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 a.ramezannejad@gmail.comمهندسی صنایع، گروه واحد تهران غرب، ، شناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمیدانشجوی کار2

 mania.farid@gmail.comگروه مهندسی مکانیک، واحد تهران غرب، ، دانشگاه آزاد اسالمی، ربیم1

 
خصوصدربهاست.اینموضوعتعیینزمانانجامسفارش،هایموادزمندیاریزینیهایبرنامهیکیازپارامترهایمهمدرسیستم-چکیده

استشود.دراینمقالهسعیشدهمیاست،ازاهمیتبیشتریبرخوردارهاشاملقطعاتگوناگونوزیاددهیدرآنهاییکهسفارشسیستم

هایارائهشدهدرهرروشموردبحثوبررسیقرارگرفته،مزایاومعایبزمانانجامسفارشبههمراهمدلیهایمختلفمحاسبهتااستراتژی

هرروشارائهشود.

 . های تولیدی ، سیستمهای مواد، زمان انجام سفارش مندیریزی نیاز برنامه کلید واژه:

مقدمه -1

ریزی و کنترل موجودی مورد  مدت زمان تحویل کاال و به تبع آن مقدار نقطه سفارش کاال یکی از مواردی است که همواره در برنامه

  .[2]توان از وظایف مهم و اساسی در واحدهای صنعتی دانست ریزی، مدیریت و کنترل موجودی را می ریزان است. برنامه توجه برنامه

MRP) های مواد نیازمندییزی ر برنامهسیستم 
های آتی  ریزی بر پایه رایانه است که نیازمندی های برنامه ای از تکنیک مجموعه (2

MPS)بندی اصلی تولید زمان را بر حسبیک محصول نهایی 
BOMگیری از آن همراه با لیست مواد) و بهره (1

موجودی  ، وضعیت(9

ولید محصول نهایی را های قطعات مونتاژی، اجزاء و مواد خام برای ت تواند نیازمندیانبار و زمان انجام سفارش را در نظر دارد تا ب

 .[1]کندایجاد 

PLTریزی شده ) زمان انجام سفارش برنامه
شدن یک محصول )موعد مقرر( و  مابین زمان تکمیل شده فی داده ( به زمان تخصیص 4

 . [9] شود گفته می شده( ریزی ارسال سفارش برنامهشود )زمان  شده ارسال می ریزی زمانی که سفارش برنامه

در  یقت،. در حقیردگ یثابت را در نظر م زمان انجام سفارشاتنامحدود و  یتظرف یک یسنت های مواد ریزی نیازمندی سیستم برنامه

نشده(  یزیر برنامه یضاها)مانند تقا یعامل خارج یناثر چند یلدل به یواقع  یاتیسفارشات عمل یها گسسته، زمان یدتول یستمس یک

  .[4]هستند یر( متغیتظرف یها یت)مانند محدود یو داخل

 یرند،گ یرا در نظر م "مورد ممکن ینبدتر"هستند که  یا اغلب به گونه MRP یها یستمدر سریزی شده  زمان انجام سفارش برنامه

 . [4]را بهبود بخشند یدیتول یها بودن برنامه یتا اضطراب را کاهش داده و عمل

                                                           
1 Material Requirements Planning (MRP) 
2
 Master Production Schedule (MPS) 

3 Bill Of Material 
4 Planned Lead Time 
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های ارائه شده جهت برآورد زمان انجام  های مواد، به بررسی برخی از رویکرد ریزی نیازمندی در ادامه ضمن تعریف سیستم برنامه

 .شود های ریاضی پرداخته می ات با استفاده از مدلسفارش

هایموادریزینیازمندیهایبرنامهسیستم -2

 ترین این ترین و مرسوم بندی نمود ولی یکی از کاربردی متفاوت به انواع مختلفی تقسیم های ریزی تولید را از دیدگاه توان برنامه می

بلندمدت،   ریزی وجود دارد: با این توضیحات سه نوع برنامه[ 1]. ریزی است بندی بر اساس برد زمانی برنامه تقسیمات، تقسیم

 مدت. مدت و کوتاه میان

بلندمدت  یریزی توان گفت که افق برنامه توان یافت اما می ریزی نمی نوع برنامه مشخصی بین این سه یهرچند هیچ نوع مرزبندی

فاصله زمانی بین تصمیم به تغییردادن تجهیزات اصلی تولید و اجرای این تصمیم  ی برای یک صنعت، الاقل بایستی به اندازه

