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 دیتول ستمیبا در نظر گرفتن توده گلوگاه در س دیاندازه انباشته تول یاضیارائه مدل ر

 یچند مرحله ا
 3یسیو رضایعل ،2درستان هیسم ،1یرضا احمد

  رانیا ن،یقزو ،یدانشگاه آزاد اسالم ن،یعضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد قزو-1

 ،یکاشان دی جمش ن یالد اثی دانشگاه غ ت،یریو مد عیدانشکده صنا ع،یصنا یارشد، گروه مهندس یکارشناس یدانشجو-2

  رانیا ن،یقزو

 ن،یقزو ک،ی و مکان عیصنا یدانشکده مهندس ن،یواحد قزو ،یدانشگاه آزاد اسالم ع،یصنا یکارشناس ارشد مهندس-3

 رانیا

 چکیده

 کیشوند. از آنجا که  یم دی و تول هیته یادیمعموالٌ محصوالت ز ت،ی ظرف تیبا محدود یچند محصول دی تول ستمی در س

 می را در تصم یو پژوهش یامر عالقه عمل نیمهم است، ا اری مؤثر و بهره ور باال بس دی تول یبا اندازه بزرگ برا یاستراتژ

( را OTDبه موقع ) لیسفارش تحو یاتی عمل طی مح کی زمان اجرا در  لحداق یبرا کیاندازه انباشته استراتژ یبرا یری گ

شده  جادیروش گلوگاه ا دی تول یهامطالعه پارامتر لهی تواند به وس یکه طرح اندازه انباشته م یکند. در حال یم قیتشو

 ن یاست. ا ری و اندازه دسته متغ دی و با نرخ تول ستی ثابت ن تیمحدود ،یچند مرحله ا دی تول ستمی س کیشود. در  لی تشک

. ردی هر کالس محصول را در نظر بگ یمورد نظر برا نهیکند تا اندازه به یم شنهادی را پ یاندازه انباشته ا یمقاله استراتژ

با هدف حداقل کردن  یرخطی مختلط غ حی عدد صح یسیمقابله با مدل برنامه نو یشبکه صف برا لی و تحل هیروش تجز

زمان  ،یچند مرحله ا دی تول یها ستمی س د،ی تول یها ستمیسواژگان كلیدی: شود. یاستفاده م ستمی کل س انیزمان جر

 شبکه صف لی و تحل هیانتظار، تجز

 

  

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

2 

 

 مقدمه

 طیبه موقع در مح لیتحو انیزمان کل جر یساز نهیبه منظور به یا ندهیمدرن، شرکت ها به طور فزآ دی در دوران تول

و کاهش  دی از محصوالت با هدف بهبود راندمان تول یاری کنند. با گسترش در انواع محصوالت، معموالٌ بس یتمرکز م

 لیو زمان تحو یبهره ور ،یچند محصول دی تول ستمی . در سندشو یم دی پردازش و تول یدی تول ستمی ها، در همان س نهیهز

داد،  ش یرا افزا یتوان بهره ور یانبوه، م دی باشد. با تول یاندازه دسته محصول م ری تحت تاث می به طور مستق یکارگاه دی تول

 ,Zhou et al) شود. یکم حجم، اثر معکوس م دی قطعه وجود دارد. با تول دی تول یبرا یشتری هر چند که مدت زمان ب

2017) 

شود. با کاهش  یبه عنوان اثر انباشته شناخته م یطوالن لیزمان تحو جادیباعث ا ادیز یدر اندازه ها دهیپد ن یا ات،ی ادب در

به اندازه حداقل اندازه قطعه، شدت  دنی اما با رس ابد،ی یکاهش م زی ن لی(، زمان تحویکار کارگاه نهی اندازه انباشته )زم

 ن یوتاهتربه ک دنی رس یبرا ن یشود. بنابرا یم دهی شود که اثر اشباع نام یتر م یوالنط لیمنجر به زمان تحو ادیز کی تراف

. دی کن  دی کرده و محصوالت را در مقدار مناسب تول ن ییممکن است، اغلب الزم است نوع مناسب را تع لیزمان تحو

(Zhou et al, 2017) 

دسته،  ن ی ب دهی چیارتباط پ یبر رو اتی ادب ن یوجود دارد که در ا یادیز ی. مدل هامیکن  یم یرا بررس یدسته ا راتی تاث ما

 تمرکز دارد. ندیکار در فرآ ل،یزمان تحو

 

