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ارائة مدل کنترل موجودی اقالم فاسدشدنی با انجامدادن نمونهگیری
بهمنظور پذیرش تحت خطای بازرسی
جواد حسنپور رودبارکی ،*1ابراهیم شریفی
 .1مربی رشتة مهندسی صنایع ،دانشکدة مهندسی صنایع ،دانشگاه مهندسی فناوری نوین قوچان
 .2کارشناس رشتة مهندسی صنایع ،دانشکدة مهندسی صنایع ،دانشگاه مهندسی فناوری نوین قوچان
2

(تاریخ دریافت  94/07/22ـ تاریخ دریافت روایت اصالحشده  95/02/25ـ تاریخ تصویب )95/03/02

چکیده
امروزه مدیریت و کنترل موجودیهای فسادپذیر در بسیاری از واحدها و بنگاههای صنعتی اهمیت و جایگاه ویژهای دارد .از اسـاس ،مـدیریت و
کنترل موجودیهای فسادپذیر پیچیدهتر و چالشبرانگیزتر از موجودیهای دارای طول عمـر نامحـدود اسـت .از ایـنرو ،تعیـین سیاسـتهـای
موجودی بهینه برای این نوع کااها اهمیت زیادی دارد .در این پژوهش ،سیاست بهینة موجودی اقالم فاسدشدنی با درنظرگرفتن تست مخرب
بهمنظور پذیرش اقالم بس داده شده است .پ از مدلسازی مسئله و بهدستآوردن تابع هـدک ،ابتـدا روش حـش دقیـق و الگـوریتم سـاده و
کارآمدی بهمنظور یافتن ملادیر بهینه ارائه میشود .سس با کمـک یـک مثـال عـددی اعتبارسـنجی و آنـالیز حساسـیت درمـورد آن صـورت
میپذیرد.

واژههایکلیدی :بازرسی ،تست مخرب ،کاای فساد پذیر ،ملدار سفارش اقتصادی ،نمونهگیری بهمنظور پذیرش.


مقدمه
در مدل سازی ریاضی ،مسائش کنترل موجودی که با مسـئلة
کالسیک میزان سفارش اقتصادی 1هری ] [1شـروع شـد،
این فرض درنظر گرفته میشد که محصوات عمر نامتناهی
دارند .ویتین ] [2برای اولین بـار درنظرگـرفتن فسـادپذیری
کاا را به صـورت از مـدافتادگی کـاا پـ از مـدت زمـان
مشخص مطرح کرد .گاری و شریدر ] [3بـرای نخسـتینبـار
موجــودی فاسدشــدنی 2را بــهصــورت تــابع نمــایی منفــی
مدلبندی کردند .بعد از آن الیون و ماایا ] [4مدل یادشـده
را گسترش دادند و تلاضای وابسـته بـه قیمـت محصـول را
مطرح کردند .تا پنجاه سـال بعـد پـژوهشهـای زیـادی بـا
درنظرگرفتن فرضیات مختلف نـهتنهـا در عمـر محصـوات،
بلکــه عوامــش دیگــری مثــش نــوع تلاضــا ،وجــود تخفیــف،
مجازبودن کمبود و عوامش دیگر بهوجود آمدند .حـدود یـک
دهة قبش گویال و گیری ] [5مدلهای کنترل موجودی را بر
مبنای فسادپذیری دسته بندی کردند .آنها با بررسـی 130
منبع ،مدل های کنترل موجودی را براساس وجود یا نبود از
* نویسندة مسئول :تلفن05138843789 :

نمابر05138842521 :

مدافتادگی و فسادپذیری تلسیم بنـدی کردنـد .محصـوات
هنگامی از مد میافتند که با گذر زمان به دایـش مختلـف
(مانند تغییر در فناوری معرفی محصول جدید از سوی رقبا
و )...ارزش خود را از دست دهند .فساد نیز شـامش خرابـی و
خسارت به محصوات میشـود .نـامی ] [6مـدل هـایی را
بررسی کرد که در آن موجودی بهصورت ثابت فاسد میشد.
بعد از او رأفت ] [7درمورد مدلهایی تحلیق کرد که در آن
موجودی بهصورت پیوسته فاسد مـیشـد .پـال و همکـاران
] ،[8اکرمن و همکاران ] [9و کاریزمن و همکـاران ] [10بـر
مشکش فاسدشدن در تولید و توزیع بهویژه در زنجیرة تأمین
مواد غذیی تمرکـز کردنـد .لـی و همکـاران ] [11نیـز صـد
پــژوهش اخیــر را درمــورد مــدیریت کااهــای فاسدشــدنی
بررسی کردند که  25مورد آنها از ملـاات منتشرشـده در
ژورنال مدیریت چین انتخاب شده بـود .از جملـه تحلیلـات
جامع در زمینة فسادپذیری محصوات میتوان به پـژوهش
باکر و همکاران ] [12اشاره کرد .از دیگر پژوهش ها درمورد
Email: j.hasanpour@qiet.ac.ir

