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*

حامد فضلاهللتبار

استاديار گروه مهندسی صنايع ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه دامغان ،دامغان ،ايران

اطالعات مقاله

خالصه

تاریخچه مقاله:

زنجيرهتأمين بهعنوان شبکهای از سازمانهای متصل و وابسته بههم كه بهمنظور كنترل ،مديريت و بهبود
جريآنهای مواد ،اطالعات و مالی در طول زنجيره (از تأمينكنندهها تا كاربران نهايی) با يکديگر همکاری
میكنند ،شناخته شده است .وجود عوامل و اهداف رقابتی گوناگون مابين شركتها و زنجيرهها ،آنها
را به سمت افزايش سطح رقابتپذيری از طريق بهبود عواملی نظير انعطافپذيری و سرعت پاسخگويی
به مشتريان هدايت میكند .اين تحقيق به بررسی مدل زمانبندی در يک زنجيرهتأمين مستقيم
چنداليهای چندمحصولی و چنددورهای میپردازد .زمان توليد كه متشکل از مجموعه زمانهای
فرايندهای سلولها ی توليدی است ،تحت يک سيستم توليدی سلولی بررسی میگردد .بدين منظور،
يک مدل برنامهريزی عدد صحيح غيرخطی دوهدفه بهمنظور كمينهسازی كل زمانهای زنجيره و
كمينهسازی حداكثر زمان تأخير ارائه شده است .مثال عددی در ابعاد مختلف درنظر گرفته شده و با
نرمافزار  GAMSحل شده و جوابهای بهدست آمده گزارش داده شده است .در دو اندازه مثال ارائه
شده رقتار مدل منطقی و در اندازه بزرگ زمان حل افزايش يافت كه بهعلت افزايش شاخهزنی با افزايش
تعداد دورهای زمانی و محصول و آيتم در هر اليه قابل توجيه است .عالوهبراين ،تحليل حسايت روی
پارامترهای مهم مسأله انجام و تغيير رفتار تابع هدف مبتنیبر تغييرات پارامترها بررسی شد .از نتايج
بهدست آمده میتوان در تصميمگيری برنامهريزی عمليات زنجيرهتأمين بهصورت اليهای مجزا و نيز
بهصورت يکپارچه با انعطاف ،در شرايط وجود بحران استفاده كرد.

دریافت 1399/9/11
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(مقاله پژوهشی)
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 .1مقدمه
تشديد صحنه رقابت جهانی در محيطی كه بهصورت دائم در حال تغيير
است ضرورت واكنشهای مناسب سازمانها و شركتهای توليدی ـ
صنعتی را دوچندان كرده و بر انعطافپذيری آنها با محيط نامطمئن
خارجی تأكيد دارد .سازمانهای امروزی در عرصه ملی و جهانی
بهمنظور كسب جايگاهی مناسب و حفظ آن نيازمند بهرهگيری از
الگوی مناسب همچون مديريت زنجيرهتأمين در راستای تحقق مزيت
رقابتی و انتظارات مشتريان هستند .مشتريان در سازمانهای امروزی
در توليد كاال و ارائه خدمت ،رويههای انجام امور و فرايندها ،توسعه
دانش و توان رقابتی همراه و همگام اعضای سازمان میباشد .مديريت
* نويسنده مسئول :حامد فضلاهللتبار
تلفن+98-2335220232 :؛ پست الکترونيکیh.fazl@du.ac.ir :

