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 کنیکهای تعیین انباشتهت -5

در این بخش به تشریح مدلهایی خواهیم پرداخت که در آنها برای چند دوره آینده مقادیر مصرف را به طور 

معین در دست داریم، اما الزاما این مقادیر با هم مساوی نیستند. از کاربردهای اصلی این مدلها در عملیاتهای 

 می باشد.  MRP( در Lot sizingتعیین اندازه دسته سفارشات )

مدلهای مورد بحث در این بخش، به دستیابی به سیاستهای مناسب اقتصادی برای سفارشات و نگهداری کاال 

دوره آینده را  N(، شامل Planning Horizonیک افق برنامه ریزی ) و قطعات در این شرایط می پردازد.

 با نمادهای زیر در نظر میگیریم:

Nق برنامه ریزی،= تعداد دوره های اف 

 i،شماره دوره = 

𝑑𝑖 مقدار مصرف تعیین شده )یا پیش بینی شده( برای دوره =i ،ام 

𝑥𝑖 مقدار کاالیی که در دوره =i بر اساس سفارش به انبار می رسد و 

𝑞𝑖 مقدار کاالی مانده در دوره =i  که از ابتدای دورهi+1 جزء موجودی این دوره محسوب می شود 

 این حالت، مدل عمومی بصورت زیر خواهد بود. در

 

 

 

 

 بدیهی است که بر اساس اصل بقاء ماده، همواره رابطه زیر بین مقادیر باال برقرار است:

 

 ام iدوره  2دوره  1دوره 
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وارد انبار شده و مقدار  i، همواره در ابتدای دوره iدر صورتیکه فرض کنیم مقدار سفارش شده برای دوره 

از انبار خارج خواهد شد، آنگاه مقدار موجودی که در طول دوره  iابتدای دوره نیز همواره در iمصرف دوره 

i  در انبار نگهداری شده و به آن هزینه نگهداری تعلق خواهد گرفت، برابر𝑞𝑖  .خواهد بود 

موضوع مورد مطالعه، دستیابی به سیاست بهینه ای است که مشخص می نماید سفارشات در ابتدای کدام یک 

وره ها و به چه مقدار به انبار برسند تا جمع هزینه های سفارش دهی و نگهداری را در کل افق برنامه از د

 ریزی به حداقل برساند.

 مثالی برای تشریح مسئله:

در نظر بگیرید. با پذیرش این اصل که مقادیر  4و  10، 5دوره ای را با مصارف به ترتیب  3یک افق زمانی 

یا چند دوره کامل را بپوشاند و مقدار موجودی صفر در ابتدای دوره و انتهای  هر سفارش باید مصرف یک

 دوره، ترکیبات زیر را برای سفارش دهی خواهیم داشت:

 (3، 2، 1تایی در ابتدای دوره یک برای هر سه دوره ) 19: سفارش 1ترکیب 

تایی برای ابتدای  4سفارش تایی در ابتدای دوره یکم برای دوره های اول و دوم و  15: سفارش 2ترکیب 

 (3()2، 1دوره سوم )

 (2،3()1تایی برای ابتدای دوره دوم ) 14تایی در ابتدای دوره یکم و  5: سفارش 3ترکیب 

تایی برای ابتدای دوره  4تایی برای ابتدای دوره دوم و  10تایی در ابتدای دوره یکم،  5: سفارش 4ترکیب 

 (.3()2()1سوم )

 سئوال اینستکه، کدام ترکیب برای این مسئله بهتر است.

 نکته:

 اکثرا ابتکاری هستند. در زیر بطور خالصه به معرفی این روشها خواهیم پرداخت.  ی حل مسئله فوقروشها

 (Least Unit Costحداقل هزینه واحد ) -5-1

سفارش در حدی باشد  در این روش سعی می شود که در هر مورد که الزم است سفارشی صادر شود، مقدار

که جمع هزینه ها شامل هزینه های سفارش دهی و نگهداری را به ازاء هر واحد کاال به حداقل برساند. اگر 
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صادر شود و  𝑥𝑖سفارشی به اندازه  iنمایش دهیم و در صورتیکه برای دوره  UIC1هزینه هر واحد کاال را با 

n (𝑁مصرف تا دوره  ≥ 𝑛 ،را بپوشاند )n ید به نحوی انتخاب شود که مقدار باUIC .را مینیمم نماید 

𝑈𝐼𝐶𝑖 =
𝐶𝑖 + ∑ ℎ𝑘𝑞𝑘

𝑛
𝑘=𝑖

𝑥𝑖
 

 

 ماه سال، مطابق جدول زیر است: 12مثال: مصارف ماهیانه یک نوع برد الکترونیکی در 

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ماه

 0 125 100 150 150 25 150 200 250 0 250 100 واحد

برای تولید کاال  واحد پولی و هزینه هر بار آماده سازی سیستم تولید 2هزینه نگهداری ماهیانه هر واحد کاال 

 واحد پولی است. بر اساس روش حداقل هزینه، در چه تاریخهایی سفارش باید انجام شود؟ 2000

 پاسخ.