236

درنظرگرفتن فرضیة فسـادپذیری محصـوات مـی تـوان بـه
پــژوهشهــای جــوای و همکــاران ] [13در ســال  1384و
میرزازاده و همکاران ] [ 14اشاره کرد .افراد بسیاری کنتـرل
کیفیت در مدل سفارش اقتصـادی را هنگـامیکـه محمولـة
دریافتی شامش محصوات سالم و معیوب میشـود ،بررسـی
کردهاند ،اما در بیشتر آنها بازرسی بـهصـورت صددرصـدی
است .سالمه و جابر ] [15در سال  2002برای اولـینبـار در
پژوهش خود کاای معیوب را در مـدل سـفارش اقتصـادی
درنظر گرفتند که هدک آن ها بیشینهکردن سود بود .گویال
و کاردنزبــارون ] [16روش ســادهای را بــرای تعیــین ملــدار
بهینة سفارش اقتصادی درصورت معیـوببـودن کـاا ارائـه
کردند .پاپاکریسـتوس و کانتنسـتورس ] [17ملـدار کـاای
معیوب در محموله را احتمالی درنظر گرفتند و نشان دادنـد
بیشینهکردن سود در این مدل با کمینهکردن هزینه فرقـی
ندارد و هر دو جواب یکسانی مـیدهـد .سـو ] [18در مـدل
سفارش اقتصادی ،کاای معیوب و هزینة معیوببودن آن را
درنظر گرفت که در آن کیفیت کاا تـابعی از توزیـع نمـایی
نرمال بود .سو و یـو ] [19مـدلی را ارائـه دادنـد کـه در آن
محصوات فل شامش یک تخفیف مـیشـدند و محصـوات
معیوب با یک بازرسی صددرصدی از رده خارا میشـدند و
بلیة محموله به فروش میرسید .مـداح و جـابر ] [20تـأثیر
سرعت بازرسی و تنوع در فرایند تأمین بر ملدار سـفارش را
درصورت وجودداشتن محصول معیوب در سـفارش بررسـی
کردند .جابر و همکاران ] [21مفهوم هزینة آنتروپی را بـرای
توسعة مدل کالسیک سفارش اقتصـادی بـا فـرض سـالم و
معیوببودن کاا بهکار بردند .وانگ و همکـاران ] [22مـدل
سفارش اقتصادی را هنگامیکه کاا معیوب است و بـا ایـن
فــرض کــه میــزان خرابــی محصــوات متغیــر تصــادفی و
هزینههای نگهداری سفارشدهی و بازرسی متغیرهای فازی
هستند بررسی کردند .بعضی از پژوهشها کاای معیـوب را
نوعی کمبود درنظر گرفتند که بایـد در سـفارشهـای آتـی
برطرک شـود .رضـایی ] [23و وی و همکـاران ] [24فـرض
کردند کااهای معیوب میتوانند بهصورت پ افـت درنظـر
گرفته شوند و بعد تـابع درآمـد کـش را در هـر دورة زمـانی
محاسبه کردند .ایروغلو و اوزمیر ] [25نوعی مـدل سـفارش
اقتصادی را مـدلبنـدی کردنـد کـه در آن محمولـه شـامش
کاای معیوب و کمبـود از نـوع پـ افـت اسـت .بازرسـی
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صدرصدی برای شناسـایی محصـوات معیـوب از فرضـیات
آنها بود .آنهـا تـأثیر درصـد خرابـی را بـر راهحـش بهینـه
بررسی کردند .درنهایـت ،خـان و همکـاران ] [26حـالتی را
بررسی کردند که در آن فرایند بازرسی دچار اشتباه میشود
و کاای سالم را معیوب درنظر میگیرد .تمام مدلهای بـاا
بازرسی را صددرصدی درنظر گرفتند ،اما السـالمه ] [27در
پژوهش خود بیان میکند در دنیای واقعی معمواً خریداران
منابع ازم را برای اجرای بازرسی صددرصدی ندارنـد یـا بـا
توجه به ماهیت و نوع بعضـی از محصـوات بـرای تضـمین
کیفیت و سالمبودن محصـول بایـد روی آن تسـت مخربـی
انجام گیرد .به همین دلیش ،خریـداران بایـد بـا اسـتفاده از
نمونــهگیـری 3از کــش محمولــه درمــورد رد یــا پــذیرش آن
تصمیم بگیرند.
تاکنون برای تعیین ملـدار بهینـة سـفارش ،مفروضـات
فاسدپذیربودن محصول و وجود محصوات معیـوب و سـالم
در محموله هنگامیکه تسـت مخـرب بـرای پـذیرش یـا رد
محموله در دستور کـار قـرار مـیگیـرد ،بـهطـور هـمزمـان
پژوهشی صورت نگرفته است .در این پژوهش ،مدل سفارش
اقتصادی اقالم فاسدشدنی بس داده میشـود کـه بازرسـی
صددرصد در آن درنظر گرفته نمیشـود ،بلکـه خریـدار بـر
نمونه ای از محمولة دریافتی تستی مخرب بهمنظور پـذیرش
یا رد محموله انجام میدهد .درصورت رد محمولـه از سـوی
خریــدار ،او ایــن محمولــه را بــا قیمتــی کمتــر بــه فــروش
میرساند و سفارش دیگری انجام میدهد .درادامـه ،مسـئله
تعریف می شود .سس معرفی پارامترها و متغیرهای تصمیم
و همچنین فرضیات مسئله صورت می گیرد .پ از معرفـی
همة هزینه های مسئله ،مدل سـازی و بـه دسـت آوردن تـابع
هدک مدل که برابر با مجموع هزینه های کنتـرل موجـودی
است ،انجام می پذیرد .همچنین ،بعد از اثبـات تحـدب تـابع
هدک مدل ،روش حـش دقیـق و الگـوریتم کارآمـدی بـرای
به دست آوردن ملادیر بهینه ،متغیرهای تصمیم مسئله ارائـه
می شود .بهعالوه ،مثـال عـددی و تحلیـش حساسـیت بـرای
مسئله ارائه می شود و درنهایت جمع بنـدی و نتیجـه گیـری
صورت میگیرد.