 .[1]است

ریزی  ریزی تولید ادغامی، برنامه ، برنامهیزی محصول و بازارر برنامه ،ریابینی تج توان پیش ریزی بلندمدت را می مراحل برنامه 

 دانست. ریزی مالی نیازمندی به منابع و برنامه

زمان  فاصله زمانی مابین سفارش مواد اولیه یک محصول یا محصوالت تا زمانی که محصول نهایی از خط تولید خارج شود را پیش

مدت  ریزی میان حصوالت مختلف یک کارخانه، حداقل زمان الزم برای افق برنامههای تولید م زمان نامند. حداکثر پیش تولید می

 .[1]خواهد بود

RCCPریزی سرانگشتی منابع تولید مورد نیاز ) ، برنامهبندی اصلی تولید زمان مدت شامل مدیریت تقاضا، ریزی میان مراحل برنامه
1) ،

CRPهای ظرفیتی ) نیازمندیریزی  ( و برنامهMRPهای مواد ) ریزی نیازمندی برنامه
 است. (6

دهد که چه مقدار از هر نوع محصول نهایی، در چه زمانی باید تولید شود. در حقیقت  ( نشان میMPSبندی اصلی تولید ) زمان

 های مواد است. نیازمندی یریزی ههای برنام اصلی تولید یکی از ورودی  بندی زمان

 .[2]ها است ریزی، کنترل تولید و موجودی ای از نیازهای اطالعاتی در امر برنامه ی مجموعههای مواد، پاسخگو نیازمندی  ریزی برنامه

( BOMهای کامپیوتر در ذخیره کردن لیست مواد ) میالدی با توجه به قابلیت 66( در دهه MRPهای مواد ) نیازمندی  ریزی برنامه 

 رشد بیشتری یافت.

های مدیریت تولید مراکز  میالدی تا کنون بیشترین کاربرد را در میان سیستم 2396دهه های مواد از اوایل  ریزی نیازمندی برنامه

 .[6]در حال اجرا هستند MRPبزرگ تولیدی داشته، و در سراسر جهان هزاران سیستم بر مبنای 

 کند: های مواد، موارد زیر را تعیین می ریزی نیازمندی هبرنام

 مورد نیاز است. MPSت تولید اقالم مقداری که از مواد و قطعات گوناگون جه -2

 طع زمانی نیاز به مواد و قطعات.قتاریخ و م -1

 عات.طمواد و ق  دهی تاریخ سفارش -9

                                                           
5
 Rough Cut Capacity Planning (RCCP) 

6
 Capacity Requirements Planning (CRP) 
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(، گزارشات وضعیت موجودی و سایرمنابع BOM(، لیست مواد )MPSشامل برنامه اصلی تولید ) MRPهای اصلی  بنابراین ورودی

با دریافت و تحلیل این مجموعه از اطالعات ورودی، اقدامات الزم برای تامین کاالها شامل قطعات  MRPتقاضا هستند. سیستم 

 .[1]کند اصلی، قطعات فرعی در دستجات مختلف ساخت، تولید و قطعات ساده را مشخص می

های سیستم مذکور و تحلیل   ها و خروجی ، همچنین درک بهتر کاربران از روابط بین ورودیMRPهای  نسبی سیستم یسادگی

های تولید  ریزی در برنامه MRPهای بدست آمده از سیستم  شود که مدیران به خروجی های خروجی باعث می راحت بر روی داده

با ها و همچنین ایجاد یکپارچگی  در شرکت MRPهای  ستماستفاده از سی  خود اعتماد داشته باشند. از طرفی با توجه به گستردگی

ریزی تولید  های مطلوب جهت استفاده در برنامه را به یکی از سیستم MRPسیستم ها،  های مورد استفاده در شرکت ستمدیگر سی

 است. تبدیل کرده

فارشسسازیزمانانجامبینیوبهینهاستراتژیهایپیش -3

زمانانجامسفارش -3-1

 PLT توسط MRP یها یستمهر قطعه است. س (PLT) زمان انجام سفارش MRP یها یستمس یدیکل یاز پارامترها یکی

 .[4]کند یدرا تول شده یزیر برنامه یدخر های سفارشتا بتواند سفارش و  برد میخالص هر قطعه را در زمان به عقب  یها یازمندین

 .[4] یردگ یم یجا یدتول یبند و زمان یزیر برنامه مراتب هسلسلدرون  MRPچگونه  ینکهاست بر ا یمرور 2 جدول

 