 اتیمرور ادب

موسسات تولیدی و خدماتی برای تصمیم گیری بهینه در جهت کاهش زمان انتظار مشتریان ( 1390و همکاران ) یعابد

مشخص نمایند، خود می بایست از نظریه های صف بهره گیری نمایند، تا نه تنها سطح منابع الزم برای سرمایه گذاری را 

بلکه تا آنجا که امکان دارد رضایت مشتری را تامین نمایند. این موضوع بویژه برای ادامه حیات اقتصادی شرکت ها در 

شرایط کامال رقابتی اهمیت ویژه ای دارد. لذا تحقیق در زمینه توصیف عملکرد سیستم های صف در شرایط محیطی 

 .مختلف امری ضروری محسوب می گردد

ن مقاله با تحلیل سیستم های صف واقعی با محدودیت های استقرار چیدمان در شرایط خاص و با استفاده از مفاهیم در ای

و اصول زنجیره مارکوف در تئوری صف مدل ترکیبی معرفی گردیده است. این مدل می تواند اساس و پایه ارزیابی 

د. در این مقاله سعی شده است با ارایه یک مطاله سیستم های صف با پارامترهای احتمالی خدمت رسانی محسوب گرد

موردی به تشریح کامل مدل پیشنهادی پرداخته شود. برای این منظور جایگاه های سوخت رسانی که یکی از بزرگ ترین 

  .سیستم های صف در کشور می باشد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است

 گاهیاز جا یکنترل موجود یها ستمی س یساز نهیصف در به هیه از نظرستفادا ( در پژوهش خود1392همکاران )و  یهاشم

حوزه به  ن یاز مقاالت در ا یوجود، حجم کم ن یبرخوردار است. با ا یفاسدشدن یکاال یموجود اتی در ادب یا ژهیو
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 کنترل ستمی س یازس نهی به یصف برا هینظر یمقاله از مبان ن یپرداخته اند. در ا یفاسدشدن یکاالها ن ی تأم رهی زنج یبررس

 کی شامل رهی استفاده شده است. زنج ییبا طول عمر نما یفاسدشدن یکاالها یدو سطح ن ی تأم رهی در زنج یموجود

. مدت ردازدپ یم انبار یبه بازپرساز وستهی مرور پ استیاساس سخرده فروش است. خرده فروش بر کیو  دکنندهی تول

 نیی . هدف، تعشوند یم ستمی وارد س پواسون ندیاساس فرآبر انیارلنگ بوده و مشتر عیتوز یسفارش دارا لیزمان تحو

 یمنظور، با بررس ن یاست. بد رهی کل زنج یها نهیهز کردن نهینقطه سفارش مجدد و اندازه سفارش با کم نهیبه ریمقاد

محاسبه شده و مدل  ستمی عملکرد س یابیارز یارهای مع ،یمعادالت تعادل و بدست آوردن داریدر حالت پا رهی زنج طیشرا

 یمدل با بررس تی حساس زی استفاده شده و آنال می مستق یاز روش جستجو یشنهادی مدل پ حل ی. براابدی یتوسعه م یاضیر

 .گرفته است صورت یمثال عدد

شامل دو  MTS/MTO یدی تول ستمی س کیصف، رفتار  هیبا نظر یمدلساز قی( از طر1395) ییو قهقا نژاد یباقر

اساس )بافر( که بر یانی و در انبار م دشدهتولی  ساخته مهی ن یاول، کاالها ستگاهیقرار گرفته است. در ا لی مورد تحل ستگاه،یا

 مهی ن یکاال یسفارش مشتر افتیدوم، پس از در ستگاهیگردد. در ا یم یشود، نگهدار یکنترل م هیپا رهی ذخ استی س

و  یینما عیتوز یاول دارا ستگاهیدر ا دتولی  زمان. شود یم یساز یو سفارش لی تکم یسفارش مشتر ن تأمی  منظورساخته به 

 یگروه ورود صورتپواسون و به  عیتوز یدارا زی ن انیمشتر تقاضای. باشد یم kارلنگ نوع  عیتوز یدوم دارا ستگاهیدر ا

کل  نههزی حداقل براساس که باشد یبافر م نهی به تی نفوذ سفارش و ظرف نهی نقطه به ن یی پژوهش تع ن ای از هدف. باشد یم

 منظور به. شدند مشخص باشد یم ینامنطبق با سفارش مشتر یکاالها دی و تول یکسر ،ینگهدار یها نهیکه شامل هز