تعریف مسئله
در این قسمت ،مدل کنتـرل موجـودی سـفارش اقتصـادی
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ساده برای حالتی توسعه داده مـی شـود کـه محصـوات بـا
گذشت زمان با نرخی ثابت فاسد میشوند .همچنـین ،آثـار
زوالپذیربودن و کیفیت محمولة دریافتی بـر ملـدار بهینـة
سفارش و اندازة نمونه بررسـی مـیشـود .تـابع هـدک ایـن
مسئله از کش هزینه منهای کش درآمد تشکیش شده اسـت و
در اینجا هدک کمینهکردن آن است .هزینهها شامش هزینـة
سفارشدهی ،هزینة فساد ،هزینـة نگهـداری ،هزینـة تسـت
مخرب و درآمد نیز شامش سـود حاصـش از فـروش محمولـة
ردشده از سوی خریدار در بازار ثانویه است .سایر مفروضات
مسئله بهصورت زیر است:
 .1ملدار تلاضا ثابت و مشخص است.
 .2محموله تکمحصولی است.
 .3تحولی کاا بهصورت آنی و افق برنامهریزی نامحدود
است.
 .4کمبود مجاز نیست.
 .5درصورت رد محمولـه از سـوی خریـدار او سـفارش
دیگری انجام میدهد.
 .6کاای موجود در انبار در طول زمـان بـا نـرخ ثابـت
فاسد میشود و نرخ فساد برابـر بـا کسـری ثابـت از
موجودی در دست در هر لحظه است.
برای فرایند بازرسی نیز فرضیات زیر درنظر گرفته شـده
است:
 .1زمان بازرسی 4قابشچشمپوشی است.
 .2در فرایند بازرسی احتمال وقوع خطا وجود دارد.
 .3نمونة ازبـینرفتـه توسـ تسـت مخـرب ،جـایگزین
نمیشود.
 .4تعداد محصوات معیـوب از تـابع توزیـع دوجملـهای
پیروی میکند.

مدلسازی
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𝐶 :هزینة خرید هر واحد کاا
)𝑡(𝐼 :سطح موجودی انبار در زمان 𝑡
𝑇 :طول هر دورة سفارشدهی (متغیر تصمیم)
𝑄 :میــزان ســفارش در هربــار ســفارشدهــی (متغیــر
تصمیم)
𝜃 :ضــریب فســاد موجــودی در دســت در واحــد زمــان
()0 < 𝜃 < 1
𝑑𝑐 :هزینة فساد هر واحد کاا
𝑛 :اندازة نمونه برای انجامدادن بازرسی و تست مخرب
)𝑛(𝑔  :هزینة بازرسی و تست مخرب وابسته به 𝑛
𝑘 :قیمت هر واحد کاای ردشده بـرای فـروش در بـازار
ثانویه
𝑐 :عدد پذیرش
 :𝑝1سطح خدمت (حداقش احتمال قابشقبول که بازرسی
و تســت مخــرب مــیتوانــد از آثــار اشــتباه در بازرســی
چشمپوشی کند)
𝑝 :احتمال خرابی کاا
𝑚 :احتمال سالم درنظرگرفتن یک کاای معیوب با تابع
توزیع )𝑚(𝑓 و تابع توزیع تجمعی )𝑚(𝐹
𝑎𝑝  :احتمال قبولی سفارش
𝑥 :تعداد کاای معیوب در نمونهای به اندازة 𝑛
𝑜𝐶𝑇 :مجموع هزینة سفارشدهی در واحد زمان
)𝑛(𝑔𝐶𝑇 :مجموع هزینة تست مخرب در واحد زمان
 :𝑇𝐶ℎمجموع هزینة نگهداری در واحد زمان
𝑑𝐶𝑇 :مجموع هزینة فساد در واحد زمان
𝑝 𝐶𝑇 :مجموع هزینة خرید در واحد زمان
𝑘𝑅𝑇 :مجموع درآمد حاصش از فروش کاا در بازار ثانویه
در واحد زمان
𝐶𝑇 :مجموع هزینه های کنتـرل موجـودیهـا در واحـد
زمان