 

سفارش در 

 ابتدای دوره

هزینه سفارش  هزینه نگهداری برای دوره های مقدار

 )آماده سازی(

 هزینه واحد جمع

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

                                                           
1 Unit Inventory Cost 
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 دوره آینده در جدول زیر آورده شده است: 10تست: مقادیر تقاضای محصولی در 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 دوره

 40 60 100 70 30 50 60 80 60 30 تقاضا

واحد  80واحد پولی و هزینه هر بار سفارش دهی برابر  2اگر هزینه نگهداری هر واحد محصول در هر دوره 

 پولی باشد، اولین و دومین سفارش با استفاده از روش حداقل هزینه هر واحد چقدر خواهد بود؟

 140و  90( به ترتیب 2                        80و  90( به ترتیب 1

 140و  170به ترتیب  (4                      140و  30به ترتیب  (3

 

 

 

 (Least Total Cost)روش حداقل هزینه کل  -5-2

در روش حداقل هزینه به این نکته ابتکاری توجه می شود که اصوال در سیستمهای سفارش دهی، در صورتیکه 

هزینه های سفارش دهی و نگهداری در واحد زمان به حداقل برسد، سیاست سفارش در حدود  اختالف بین

مناسب و اقتصادی باشد. بنابراین، در این روش سعی بر آن است که هر بار، آن مقدار از کاال سفارش شود 

یا به عبارت  که به ازاء آن هزینه های سفارشات و هزینه های نگهداری به نزدیک ترین مقدار خود برسند.

 ین این دو هزینه حداقل بشود. قدرمطلق فاصله بین دو هزینه عبارتست از:دیگر، قدر مطلق فاصله ب

𝐶𝑖|قدر مطلق فاصله دو هزینه= − ∑ ℎ𝑘𝑞𝑘|
𝑛
𝑘=𝑖 

را  nتا پایان دوره مصرف  الزم باشد سفارشی صادر شده و iدر عبارت باال، در صورتیکه در شروع دوره 

 به نحوی تعیین گردد که مقدار قدرمطلق را به حداقل برساند. nبپوشاند، باید 
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 به شرح جدول زیر است: 13تا  7مثال: مقادیر تخمین زده شده مصرف کاال برای دوره های 

 13 12 11 10 9 8 7 دوره

 5 30 60 40 10 10 10 مصرف

واحد پول به ازاء هر واحد کاال در یک دوره و هزینه های هر  0.029واحد هزینه های انبارداری عبارت از 

 چه خواهد بود؟ LTCواحد پول است. مناسب ترین سفارشات بر اساس روش  5بار سفارش دهی 

 

 

 

 

 

 (Silver-Mealمیل )-روش سیلور -5-3

یمم هر دوره را میناندازه تعداد دوره ای سفارش می دهیم که هزینه نگهداری و سفارش دهی  در این روش به

نشان دهیم و سفارشی در شروع دوره  MCPPکند. در صورتیکه مقدار میانگین هزینه به ازاء یک دوره را با 

k  ام انجام شده باشد و مصرف تا پایان دورهn  را بپوشاند، آنگاه میانگین هزینه موجودیها به ازاء هر دوره

 عبارت خواهد بود از:

𝑀𝐶𝑃𝑃𝑘,𝑛 =
𝐶𝑘 + ∑ ℎ(𝑖 − 𝑘)𝑑𝑖

𝑛
𝑖=𝑘

𝑛 − 𝑘 + 1
 

 

تست: تقاضای محصولی طی دوره های مختلف )هفتگی( بصورت زیر است. در صورتیکه هر بار سفارش 

واحد پولی باشد، مقدار اولین سفارش بر طبق  2تومان و هزینه نگهداری هر واحد محصول در هفته  200

 به چه میزان خواهد بود؟میل -روش سیلور

 8 7 6 5 4 3 2 1 دوره

 100 200 150 150 90 40 50 100 مقدار تقاضا
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 واحد 230( 4واحد                    190( 3واحد                        150( 2واحد                       100( 1

 

 

 (Wagner-Withinویتین )-روش واگنر -5-4

میل بر این پایه تصمیم گیری اتکاء دارند که هرگاه به نقطه بهینه ای بر -و سیلور LUC ،LTCالگوریتم های 

اساس شاخص مورد نظر دسترسی حاصل شد، بدون توجه به وضعیت و شرایط مصرف در دوره های آینده، 

 آید.  تصمیم گیری در مورد سیاست سفارشات به عمل

، در صورت سفارش به مقدار UIC، مقدار K، برای صدور سفارش در ابتدای دوره LUCبرای مثال، در روش 

بررسی می شد و در این مسیر به محض رسیدن به نقطه  k ،k+1 ،k+2 ،... ،k+nمصرف تا پایان دوره های 

  تصمیم گیری در مورد نحوه سفارش اتخاذ می گردد. UICمینیمم 

 نکته: 

ویتین سعی بر آن دارد که در هر مقطع تصمیم گیری کلیه مصارف دوره های افق برنامه ریزی -روش واگنر

ا توجه به شرایط کلی افق برنامه ریزی تصمیم گیری مناسبی به عمل آورد. در این الگوریتم را بررسی نموده و ب

ابتدا ترکیبهایی که مطمئنا جواب قطعی ندارند حذف می شوند و سپس از بین ترکیبهای باقیمانده ترکیبی که 

 از نظر هزینه بهینه است، انتخاب می گردد.
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 به مثال زیر توجه کنید:

 

 الگوریتم در ابتدا مسئله را یک دوره ای در نظر می گیرد:مرحله اول: 

 

 مرحله دوم: در این مرحله، به دو مرحله تقسیم می شود.
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 دوره تعمیم داده می شود. 3مرحله سوم، افق زمانی به 
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