 [4]بندی ریزی و زمان برنامه مراتب سلسلههای مواد در  ریزی نیازمندی جایگاه برنامه -2جدول 

 

  

 یزیر برنامه

 استراتژیک

تولید  برنامه

 ادغامی
 تفصیلی یبند زمان MRP اصلی یبند زمان

ی
وج

خر
 

 ساعتی )زمان واقعی( روزانه روزانه( هفتگی )یا ماهیانه سالیانه

جدید،  تسهیالت

 محصوالت جدید

میزان تولید بر 

واحد  ساسا

 مشترک

 زمان و تعداد تولید محصول

مقدار واقعی، تاریخ نیاز و 

 های سفارشتاریخ صدور 

برای هر  شده یزیر برنامه

 یک از اجزاء تولید

محل کارخانه، زمان  در

 آالت نیماشدر دسترس 

 و نیروی انسانی

 

شده است. زمان انجام  ریزی آوردن میزان زمان انجام سفارش برنامه دست به MRPهای  در سیستم یزبرانگ چالشیکی از مسائل 

مابین زمان تکمیل شدن یک محصول )موعد مقرر( و زمانی که سفارش  شده فی داده  به زمان تخصیص شده یزیر برنامهسفارش 

 [9.] شده( ریزی شود )زمان ارسال سفارش برنامه ارسال میشده  ریزی برنامه
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گیری  یکی از پارامترهای تصمیم عنوان بهبه رویکرد مقاالتی که از زمان انجام سفارش  4-9و  9-9، 1-9های  در بخشدر ادامه 

ها و  شده در این مدل ادههای استف استراتژی 4و در بخش  شده اشاره اند کردههای مترتب بر تولید استفاده  جهت کاهش هزینه

 ها تشریح خواهد شد. همچنین مزایا و معایب آن

هایسفارشیمدلیکپارچهبرایتعیینقیمتوزمانتحویلدرمحیط -3-2

، زمان انجام اند را ارائه کرده یمتقریزی غیرخطی عدد صحیح مختلط برای تعیین  ، یک مدل برنامه[9]دره و همکاران ستاری گرم

که در آن تقاضا وابسته به قیمت و زمان تحویل است و  شده است ارائههای سفارشی  ها در سیستم بندی سفارش سفارش و زمان

قیمت و زمان تحویل رقبا، سود خود را  نظر گرفتنها با در  بندی سفارش کننده با تعیین یکپارچه قیمت، زمان تحویل و زمان تولید

ریزی  شود. برنامه شده و ظرفیت موجود در سیستم تعیین می های پذیرفته به سفارشکند. زمان تحویل و قیمت با توجه  بیشینه می

 شود. ریزی غیرخطی می های مرسوم تبدیل به مدل برنامه غیرخطی عدد صحیح مختلط برای این مسئله با روش

که تقاضای بازار فقط توسط  نحویبه سفارشی در نظر گرفته  تماماًرا  یدکنندهتولبرای سادگی دو   ،[9]دره و همکاران  ستاری گرم

توسعه یابد. محیط تولیدی بر اساس کار کارگاهی  کننده ینتأمتواند به حالت چند  شود ولی مدل می می ینتأمکننده  این دو تولید

ر بازا یاندوره، تقاضای مشتر های ورودی مسیرهای عملیاتی و مواد مصرفی متفاوتی نیاز دارند. در ابتدای هر است و سفارش

فرستاده،  تولیدکننده تقاضای خود را به یانکند. مشتر یینرا تع یدههای رس سفارشانجام  و زمان یمتق یدبا یدکنندهو تول رسد یم

هر سفارش  بازار شده از کل تقاضای شود. سهم کسب یرفتهپذ تواند یم یقطع ی مشتری تقاضای یل،و زمان تحو یمتق یینبعد از تع

 یستم،س وضیعت با توجه به یشنهادیپ یلو زمان تحو یمتدارد. ق یبو رق یشنهادی تولیدکنندهپ یلحوو زمان ت یمتبه ق یبستگ

 یینتع یمشرکت در زمان تصم منابع موجود یتموجود و ظرف شده یرفتههای پذ سفارشاند که  [ آورده9دره و همکاران ] ستاری گرم

 :شوند یم یمدسته تقس سه به ها سفارش ین،بنابراشود.  یم

ها به  ها معلوم است ولی هنوز در مخزن سفارش شده و مقدار تقاضای آن ها قبالً تعیین هایی که قیمت و زمان تحویل آن سفارش -2

های  گیرند )سفارش می زود کردشوند و اگر در زمان مقرر تحویل مشتری نشوند جریمه دیرکرد یا  می ینگهدارانتظار تولید 

 موجود(.