نمادها و متغیرهای تصمیم

تشریح و بیان مسئله

نمادهای استفادهشده در مدلسازی مسـئله بـه شـرح زیـر
هستند:
𝐴 :هزینة هربار سفارش کاا
 :ℎهزینة نگهداری هر واحد کاا
𝐷 :تلاضای کاا در واحد زمان

در اینجا هدک ارائة مدل سفارش اقتصادی درصورتی اسـت
که محموله از سویی فاسدشدنی است و با نـرخ مشـخص و
ثابت 𝜃 فاسد مـیشـود و از سـوی دیگـر حـاوی کااهـای
معیوب و سالم است که خریدار ابتدا با انجـامدادن بازرسـی
تصمیم به پـذیرش یـا رد آن مـیگیـرد ،بـهصـورتیکـه بـر
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نمونهای به انـدازة 𝑛 از محمولـة سـفارش دادهشـده تسـت
مخربی 5انجام میدهد .همچنین ،باید توجه شود در بازرسی
این نمونه نیز امکـان اشـتباه و سـالم درنظرگـرفتن کـاای
معیوب وجود دارد .خریداری را درنظر بگیرید که محمولهای
به اندازة 𝑄 را از فروشندهای با هزینة ثابت سفارشدهی 𝐴 و
هزینـة خریـد 𝐶 هنگـامیکـه بـا تلاضـای ثابـت 𝐷 روبـهرو
میشود ،خریداری میکند .هزینة نگهداری هر واحد کـاا ℎ
واحد پولی و محموله با نرخ ثابت 𝜃 فاسد میشود .خریـدار
پ از دریافت محموله ،تست مخربی را بـر نمونـهای از آن
برای پذیرش یا رد کش محموله انجـام مـیدهـد .نمونـه بـه
اندازة 𝑛 از محموله برداشته و تست میشود (احتمال اینکـه
کاایی خراب باشد 𝑝 است) .خریدار وقتی محموله را قبـول
میکند که تعداد کااهای معیوب در نمونـه کوچـکتـر یـا
مساوی با عدد پذیرش  cباشد .اگر پ از انجامدادن تسـت
مشخص شود که محموله باید رد شـود ،خریـدار مـیتوانـد
باقی محموله را با قیمت 𝑘 بفروشد و سفارش دیگری انجـام
دهد.

مدلسازی
با توجه به اینکه )𝑡(𝐼 نشاندهندة سطح موجودی در دست
در زمان 𝑡 است ،تغییرات موجـودی تحـت تـأثیر دو عامـش
اساسی تلاضا و فسـاد اسـت .در بـازة زمـانی ]𝑡  [0,کـاهش
موجودی ناشی از دو عامش تلاضا و فساد است .ایـن مسـئله
در نمــودار کنتــرل موجــودی شــکش  1نیــز بــهوضــوح
قابشمشاهده است.

dI t 
()1
 θI t   D ,0  t  T
dt
اثبــات م ـیشــود کــه حــش معادلــة دیفرانســیش خطــی
)𝑥(𝑞  𝑦 ′ = −𝑝(𝑥)𝑦 +بهصورت زیر است:
 p  x dx
p  x dx
y e 
  q  x  .e 
dx 


𝑦𝑑
′
کــه در آن 𝑦 تــابعی از 𝑥 اســت و 𝑦 برابــر اســت بــا 𝑥𝑑 و
همچنین ) p(xو ) q(xنیز توابعی دلخواه از 𝑥 هستند .بـا
توجه به رواب ذکرشده برای بهدستآوردن )𝑡(𝐼 داریم:
()2
 θdx
θdx
I t   e      D .e  dx  0  t  T


و درنهایــت معادلــة میــزان موجــودی در دســت در زمــان t
بهصورت زیر است:
D
I t   e θ T t   1
()3
θ
0  t T
با قراردادن ملدار  𝑡 = 0در معادلة  3ملـدار موجـودی
در دست در زمان صفر بهدست میآید:
D
I 0  e θT  1
()4
θ
همانطورکه در شکش واضح اسـت ،موجـودی در زمـان
صفر برابر است با:

()5

I 0  Q  n

با توجه به معادلة  4و  5میزان سـفارش از معادلـة زیـر
محاسبه میشود:
D
Q  e θT  1  n
()6
θ
با توجه به کوچک بودن ملدار  θمیتوان از بسـ تیلـور
بهصورت  𝑒 𝜃𝑘 = 1 + 𝜃𝑘 + 12 (𝜃𝑘)2استفاده کرد؛ بنابراین،
داریم:
()7

D
1
2

1  θT  θT   1  n

θ 
2

1


 D T  θT 2   n
2


درادامه ،هزینهها محاسبه میشود.