مؤثر زنجيرهتأمين از عوامل اصلی بقا میباشد ضمن آنكه استفاده از
فناوری اطالعات در فعاليتهای زنجيرهتأمين پتانسيل ايجاد ارزش را
در زنجيره افزايش داده است .بهطور كلی مديريت زنجيرهتأمين بر
افزايش انطباقپذيری و انعطافپذيری شركتها تأكيد دارد و دارای
قابليت واكنش و پاسخ سريع و اثربخش به تغييرات بازار است .يک
شبکه زنجيرهتأمين به جريان مواد ،اطالعات ،وجوه و خدمات از
تأمينكنندگان موادخام طی كارگاهها و انبارها تا مشتريان نهايی اشاره
دارد و شامل سازمانها و فرايندهايی میشود كه كاالها ،اطالعات و
خدمات را ايجاد و به مصرفكنندگان تحويل میدهند (هوشيار و
همکاران 2016؛ مهدی زاده و رحيمی .)2016 ،لجستيک معکوس نيز
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حوزه كوچک ولی مهمی از زنجيرهتأمينكنندگان امروزی است و اين
اجازه را به مديريت شركتها میدهد كه كاالها و مواد اوليه برگشتی
را به عرضهكنندگان بازگردانند و برای حفظ تداوم و هماهنگ كردن
فعاليت های توليد  ،توزيع و جلوگيری از توقف عمليات به سبب كمبود
موجودی و نيز قابل استفاده نمودن اقالم و كاالهای برگشتی؛
خطمشیها ،نظامها و روشهايی را اتخاذ نمايند تا مجموع هزينههای
مرتبط با زنجيرهتأمين را كاهش دهند (نياكان و همکاران 2016؛
دلگشايی و همکاران .)2016
مديريت زنجيرهتأمين نيز بهمعنای يکپارچهسازی واحدهای
سازمانی درون زنجيره و ايجاد هماهنگی در جريآنهای مواد ،اطالعات
و مالی با هدف تأمين نيازهای مشتريان و دستيابی به مزيت رقابتی
قابل اتکا و بلندمدت است .يکی از راههای افزايش بهرهوری و حضور
قدرتمند در بازار رقابتی ،تركيب و تلفيق مستقيم توليد سلولی در
زنجيرهتأمين میباشد .در مديريت زنجيرهتأمين يکی از موارد مهم
برنامهريزی مبتنیبر زمان عمليات در اليههای زنجيرهتأمين میباشد.
زمانبندی عمليات در زنجيرهتأمين شامل كليه فعاليتهای تأمين،
توليد و توزيع میباشد .وقتی تعداد اليههای زنجيرهتأمين ،تعداد عناصر
موجود در هر اليه و نيز تعداد محصوالت متعدد باشند ،زمانبندی
مناسب و بهينه عمليات منجربه انطباق زمان سيکل ،كاهش فروش
ازدسترفته و افزايش رضايت مشتريان میگردد .در اين پژوهش ،زمان
توليد متشکل از مجموعه زمانهای فرآيندهای سلولهای توليدی تحت
يک سيستم توليدی سلولی بررسی میشود .زمانهای حمل
درونسلولی و بين سلولی نيز مورد مطالعه قرار میگيرند .در مراكز
تأمين زمان تداركات بهعالوه زمان آمادهسازی بهعالوه زمان حمل مواد
اوليه برای محصوالت مختلف در زمانهای مختلف بررسی میشود .در
مركز توزيع زمانهای تخليه و چيدمان درانبار و زمان هماهنگسازی
برای ارسال تقاضای مشتريان درنظرگرفته میشود .باتوجه به اين عوامل
زمانی وبرخی ديگرازعوامل باهدف زمانبندی عمليات ،توليد و تحويل
محصوالت مختلف به مشتريان مورد مطالعه قرارمیگيرد.