و زمان  یمتها به ق سفارش آن یزانم .شود یینتع ها آنیل و زمان تحو یمتق یداند و با شده یستمس که وارد ییها سفارش -1

  ید(.جد یها سفارش) ی داردبستگ یلتحو

های تولید در  که از ظرفیت مشخص است ها آن یدتول برای الزم یتظرف .هستند یدکه در کف کارگاه در حال تول ییها سفارش -9

  کنند. ریزی استفاده می دوره برنامه

سپاری  از موارد برون یانجام داشت در برخ یتقابل سپاری برون کاری و در وقت عادی، اضافه یدتول شده، انجام های یا توجه به بررسب

 ینکه در ا یافت یم یشکف کارگاه افزا یکاریب هزینه سپاری، با برون یگردر کارگاه داشت از سوی د یدنسبت به تول کمتری ینههز

  .[9]کف کارگاه در نظر گرفته شد یکاریب ینهکنترل هز برای یراستا تابع هدف
(2)                                                                                 [                       ] 

کننده  کند که برابر مجموع درآمدهای تولید [ سود کل را بیشینه می9دره و همکاران ] ری گرمدر مقاله ستا شده ارائهمدل 

 .است(        )های تولیدکننده  منهای مجموع هزینه(     )
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و دیرکرد  کردزود هزینه    های موجود و پارامتر  و دیرکرد سفارش زود کردهزینه    برای هزینه، پارامتر شده اعالمدر پارامترهای 

ضرب هزینه دیرکرد در مقدار دیرکرد  ی اضافه بهسفارش  زود کرددر مقدار  زود کردکه از ضرب هزینه  های جدید است. سفارش

  .[9]آید دست می های جدید به های موجود و سفارش سفارش به تفکیک برای سفارش

 با 2919که فعالیت خود را از سال محبت کارمطالعه موردی مدل خود را در شرکت  [9]دره و همکاران آقایان ستاری گرم تیدرنها

روزافزون جامعه و  یازتوجه به ن . باشد یزن ینفت یها کن گرم آب یدآغاز و پس از چندی موفق به تول ینفت های ساخت بخاری

خود  یداتمتنوع به تول با سایزهای یسپس کولرهای آبگاز و  اجاق ی،برق یها کن گرم آبابتدا  2991سال مجموعه در  ینها ا خانواده

 .اضافه کرد

و برای تحلیل  شده حل MINOSکننده  توسط حل GAMS 23.7سازی  افزار بهینه مدل غیرخطی عدد صحیح مختلط مسئله در نرم

خروجی آن در های جدید حل شد که  حساسیت مدل، مسئله به ازای مقادیر مختلف قیمت و زمان تحویل رقیب برای سفارش

یابد. چنین  و زمان تحویل رقیب، قیمت و زمان تحویل سود شرکت افزایش می متیق( نشان داد با افزایش 9( تا )2های ) شکل

و زمان  یمتق یشرابطه عکس دارد. با افزا شده با تقاضای کسب یلو زمان تحو یمتچراکه ق رسد یبه نظر م ای منطقی نتیجه

شرکت تقاضای خود را از  یب،رق تحویل و زمان یمت. با کاهش قیابد یم یششده شرکت افزا کسب تقاضای مقدار یب،رق یلتحو

  ای داشت. ویژه توجه یزن یبهای رق به استراتژی یدشرکت با یطعالوه بر شرا ین، هرلحظهبنابرادهد.  یدست م

 
 [9]هکنند تغییرات قیمت رقیب روی سود تولید ریتأث – 2شکل 
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 [9]تتغییرات زمان تحویل رقیب روی سود شرک ریتأث – 1شکل 

 

 
 [9]هتغییرات قیمت رقیب روی قیمت تولیدکنند ریتأث – 9شکل 

  

MRPهایمامسفارشبرایبهبودعملکردسیستسازیزمانانجبهینه -3-3

 یطیدر مح MRPاست که از  یدمحدود مف یتقطعات جداگانه با ظرف یدکنندگانتول یبرااند که  آورده[ 4]میالنه و همکاران

ها قابل  در آن یستمس ینکه ا یعیاز صنا ییها کند. مثال یم ییرتعداد قطعات در طول زمان تغ یکنند که در آن تقاضا یاستفاده م