Q

شکل  .1نمودار کنترل موجودی برای کاالی فسادپذیر

برای محاسبة هزینههای کنتـرل موجـودی ،ابتـدا تـابع
موجودی در دست بر حسب زمان محاسبه میشود:
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هزینة خرید کاال

هزینة فساد کاال

با توجه به میزان سفارش در دورة 𝑄 محاسبهشده در رابطة
 7ملدار کش هزینة خرید در واحد زمان بهصـورت رابطـة 8
محاسبه میشود:

برای محاسبة هزینـة فسـاد در هـر دوره ابتـدا بایـد میـزان
محصول فاسدشده در هر دوره بهطور متوس محاسبه شود.
ازآنجا کـه در هـر لحظـة مشـخص زمـانی ماننـد 𝑡 میـزان
مشخصی از موجودی در دست فاسد میشود ،در هر لحظـه

QC cD  1 θT
 n

e  1 
()8


T
T θ
 T
CD  1 
1
2

TC p 
1  θT  θT   1 

T θ 
2

TC p 

 θT
 n
 CD 
 1 
 2
 T

n
T



از دوره ،میزان فساد برابر با )𝑇(𝐼𝜃 اسـت و ملـدار کـاای
فاسدشده در کش دوره بهشکش رابطة  13محاسبه میشود:
()13
T

deteriorated goods per cycle  θI t  dt
0

D
TC d  θ e θ T t   1 dt 
θ
0

هزینة ثابت سفارشدهی

T

با توجه به اینکه در هر دوره فلـ یـک بـار سـفارش انجـام
میگیرد و هزینة ثابتی دارد 𝐴 ،مجموع هزینة سفارشدهـی
در واحد زمان از رابطة  9محاسبه میشود:
A
TC o 
()9
T

هزینة نگهداری
برای محاسبة هزینـة نگهـداری ابتـدا بایـد میـزان متوسـ
موجودی در سیکش محاسبه شود .میزان متوس موجـودی
بهاینترتیب محاسبه میشود:
()10
T

D  θ T t  
D
e
 1 dt  2 e θT  θT  1

θ
θ
0
با توجه به ملدار متوس موجودی حسـابشـده هزینـة
نگهداری کش بهصورت زیر محاسبه میشود:
I 

hI
hD
()11
 2 e θT  θT  1
T
Tθ
با توجه به کوچکبودن ملدار 𝜃 میتوان از بسـ تیلـور

TC h 

بهصورت  𝑒 𝜃𝑘 = 1 + 𝜃𝑘 + 12 (𝜃𝑘)2استفاده کرد؛ بنابراین،
داریم:
()12

hD 
1

1  θT  θ 2T 2  θT 1 
2 
Tθ 
2


T

TC h 
hDT
2

θ T t
D  e    1 dt
0

 1
T
 D   e θ T t   t  
 θ
0
1
 1

D   T  e θT 
θ
 θ

D
D
 e θT  DT 
θ
θ
D
1

1  θT  θ 2T 2  θT  1 cd

θ
2
 
TC d  
T
DθcdT
2

هزینة تست مخرب
با توجه به اینکه در هر دوره فل یک بار تست مخرب انجام
میگیرد و هزینة ثابتی دارد )𝑛(𝑔 مجموع هزینـة سـفارش
تست مخرب در واحد زمان از رابطة زیر محاسبه میشود:
()14

g n 
T

TC g  n  

محاسبة درآمد حاصل از فروش محمولة ردشده
با توجه به اینکه خریدار در ابتدای دوره 𝑄 ملـدار سـفارش
میدهد و برای بازرسی آن بر 𝑛 نمونـه از آن تسـت مخـرب
انجام میدهد ،پ موجودی ابتدای دورة آن 𝑛  𝑄 −اسـت.
حال اگر محموله پ از انجامدادن تست رد شـود ،خریـدار
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آن را با قیمت 𝐾 به فروش میرساند کـه درآمـد حاصـش از
رابطة  15محاسبه میشود:

K Q  n  K  D θT

  e  1
T
T θ

K D
1 2 2 

()15
1  θT  θ T  1
T θ 
2

 1 
 KD 1  θT 
 2


TR K 

i 0

احتمال اینکه محموله پذیرفته شود برابر اسـت بـا احتمـال
اینکه تعداد 𝑐 (عدد پـذیرش) یـا کمتـر کـاای معیـوب در
نمونة 𝑛 تایی وجود داشته باشد:
()16
c
n 
n x
pa  p x  c      p x 1  p 
x 0  x 
هنگامیکـه تعـداد کااهـای معیـوب در نمونـه از عـدد
پذیرش 𝑐 فراتر رود ،محمولة دریافتی رد میشود.

= )TC(T, n
A
θT
n
)g(n
Dθc T
hDT
+ CD ( 2 + 1) + T + T + 2d + 2 ,
T

pa
1

− KD (1 + 2 θT) (1 − pa )pa
1

− 2KD (1 + 2 θT) (1 − pa )2 pa

hDT
2
hDT
2

+
+

Dθcd T
2
Dθcd T
2

)g(n

n

θT

A

T
)g(n

n

θT

A

)+

T

2 ( T + CD ( 2 + 1) + T +
{3 ( T + CD ( 2 + 1) + T +

تابع هزینة کش را میتوان بهصورت رابطة  17نوشت:

n
E TC T , n    p a  
T

()17
g n 
 1 
 iKD 1  θT 
T
 2

DθcdT hDT
i


] 1  pa 
2
2
در معادلة  ،17عبارت 𝑎𝑝 تابعی از اندازة نمونه 𝑛 و عدد
پــذیرش 𝑐 اســت .همچنــین ،مـیتــوان اثبــات کــرد ســری
بینهایت معادلة  17همگراست.