 جی. نتادیمحاسبه گرد س یماتر لی با استفاده از روش تحل یداریاحتماالت پا ستم،ی س های نهیهز ن یی عملکرد و تع یابارزی

وذ سفارش فنقطه ن نهیبا مقدار به یمی ارتباط مستق انیو نرخ ورود مشتر یانی انبار م تی ظرف ریی دهد، اگر چه تغ ینشان م

در  دهی س ینرخ سرو ش یافزا ن یهمچنو  انیمشتر تقاضای با ساخته مهی ن کاالهای انطباقدرصد عدم  شیبا افزا یندارد ول

  .ابدی یاول نقطه نفوذ سفارش کاهش م ستگاهیا

در  ینقش مهم یساز نهیو به دی عملکرد تول لی و تحل هیگذشته، تجز یدهه ها یط( در پژوهش خود 2018و همکاران) یل

عملکرد  یساز نهیداشته است، اما نحوه به یدی تول یاز کارخانه ها یشبکه و بهره بردار دی تول سیستم یطراح یصف بند

 ری غ یهاویصف، سنار یها بکهاستفاده گسترده از ش لی را به همراه دارد. به دل یبزرگ یو حل آن چالش ها دی تول ستمی س

 یمشکالت هنگام همراه نیشوند. حل ا یم یجمع ی، باعث تداخل تصادفمتیو عز دوباره کاریمنطبق با محصول مانند 

 کیمقاله  ن یمشکل است. در ا اری همراه است، بس یساز نهی و به یمعمول زی آنال یکه در مدلها NP-hardبا مشکالت 

( ارائه شده است M / M / n / m-FCFSبار ) نی اول یآمده برا M / M / n / m-firstشبکه صف اول  یب یمدل تقر

شده است. محصوالت تحت  جادیزمان و طول صف ا لیو تحل هیو سود با تجز حداکثر استفاده لیو تحل هیتجز یکه برا

و هم  تشود، هم نرخ خدما یاستفاده م یب یحل مدل تقر یبرا یبی ترک یروش فراشناخت  کی. تیمحدود طیشرا

 یعدد یتجرب جی، نتایشنهادی روش پ یاثربخش یابیارز ی، براشود. سرانجام یم ن یی شبکه صف تع ستمی بافر س صیتخص
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 یانجام م زی ن یو اعتبار سنج تیحساس لی و تحل هیشود، و تجز یم سهیمقا ARENA یساز هی مدل با شب بیگسترده از تقر

 .است، قابل اعتماد و موثر قی شود که اثبات آن دق

 دی تول کیمناسب  متی و ق تی ف یبا ک ماتی محدود در تصم دی تول تیظرف ری تأث در پژوهش خود( 2019)و همکاران  یجالل

و  متی شوند. بسته به ق یمتفاوت م تیف یشاخص ک کی. محصوالت با رفتندگبه سهام را در نظر  ش یکننده لوازم آرا

نکنند. ما  یداریاصاًل آن را خر ایرا بخرند  ین یمع یکاال رندی گ یم می تصم انیمحصوالت ارائه شده، مشتر تی فیسطح ک

 نهی شده، راه حل به عیتوز یمحصول به طور عاد یسرب اگزوژن ثابت و تقاضا یکه با فرض کردن بارها می ده ینشان م

که با  میده ی، نشان میعدد یها شیشود(. با استفاده از آزما یمستقل از بار گفته م ستمیس ن یدارد )به ا یساختار ساده ا

محدود کردن  یبرا یا زهی کننده انگ دی ( ممکن است تولاز بار سرب وابسته به بار است یمحدود )که حاک دی ولت تی ظرف

شود،  یمحصول به باالتر منجر م تی فی که ک یو کاهش پوشش بازار بخصوص در موارد انیارائه شده به مشتر تی فی ک

 ن یحل ساده با فرض کردن بار سرب مستقل از فشار، کمتر هدهد که را یما نشان م یها افتهی. دی داشته باشد. احتقان در تول

 ستمی توان با محدود کردن استفاده از س یسود را م تیمحدود ن یحال، ا ن یآن ضرر سود است. با ا جهیحد است و نت 

به  جرو بار من  یابیبازار ماتی تصم ن ی رابطه ب تی ما اهم جی، کاهش داد. نتامتی و ق تی فی در مورد ک یری گ می هنگام تصم

 کند. یوابسته به بار را برجسته م دی تول

 