 یپژوهش برا ین. ایکیمزارع و الکتر ،نظامی یزاتتجه ریزی، قطعات خودرو، قالب یدکنندگاناز تول اند عبارتکاربرد هستند 

 ینه مواد مصرف یرنگ، کفش، پوشاک و اجناس لوکس( ول ی،باز مناسب است )مانند اسباب یزن یا دوره یتقاضا یمحصوالت دارا

 و پوشک(.  یرثابت )مانند ش یبا تقاضا یضرور

 یینتع یمربوطه برا یها ینههمراه با هز یاتیعمل یوهایاز سنار یها، انواع مختلف جامع بودن فرمول یبرا[ 4میالنه و همکاران ]

PLT مربوطه، و طبق برنامه  یخدر تار شده یزیر برنامه یلتحو یخکه تار شده استفرض . اند گرفتهها در نظرMRP  ،یارخ خواهد داد 
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. خواهد شد بعد موکول یخیبه تار یلوجود نداشته باشند تحو شده یزیر برنامه یلتحو یخدر تار یکاف اندازه به یازموردناگر قطعات 

روند،  یم یدبه خط تول شده یزیر برنامه یلتحو یخشده در تار یزیر برنامه یها سفارش، قطعه یموجود بودن یکافدر صورت 

 ،کند یبانیپشت شده را یزیر سفارش برنامه یک ینسب یلتحو است که یا اندازه بهقطعات  یموجود. اگر موجود یتنظر از ظرف صرف

 یکه موجود یزمان ینمانده آن در اول یشود و باق یم یتحما یتوسط موجودشود که  یم یلتحو یبا مقدار شده یزیر برنامه فارشس

 یلاز مقدار تحو یدرصد یاحداقل مقدار ذکرشده در قرارداد و  اندازه به یدبا ینسب یلتحو یزانخواهد شد. م یدتول شودکامل 

 یشود. زمان یم یلتحو یرتأخبا  ین بعد، کل سفارش در زماصورت ینا یر؛ در غشده است وافقت یشاز پ شده شود که یزیر برنامه

ارائه  یراحت یشوند. برا یآن از انبار قطعات خارج م یبرا یازموردن، قطعات شوند یم یدوارد خط تول شده یزیر برنامه یها سفارشکه 

بازده  یزقطعات ن یو تمام گرفته شد در نظرصفر . زمان ارسال اند شده مسئله اصلی ساده دست دادناز بدون  فرضیات یش،و آزما

به انبار  ییقطعه به شکل محصول نها 266آن  یبروند، همگ یدقطعه به درون خط تول 266مثال اگر  یدرصد دارند )برا 266

  (.رسند یم

هر زمان  یز. مواد خام نشوند یانجام م یکسان یدیمکان تول یکها در  یتفعال یشود که تمام یفرض م[ 4توسط میالنه و همکاران ]

خط  یزی،ر شوند. در آغاز افق برنامه یگسسته با مدت ثابت انجام م یزمان یها ها در دوره باشند فراهم هستند. محاسبه یازموردن

که  ابرابر با صفر(. تقاض یددر دست، در زمان سفارش، و در حال تول یموجود یعنیهستند ) یخال یانبار موجود یها و اتاق یدتول

 یتقاضا تواند یمشود  MRPکه وارد  ییهر تقاضا یعنی ینناخالص مستقل است. ا یازمندین یکت زاد اس نسبت به مدل برون

 یتجمع یزیر برنامه یندفرآ یکآمده از  دست هب یاصل یبند است از زمان یشده که بازتاب یزیر برنامه یلتحو یاشده و  یزیر برنامه

 یاست. نوع واقع آمده دست بهتابع تعهد به سفارش  یکاز بوده که  یا شدهتعهد  یتقاضا یا نشده یلترف یتواند تقاضا یم یا ؛است

شود  یم یقتعو ی، به دوره بعداستدوره برآورده نشده  یککه در  ییخواهد داشت. هر تقاضا یشرکت بستگ های یاستتقاضا به س

شده به درون خط  یزیر سفارش برنامه یککه  یروند(. زمان نمیخورند، و از دست  یم یرتأخفروش برآورده نشده  یها فرصت یعنی)

 ی، زمانصورت ینا یردر غ شود، یم یلتکم یبعد یلوجود داشته باشد، در حداقل زمان تحو یکاف یتاگر ظرف شود، یوارد م یدتول

 یها سفارش یرسا پسو س شوند، یانجام م یتابتدا تا حد ظرف یریتأخشده  یزیر برنامه یها سفارش یست،ن یکاف یتکه ظرف