اثبات همگرایی
با بس دادن سری داریم:

 θT
 n g n  
 CD 
 1  

T 
 2
 T

A



[ i  1  T




  i  11  p 
a

محاسبة تابع هزینه و درآمد کل

)+

i
 DθcdT hDT

] 1  pa 

2
2

 n g n  
 1  

T 
 T

i

 1
iKD 1  θT
 2
A
 θT
   CD 
 2
T

i 0

i
 1
 
KD 1  θT  i 1  p a  
 2
 i 0
i
 DθcdT hDT  


  1  pa 
2  i 0
 2
سه سری بینهایت حاصش همگرا هستند:

1
 i  11 p    p


i

2

a

a

1  pa
pa 2
1
pa
پ

i 0



i



i 1  p 
a

i 0



i



 1  p 
a

i 0

داریم:

A
 θT
 n g n   1
 1  
  CD 
( 2 )18
T
2
T
T



 pa

 DθcdT hDT  1


 
2  pa
 2
 1  1  pa
KD 1  θT 
2
 2
 pa
با جایگذاری سـریهـای همگـرا در معادلـة  ،18تـابع
هزینة کش بهصورت رابطة  19است:
()19
E TC T , n   
A
 θT
 n g n   1
 1  
  CD 

T  pa
 2
 T
T

 1  pa DθcdT hDT



2
2
 pa

 θT
KD 1 
2


هنگامیکه عدد پـذیرش 𝑐 صـفر درنظـر گرفتـه شـود،
احتمال قبولی محمولـه 𝑛)𝑝  𝑝𝑎 = (1 −مـی شـود و تـابع
هزینة کش به ملدار زیر (رابطة  )20کاهش مییابد:
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()20

E TC T , n   
A
 θT
 n g n  
 1  
  CD 

T 
 2
 T
T


 1  1
KD 1  θT  

1

n

 2   1  p 

Dθcd T hDT

2
2
اگر بازرسی کامالً دقیق انجـام پـذیرد ،تعـداد کااهـای
معیوب در نمونه برابر بـا 𝑛𝑝 اسـت .از آنجاکـه در بازرسـی،
امکـــان اشـــتباه وجـــود دارد ،تعـــداد کااهـــای معیـــوب
)𝑚  𝑝𝑛(1 −است .درنتیجه ،میتـوان عملکـرد بازرسـی را
 𝑝𝑛(1 − 𝑚) ≥ 𝑐 + 1درنظر گرفت؛ بنابراین ،اندازة نمونـه
یعنی 𝑛 باید بهصورت رابطة  21انتخاب شود:
()21

P  pn 1  m   c  1  p1

احتمال سالم درنظرگرفتن یک کاای معیـوب 𝑚 تنهـا
متغیر در محدودیت عملکرد بازرسی است؛ بنابراین ،میتوان
نوشت:


c  1
P 1  m 
  p1
pn 


c  1
P m  1 
  p1
pn 


()22
()23

c 1
pn

1

0

 1 − 𝑐+1در معادلة  23از
از آنجاکه ممکن است عبارت
𝑛𝑝
دامنة قابشقبول 𝑚 که بهصورت ] 𝑥𝑎𝑚𝑚  [𝑚𝑚𝑖𝑛 ,است فراتر
برود ،بهتر است معادلة  24بهصورت معادلة  25نوشته شود:
 c 1

min 1
, m max 
 pn


()25

f  m  dm  p1



m min

()26


   p1


همانطور که مشاهده میشود ،تـابع هـدک (معادلـة  )20از
دو متغیر تشکیش شده است که یکـی گسسـته 𝑛 و دیگـری
پیوسته 𝑇 است؛ بنابراین ،نمیتوان با اسـتفاده از روشهـای
معمول یعنی گرفتن مشتق جزئی نسبت به دو متغیر و حش
دستگاه دو معادلة دومجهولی جواب بهینه را بهدسـت آورد.
بهاینمنظور ،از یک روش بهینهسازی دومرحلـهای اسـتفاده
میشود .در این روش ،ابتـدا بـرای یـک ملـدار مشـخص 𝑛
ملدار بهینة 𝑇 بهگونه ای به دست میآید که تابع )𝑛 𝑇𝐶(𝑇,
کمینه شود .ملدار بهدستآمده بـرای 𝑇 بایـد شـرط زیـر را
رعایت کند:
TC T , n 
0
T

با گرفتن مشتق جزئی ،نسـبت بـه متغیـر تصـمیم 𝑇 از
معادلة  𝑇 ∗ ،20بهصورت زیر بهدست میآید:
()27
2A  g n   n 

