترپ  مقدار
10 R1  2روز   L1  1000  D 

50  R2  12ساعت   L2  50  A  
200  R3  3ساعت   L3  5  h  

 C  20  .باشدمی ) روز30 ( ماه1در این مثال واحد زمان 

  مقادیر پارامترهاي مثال): 1 (جدول
 جهت T عدد 7 وسیله حمل بایستی تعداد 3در این مثال با توجه به امکان انتخاب 

تعیین سیاست سفارش بحرانی محاسبه گردد که در جدول زیر نتایج محاسبه آمده 
 :است

Q*=155 ; Lmax=2/30 month ; T1=3101  
3  2 1 i 

(152,333) (138,423)  (88,1354) (Qi
*,T2i)  

(155,319) (155,399)  (155,1281) (Qi
*,T3i) 

  نتایج محاسبات مثال): 2 (جدول
شود که داراي  با وسیله حمل سوم انتخاب می واحد155فارش در این مثال گزینه س

  . واحد خواهد بود319هزینه 
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