شده  یزیر برنامه یها سفارشتوسط  فوراً یت. هر زمان ممکن باشد، ظرفشوند یانجام م یبعد یزمان یها شده در دوره یزیر برنامه

که  شود ی. فرض مگیرد یکه موجود شد مورد مصرف قرار م یا دوره ین، در اولظرفیت موجود نبودندر صورت . شود یمصرف م

رخ  یدر آغاز هر دوره زمان یو آن زمان هم صورت به شوند، یکاهش موجود م یا یشدوره سبب افزا یککه درون  ییاه یتفعال یتمام

  .دهند یم

شده  گرفتهدر فرمول در نظر  ( دقیقاً مطابق با نیاز تولیدlot-for-lot)  دسته به دستهصورت  به یدیتول یها دسته یینتع سیاست

 .[4]است
 

Minimize 
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∑
   

∑                                   
   

∑
   

∑  
   

      

 ∑
   

∑
              

(                   
             

                       
(         

          )) 

(9) 

تا تغییرات در  شود تعیین می MRPتوسط  مورداستفاده( PLTiv) شده ریزی زمان انجام سفارش برنامه تفاده از این مدلبا اس

به  i( محصول EWIPit) ساخت دستدر ( و موجودی Iil( را کاهش دهد. موجودی نهایی )9در تابع هدف ) ذکرشدههزینه/جریمه 

هایی که تولید واقعی با  (. تعداد دورهHCEWIPiو  HCiگیرد )به ترتیب  قرار میهای نگهداری هر قطعه مورد جریمه  ازای هزینه

شود. تقاضاهای برآورده  ( جریمه میSCi( با هزینه آغاز تولید )APit) شود یمآغاز  iظرفیت کافی برای حمایت از تولید محصول 

( برای Bdt) tدر انتهای هر دوره زمانی  dی محصول برا یریتأخ یها سفارششوند. این  نشده در یک دوره به دوره بعدی موکول می

شده  ریزی برنامه یها سفارشانجام سازی تغییرات زیاد )و بزرگ( در زمان  شوند. پیاده جریمه می BOCdهر دوره دیرکرد توسط 

i (PLT_change_ONiv )محصول  شده یزیر برنامه یلتحو، برای هر تغییر در زمان یجهدرنت؛ شودهایی  ایجاد چالشتواند سبب  می

( و PLT_incriv)شود و برای بزرگی این تغییر در زمان تحویل نیز، چه مثبت  ( اعمال میPLT_Change_Cost_Fixedi)یک جریمه 

  .[4]گیرد تعلق می (PLT_Change_Cost_Variablei)( ، یک جریمه اضافی PLT_decriv)یا منفی 

درتقاضاوزمانیباوابستگیمتوالیدتولیهایستمدرسشدهیزیربرنامهسفارشدورهتناوبوزمانانجامیینتع -3-4

یرقطعیانجامسفارشغ

شده در مدیریت انبارداری تقاضای وابسته است. در این مقاله یک  ( یک رویکرد شناختهMRPهای مواد ) ریزی نیازمندی برنامه

ای با تقاضای ثابت و زمان انجام سفارش احتمالی فرض شده است. الکترونیک،  چند دوره یا چندمرحلهسیستم تولید متوالی 

های تولید متوالی )پیاپی( نام برد.  هایی از سیستم نمونه عنوان بهتوان  بندی را می های بسته های مونتاژ خودرو و سیستم سیستم

  .[1]ای دانست ی تولید چندمرحلهها توان شبیه سیستم های تولید متوالی را به یک معنا می سیستم

مرحله  m. این سیستم تولیدی شامل اند گرفتهاز یک نوع محصول را در نظر  یک سیستم تولید متوالی[ 1]ران صادقی و همکا

POQای ) سفارش با مقدار دوره صورت بههای تولیدی  پردازش است که زمان انجام سفارش در این مراحل احتمالی بوده و دسته
9 )

که تقاضا باری محصوالت نهایی طی هر دوره  شده استشود.فرض  ای استفاده می چند دوره یا چندمرحلهکه در این سیستم  است

 . (4)شکل  ها احتمالی است ی مرحله ثابت است ولی زمان انجام سفارش واقعی برای همه

شده آن، اتمام  ریزی اگر در یک دوره خاص یک کار )یا دسته( زودتر از زمان انجام سفارش برنامهاند که  [ آورده1صادقی و همکاران ]