D 1  p   Kθ  θcd  h   Dθ C  K 
n


 c 1
F  min 1 
, m max
pn



T*

عالوهبر برآوردهشدن شرای باا ،باید تحدب تابع هـدک
را نسبت به متغیر 𝑇 اثبات کرد.
شرط ازم برای اثبات تحدب تابع هدک نسبت به متغیر
𝑇:

 TC T , n 
0
T 2
2

1

 f  m  dm  p

()24

روش حل

اثبات تحدب تابع هدک نسبت به متغیر 𝑇 :
()28

2TC T , n 

T 2


 0



2A  g n   n  
1

n
3

T
 1  p 

با توجه به اینکه تمـام پارامترهـای مـدل بـزرگتـر یـا
مســاوی صــفر هســتند ،بــدیهی اســت معادلــة  28همــواره
بزرگتر یا مساوی صفر است و تابع هدک نسبت به متغیر 𝑇
محدب است .تا اینجـا روش مـورد نظـر ملـدار بهینـه ∗ 𝑇 را

242

نشریه تخصصی مهندسی صنایع ،دوره  ،50شماره  ،2پاییز و زمستان 1395

بــرای )𝑛  𝑇𝐶(𝑇,هنگــامیکــه 𝑛 ثابــت اســت ،شناســایی
میکند .از آنجاکه 𝑛 یک متغیرگسسته است ،الگوریتم زیـر
برای تعیین ملدار بهینه 𝑛 و ∗ 𝑇 در مدل مورد نظـر بـهکـار
میرود.

الگوریتم حل مسئله
 .1با بهدستآوردن حداقش ملدار 𝑛 از رابطـة  26و مسـاوی
قراردادن 𝑛 با آن شروع میکنیم.
 .2برای 𝑛 و  𝑛 + 1معادلة  27را حش کنید تا ملـادیر
بهینه ) 𝑛 ∗ 𝑇( و )  (𝑇 ∗ 𝑛+1را به دسـت آوریـد .آنگـاه ملـادیر
)𝑛  𝑇𝐶(𝑇 ∗ 𝑛 ,و )𝑛  𝑇𝐶(𝑇 ∗ 𝑛+1 ,را محاسبه کنید.
 .3ملــادیر )𝑛  𝑇𝐶(𝑇 ∗ 𝑛 ,و )𝑛  𝑇𝐶(𝑇 ∗ 𝑛+1 ,را بــا هــم
ملایسه کنید.
∗
∗
 .4اگر )𝑛  𝑇𝐶(𝑇 𝑛 , 𝑛) > 𝑇𝐶(𝑇 𝑛+1 ,آنگاه 𝑛 را بـه
اندازة یک واحد افزایش دهید و به مرحلة  2بروید.
 .5اگــر )𝑛  𝑇𝐶(𝑇 ∗ 𝑛 , 𝑛) ≤ 𝑇𝐶(𝑇 ∗ 𝑛+1 ,آنگــاه توقــف
کنید .ملدار بـهدسـتآمـده بـرای 𝑛 و ∗ 𝑇 کـه نزدیـک بـه

کوچکترین ملدار تابع )𝑛  𝑇𝐶(𝑇,است ،جواب بهینه اسـت
و با قراردادن آن در رابطة  7ملدار بهینة سفارش اقتصـادی
محاسبه میشود.

مثال عددی
در ایــن بخــش بــا بیــان یــک مثــال عــددی ،نتــایج مــدل
پیشنهادی با نتایج مدل سالمه و همکـاران ] [27در حالـت
مدل قطعی ساده ملایسه میشود و سس تحلیش حساسیت
مدل صورت میگیرد .نتایج در جدول  2مشاهده مـیشـود.
سالمه و همکاران در پژوهش خود مسئلهای را طرح و آن را
حش کردند .در این قسمت ،از اطالعات مسئلة آنها استفاده
میشود و سـایر پارامترهـا ملـادیر  θ = 0/1و p = 0/01
و  cd = 4را دارند.
مدل با استفاده از برنامهنویسی با نـرمافـزار متلـب حـش
شده است و ملادیر بهینه و ملایسة آن بـا مـدل سـالمه در
جدول  1بهدست آمده است:

جدول  .1مقایسة مقادیر متغیر تصمیم در مدل فعلی با مدل السالمه []27
) ∗𝑛 𝑇𝐶(𝑇 ∗ ,

∗𝑄

∗𝑇

∗𝑛

𝜃

3984/808

970

0/921

44

0 /1

مدل پیشنهادی

3111/038

1113

1/112

44

0

مدل سالمه و همکاران

تحلیل حساسیت
تغییر در ملـادیر پارامترهـای مسـئله بـه نبـود قطعیـت در
تصمیمگیری منجر میشود .بـرای بررسـی ایـن تغییـرات و
تأثیر آنها در تصمیمگیری ،آنـالیز حساسـیت ،ابـزار بسـیار
مفیدی است .در این قسمت ،چندین آزمایش عـددی بـرای
بررسی حساسیت جوابهای بهینه به تغییرات ملادیر برخی
پارامترها انجام گرفت .نتایج بهطور کامش در جدول  1بیـان
می شـود .همچنـین ،عـالوهبـر جـدول تحلیـش حساسـیت،
نمودارهای مرتب با هریک نیـز بـرای نشـاندادن تغییـرات
پارامترها به تفضیش ارائه مـیشـود .در ایـن بخـش تحلیـش
حساسیت روی پارامترهای  p ،D ،θو  hانجام گرفته اسـت.
این پارامترها بهدلیش آنکه نلشی مهمتر و تعیـینکننـده بـر
رفتار تابع هدک و درنتیجه تصـمیمگیـریهـا و راهکارهـای