 مدل یمعرف

 مفروضات

 ایپردازش  اتی خدمت دهنده نشان دهنده عمل ستگاهیاست. هر ا یکار یندهایاز فرآ یاری با بس ستمی س کی دی تول خط

صف  یشود. هر بچ محصوالت استراتژ یمونتاژ است. انواع محصوالت به طور مستقل و با حداقل واحد وارد و خارج م

(FCFSرا دنبال م )کند. ی 

 فراتر رود. دی تول تی تواند از ظرف ینم یباشد و بهره ور یم کیکمتر از  زاتی نرخ مصرف تجه •

 دهد. یمحصوالت مشابه را نشان م یمشابه برا دیتول تی خدمات ظرف ستگاهیهر ا •

 ثابت است. دی روش تول کی یاز محصوالت شناخته شده است و هر طبقه محصوالت دارا کینسبت هر  •

 زمان پردازش محصوالت متفاوت و مستقل است. •

 شوند. یپوآسون وارد م ندیدسته از محصوالت به عنوان فرآ •

 هر محصول متفاوت و مستقل است. دی چ و زمان تولاندازه ب دی قبل از تول یزمان آماده ساز •

 باشد. ییک متغیر تصادفی م t,jDدر دوره کوچک برنامه ریزی یعنی  jتقاضای محصول  •
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 مساله یرهایعالئم، پارامترها و متغ ف یتعر

 
t,jD متغیر تصادفی تقاضای محصول :j  ام در دورهt 

)t,jDP( تابع چگالی احتمال متغیر تصادفی :t,jD 

At هزینه راه اندازی : 

Ct هزینه عملیاتی یک واحد از محصول :j  ام در دورهt 

Yt اگر در دوره :t  شود. یم 0صورت  ن یا ری در غ 1راه اندازی صورت گیرد 

 

 مساله یاضیمدل ر

، روش QNAبا روش  انیحداقل زمان کل جر( فرموله و ساخته شده با MIP) یرخطی غ حی عدد صح یزیبرنامه ر مدل

 شود. یو اجرا م یبخش طراح نیدر ا اتی عمل یساز ادهی پ قیاز طر تمیالگور یها

 

 تابع هدف 

شده به عنوان کل هزینه های عملیاتی و راه اندازی تولید با در نظر گرفتن احتمالی بودن  فی مساله توص یساز نهیبه هدف

 تقاضای محصوالت و هزینه نگهداری

 
∑(𝑨𝒕𝒀𝒕 + 𝑪𝒕∑𝑫𝒕, 𝒋 𝑷(𝒅𝒕, 𝒋) + 𝒉𝒕𝑰𝒕) =Min F 

 (1) 
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x∈ 𝑿 

1, … , T =t         tD-tP1+-tI =It  

0T=I = 0I 

0 ≥ td ,t I 

 TY  =0 یا 1         

به حداقل  یاست. تابع هدف برا میاستفاده از تنظ زانی استفاده از پردازش و م زانی م بی به ترت vو  u یکه پارامترها ییجا

 است. یعمل دیسفارش و تول ،یمربوط به بهره ور یها تیمحدود 8تا  2است. معادالت  دی رساندن کل زمان تول

 

 یریگ جهینت

 یمقابله با مشکل اندازه ها یمختلط برا حی عدد صح یرخطی مدل غ کیمقاله ارائه  ن یا یموضوع مورد بررس نکهیبه ا نظر

 یها ستمی مدل نه تنها در س ن یموضوع که ا ن یو ا باشد یم یو چند محصول یچند سطح دی تول یها ستمی س یبزرگ برا

محصوالت  بی آن با تنوع ترک یحساس که تنگناها دی تول یها ستمی توان از آن در س یفوق الذکر کاربرد دارد بلکه م

 ی ساز هی که نرم افزار شب می فزار فلکسمدل با استفاده از نرم ا ن یا یبعالوه اندازه بزرگ مواجه است، بهره برد. عملکرد عال

 نیشود که ا یم هدهمشا یمدل ارائه شده تنوع قابل توجه جینتا یابیو ارز سهیباشد نشان داده شده است. اما در مقا یم

توان به بهبود  یمدل م ن یا یتوسعه برا شنهاداتی از پ ن ی. بنابراباشد یزمان انتظار م ینبودن پارامترها قی از دق یموضوع ناش

 پارامتر اشاره نمود. ن یدقت ا ش یو افزا

 (2) 

 (3) 

 (4) 

 (5) 

 (6) 

 (7) 

 (10) 

 (9) 

 (8) 

 (11) 

 (12) 
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