مشابه اگر در یک دوره خاص یک  طور بهشامل هزینه انبارداری خواهد شد.  شده یزیر برنامهیابد از آن زمان تا زمان انجام سفارش 

مطابق با مرحله  mکه در  شده استیابد. فرض  آن مرحله به آن تعلق میکار مطابق با برنامه اتمام نیابد یک هزینه جریمه در 

                                                           
7 Period Order Quantity 
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شده  ریزی ، در مرحله یک چنانچه کار دیرتر از زمان برنامهعالوه بهنخواهند داشت.  یریتأخشود، بنابراین جریمه  برنامه، کار انجام می

 یرتأخو هزینه  رفته ازدستن جریمه بیانگر محصوالت مانده به آن تعلق خواهد گرفت. ای کامل شود یک جریمه کار یا سفارش باقی

در تحویل به مشتری است و اگر در مرحله یک زودتر از موعد مقرر کامل شود، محصول نهایی تا زمان تحویل به مشتری نگهداری 

  ( است.POQای ) سفارش با مقدار دوره یگذار سفارششود. سیاست  می

از محصول نهایی در هر دوره با تاریخ  تقاضا  Dند. همچنین فرض شده است که تعداد شو گذاری می دوره سفارش Pمحصوالت هر 

 Dسطح متوالی از پردازش مرکب تولید برای تعداد  mتحویل مقرر وجود دارد. برای برآورده شدن این موضوع، نیاز به بارگذاری 

  .[1]آیتم است

تولید  2محصول نهایی در سطح  یتدرنهاو  …,m1,m2های  سطحساخته در   و محصوالت نیم شده آماده mمواد خام در سطح 

  .[1]. زمان انجام سفارش در هر سطح احتمالی استشود یم

های انبارداری قطعات در هر سطح و  سازی مجموع هزینه برای کمینه Pهدف یافتن زمان رهایی قطعه در هر سطح و هر دوره 

  .[1]و هزینه انبارداری محصول نهایی است رفته ازدستمانده، هزینه فروش  هزینه کار باقی

 
 [1] سطح mخطی دارای  ینتأمیک زنجیره  – 4شکل 

 

برابر  iشده برای سطح  ریزی احتمالی فرض شده است. زمان انجام سفارش برنامهزمان انجام سفارش [ 1در مدل صادقی و همکاران ]

دیگر سفارشی وجود ندارد.  یها دورهو در  شود یمو ... ارسال  p+1 ،2p+1، 2های  محصوالت در ابتدای دوره یها سفارشاست.  xiبا 

با توجه به احتمالی بودن زمان انجام سفارش، سه تابع برای  متغیر تصمیم است(. Pاست ) PDمقدار سفارش ثابت بوده و برابر با 

  هزینه وجود دارد:

(. در این حالت سفارش بازگشتی نداشته 1سفارش واقعی است )شکل شده برابر با زمان انجام  ریزی زمان انجام سفارش برنامهالف( 

 و مدل هزینه برابر است با:

        [                          ]         [  
      

 
  ]         

(4) 

(A گذاری هر سفارش،  : هزینه سفارشh  ،هزینه هر واحد انبارداری در واحد زمانی :p های زمانی برای هر سفارش،  : دورهf :

 : زمان انجام سفارش(x)زمان انجام سفارش توزیع احتمالی دارد(،  یها سفارشمجموع زمان انجام 
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 [1]شده یزیر برنامهریزی در صورت برابری زمان انجام سفارش واقعی و  شمایی از مسئله برنامه – 1شکل 

 

(. چنانچه محصول بعد از موعد 6شده کمتر از زمان انجام سفارش واقعی است )شکل  ریزی که زمان انجام سفارش برنامه وقتیب( 

 :خواهد بودزیر  صورت بهمانده خواهیم داشت که در این صورت مدل هزینه  مقرر ساخته شود در این صورت کار یا سفارش باقی

        [  
                    

 
  ]         [   

            

 
]         

(1)  

(b کار یا سفارش باقی : )مانده 

 

 [1]شده یزیر برنامه از زمان انجام سفارشزمان انجام سفارش واقعی  بیشتر بودنریزی در صورت  شمایی از مسئله برنامه – 6شکل 
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زیر  صورت بهشده بیشتر از زمان انجام سفارش واقعی است. در این صورت مدل هزینه  ریزی که زمان انجام سفارش برنامه ج( وقتی

 :خواهد بود

        [  
      

 
           ]         

(6)  