مدیریتی دارند ،برای تحلیش حساسیت انتخاب شدند.
همانطورکه در جدول  2و شکشهای  3 ،2و  4مشخص
است ،با افزایش بیشـتر نـرخ فاسـدپذیری ملـدار اقتصـادی
سفارش کاهش و تعداد دفعـات سـفارشدهـی و هزینـههـا
افزایش مییابد؛ بنابراین ،بهتر است با بهکارگیری روشهای
مناسب نگهداری محصول و کاهش نرخ فساد تا حد امکـان،
هزینههای موجودی کاهش یابد .همچنین ،با افزایش تلاضا،
هزینهها و ملدار سفارش افـزایش و در ملابـش مـدت زمـان
بین دفعات سفارش کاهش مییابـد و درنهایـت بـا افـزایش
نرخ خرابی نیز تمام متغیرها از جمله انـدازة نمونـه کـاهش
پیدا میکند ،زیرا با افزایش احتمال خرابـی نمونـة کمتـری
برای کشف اقالم معیوب نیاز است.
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شکل  .2روند تغییرات نرخ زوال (خرابی) نسبت به زمان

شکل  .3روند تغییرات نرخ زوال (خرابی) نسبت به مقدار سفارش اقتصادی

شکل  .4روند تغییرات نرخ زوال (خرابی) نسبت به میزان هزینة کل
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جدول  .2تأثیر تغییر در پارامترها بر مقادیر بهینه
) ∗𝑛 𝑇𝐶(𝑇 ∗ ,

∗𝑄

∗𝑇

∗𝑛

3734/01

1240

1/195

44

- 0 /7

3812/65

1139

1/093

44

- 0 /5

3919/41

1028

0/98

44

- 0 /2

4066/52

922

0/872

44

+0/2

4133/36

863

0/811

44

+0/5

4188/03

830

0/777

44

+0/7

1466/7

553

1/683

44

- 0 /7

2219/18

700

1/303

44

- 0 /5

3291/25

873

1/03

44

- 0 /2

4667/29

1058

0/841

44

+0/2

6575/82

1177

0/752

44

+0/5

6340/6

1251

0/707

44

+0/7

4574/89

1730

1/57

44

- 0 /7

4361/18

1337

1/241

44

- 0 /5

4164/05

1140

1/071

44

- 0 /2

3925/30

902

0/861

44

+0/2

3866/68

831

0/797

44

+0/5

3794/77

782

0/753

44

+0/7

3809/64

1148

1/097

44

- 0 /7

3862/91

1087

1/037

44

- 0 /5

3937/76

1012

0/963

44

- 0 /2

4029/93

933

0/885

44

+0/2

4094/44

886

0/838

44

+0/5

413/59

858

0/81

44

+0/7

نتیجهگیری و پیشنهادها
در ایــن پــژوهش ،مــدل کنتــرل موجــودی درمــورد اقــالم
فاسدشدنی هنگامیکه محمولـة سـفارش دادهشـده حـاوی
کااهای معیوب و سالم است بررسـی شـده اسـت .خریـدار
هنگــام دریافــت ســفارش ابتــدا بــا اســتفاده از بازرســی و
انجامدادن تست مخرب روی نمونههای بررسیشده ،درمورد
پذیرش یا رد این محموله تصمیم مـیگیـرد .از آنجاکـه در
حین بازرسی ،امکـان اشـتباه و سـالم درنظرگـرفتن کـاای
معیوب وجود دارد ،اگر پ از انجامدادن بازرسـی مشـخص
شود محمولـه بایـد رد شـود ،خریـدار مـیتوانـد باقیمانـدة

در صد تغییر در ملدار پارامترها

𝜃

𝐷

𝑝

ℎ

محموله را با قیمت کمتر بفروشد و بـرای سـفارش دیگـری
اقدام کند .درنتیجه ،پ از بهدستآوردن عوامش هزینههای
اساسی تأثیرگذار بـر کنتـرل موجـودیهـا و محاسـبة تـابع
هزینة کش و با استفاده از تکنیکهای مشـتقگیـری و ارائـة
الگوریتمی کارآمد ،ملدار بهینة سـفارش اقتصـادی مسـئله
بهطور دقیقمحاسبه شده است .همچنین ،برای نشـاندادن
کاربردیبودن مدل و روش حش ارائهشده مثال عددی بیـان
شد و تحلیش حساسیت انجام گرفـت .در توسـعة مـدل نیـز
مــیتــوان فــرض کمبــود ،انــواع مختلــف تلاضــا و حالــت
چندمحصولی را نیز در نظر گرفت.
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