 
 [1]شده یزیر برنامهریزی در صورت کمتر بودن زمان انجام سفارش واقعی از زمان انجام سفارش  شمایی از مسئله برنامه – 9شکل  

گیرینتیجه -4

های  های مواد است. با توجه به مدل ریزی نیازمندی در برنامه یرگذارتأثیکی از پارامترهای شده  ریزی برنامهزمان انجام سفارش 

های ریاضی زمان  توان با استفاده از مدل گذاری می سفارش های یاستستوان گفت با در نظر گرفتن  مقاله، می در این شده یآور جمع

شده به ازای  های منتج با توجه به نوع صنعت و کاربرد این پارامتر در آن صنایع بتوان هزینه که ینحو بهانجام سفارش را بهینه نمود 

های انبارداری، سفارش باقیمانده، سفارش در دست، تقاضای  : هزینهازجملهوعد سفارش را )نسبت به زمان م زود کرددیرکرد و یا 

و ...( کمینه نمود. رفته ازدست
 

 

ها  ، بیانگر این نکته بوده است که در صورت داشتن رقیب در صنایعی که سیستم تولید آن1-9در مقاله بخش  شده ارائهمدل 

از هر سفارش وابسته به قیمت و زمان تحویل پیشنهادی در مقایسه با قیمت و زمان تحویل  آمده دست بهسفارشی است، تقاضای 

های رسیده با  رقیب دارد، در مقاله مذکور با ارائه یک مدل غیرخطی عدد صحیح مختلط برای تعیین قیمت و زمان تحویل سفارش

 یدکنندهتولتابعی از قیمت و زمان تحویل  صورت بها های موجود و ظرفیت تولیدی سیستم با لحاظ نمودن تقاض توجه به سفارش

 توان در بازار رقابت از جایگاه بهتری برخوردار شد. نشان داد که با استفاده از یک مدل ریاضی می یتدرنهارقیب ارائه شد و 

های  ریزی نیازمندی ی برنامهها های بالقوه و بالفعل موجود در سیستم استفاده از پتانسیل بر یهتک، با 9-9در بخش  شده ارائهمدل 

 سیستمیک پارامتر کلیدی در  عنوان بهمواد و بدون تغییر در هسته اصلی این برنامه )با فرض استفاده از زمان انجام سفارش 

ول های انبارداری محص مناسب، هزینه یها سفارشتا با ارائه زمان انجام ریزی عدد صحیح مختلطی را ارائه نمود  مذکور( مدل برنامه

و همچنین با اعمال جریمه بر روی تغییر زمان  کندرا کمینه  یریتأخ یها سفارشاندازی  ، راهساخت دست، موجودی در یدشدهتول
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 (NCTAE2017ی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالمی )اولین همایش ملی فناوری در مهندسی کاربرد

 2931بهمن ماه  12واحد تهران غرب، 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

را تخمین زند. از نقاط  شده یزیر برنامه یها سفارشها برای زمان انجام  توانست بهترین ورودی شده یزیر برنامه یها سفارشانجام 

اشاره  MRPهای تولیدی ثابت، عدم نیاز به تغییر در سیستم  دسته یگذار سفارشه استفاده از سیاست توان ب قوت این مدل می

و ضمن عدم  کندرا به آن وارد  MRPسیستم  نظر موردهای مواد تنها داده  ریزی نیازمندی تواند در کنار برنامه نمود. این مدل می

 ائه کند.تغییر در سازمان تولیدی، برنامه بهینه مدنظر را ار

یک  عنوان بهرا  یها سفارشهای مواد، زمان انجام  ریزی نیازمندی های برنامه از سیستم، ضمن استفاده 4-9در بخش  شده ارائهمدل 

یک پدیده  عنوان به یها سفارش. این مدل با لحاظ نمودن پارامتر زمان انجام گرفته استپارامتر احتمالی با توزیع مشخص در نظر 

 یها سفارشهای انبارداری،  احتمالی ضمن ارائه و اثبات قضایای مترتب بر این پارامتر ) با توجه به احتمالی بودن آن(، هزینه

 .است کردهاندازی را کمینه  و هزینه راه رفته ازدستمانده، تقاضای  باقی

ریزی  یک پارامتر در سیستم برنامه عنوان به  سفارشجام دست آوردن زمان ان با به 4-9و  9-9های  در بخش شده ارائههای  مدل

 .کنند MRPپارامتر مذکور و استفاده آن در سیستم  نمودن ینهبهتوانند باعث  های مواد می نیازمندی
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