 .2ادبیات موضوع
همانطور كه میدانيم يکی از اهداف اصلی زنجيرهتأمين كمينه كردن
هزينههای تداركات ،توليد و توزيع و بيشينه كردن جريان مواد در
زنجيره میباشد .از طرفی با استفاده ازسيستم توليد سلولی میتوان
بهرهوری توليد و جريان مواد را افزايش داد و همچنين میتوان برخی
از هزينههای توليد را كاهش داد .لذا مطالعات زيادی دراين راستا
صورت گرفته است (بهناميان و كميجانی .)1397،
در سيستمهای توليد سنتی ،در ابتدا زنجيرهتأمين طراحی می-
شود ،تعدادی از امکانات توليد تعيين میشود وامکاناتی برای پشتيبانی
از هر محصول در هر بازاراختصاص میيابد .سپس ،سازماندهی
فرايندها (خط توليد ،تشکيل فرايند يا سلولها) دركارخانه انجام می-
شود .رائو .و موهانتی )2003( ،.نيازمندی يکپارچهسازی توليد سلولی
و طراحی زنجيرهتأمين را معرفی كردند .درنظر گرفتن همزمان مفهوم
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زنجيرهتأمين و توليد سلولی به كاهش هزينه تداركات و توزيع و افزايش
پاسخگويی به مشتريان كمک میكند .بنابراين رويکرد يکپارچه توليد
سلولی و طراحی زنجيرهتأمين موجب بهتر شدن تجارت و واكنش
سريع ،كاهش هزينههای توليد و هزينههای توزيع پايينتر برای
شركتها میشود كه توسط (اسکالر )2008 ،.ارائه شده است .بهطور
طبيعی تصميمگيریهای استراتژيک اثرات طوالنیمدت دارند .افق
برنامهريزی به چند دوره تقسيم كرده و تصميمات استراتژيک برای هر
دوره اتخاذ میشود كه توسط (ملو و همکاران )2009 ،ارائه شده است.
بسياری از مدلهای آرايش سلولی زنجيرهتأمين فرض میكنند كه
پارامترهای ورودی قطعی هستند .اگرچه ،در عمل پارامترهای بسياری
ازجمله تقاضای قطعات ،زمان پردازش و ظرفيت ماشينها نامشخص و
مبهم هستند .عدم قطعيت در دنيای واقعی در سيستم توليد به دو
گروه تقسيم میشود :اول عدم قطعيت ناشی از محيط كه توسط (پن
و ناجی )2010 ،.به آن اشاره شد و دوم عدم قطعيت ناشی از سيستم
كه توسط (ساكيانی و همکاران )2012 ،به آن اشاره شد .ساكسانا.و
جين )2012( ،يک مدل توليد سلولی پويا و طراحی زنجيرهتأمين را با
درنظر گفتن مکآنهايی باچند كارخانه ،بازارهای چندگانه ،دورههای
چندزمانه و پيکربندی مجدد ارائه دادند .تابع هدف بهصورت
كمينهسازی مجموع هزينهها ازجمله هزينه حملونقل ،هزينه نگهداری
و برونسپاری و هزينههای ماشين برای تمام افق برنامهريزی است.
برای حل مدل ،آنها از الگوريتم تركيبی سيستم ايمنی مصنوعی
استفاده كردند .پايدار و همکاران ( )2014يک مدل برنامهريزی عدد
صحيح خطی مختلط را برای يکپارچهسازی برنامهريزی تداركات و
توليد زنجيرهتأمين در آرايش سلولی با درنظر گرفتن ماهيت غيردقيق
برخی پارامترهای مهم مثل تقاضای مشتريان و ظرفيت ماشين ،ارائه
داند .آنها از بهينهسازی استوار برای حل مدل رياضی با هدف كمينه
كردن هزينه ماشين ،نگهداری و تداركات استفاده كردند.
قضاوتی و همکاران ( )2011يک مدل جديد رياضی برای مسأله
توليد سلولی مرتبط با جنبههای تاكتيکی تحت ويژگیهای شبکه
زنجيرهتأمين در حضور عدم قطعيت پارامتر داخلی (زمان پردازش) و
پارامتر خارجی (تقاضاها) ارائه كردهاند .هدف اين مدل به حداقل
رساندن هزينه كلی شامل ارزش مورد انتظار.و واريانس.هزينه تاكتيکی
(زمانبندی) ،هزينه راهبردی (استخدام تأمينكنندگان در شبکه
زنجيرهتأمين) برای توليد عناصر استثنايی و نيز هزينه مديريت منابع
است .اين مدل میتواند مجموعهای از راهحلها را ارائه دهد كه نسبت
به تغييرات دادههای ورودی كمتر حساس هستند .برای حل مدل ،يک
روش تركيبی كارآمد براساس تركيب جديد الگوريتم ژنتيک )،(GA
تبريد شبيهسازی شده ) (SAدر يک ساختار موازی با رويکرد
بهينهسازی پيشنهاد شدهاست .قضاوتی ( )2011يک مدل برنامهريزی
عدد صحيح مختلط ( )MIPبرای كمينه كردن هزينه نگهداری مورد
انتظار و هزينه مربوط به شبکه تأمينكنندگان در يک زنجيرهتأمين
ارائه كردند.
پايدار و سعيدی مهرآباد )2015( ،به ارائه يک مدل رياضی
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بهينهسازی مسأله دوهدفه.شدنی.برای يکپارچهسازی برنامهريزی
تداركات ،توليد و توزيع با درنظر گرفتن اهداف مختلف و متناقض با
عدم قطعيت در برخی پارامترهای بحرانی مثل تقاضای مشتريان و
ظرفيت ماشينها پرداختند .سپس يک روش برنامهريزی آرمانی
تجديدنظر شده چندگزينهای برای حل مدل رياضی مطرح و پيدا كردن
جواب ارجح مطالعه شد .اعاليی و داودپور )2016( ،مدل رياضی جهت
يکپارچهسازی سيستم توليد سلولی پويای مجازی با مديريت
زنجيرهتأمين با پوشش گستردهای ازويژگیهای مهم توليد ارائه دادند.
مدل با درنظر گرفتن مکانيابی تسهيالت چندگانه ،تخصيص چند بازار،
افق برنامهريزی چندهدفه با گوناگونی تقاضا و تركيب محصول ،ظرفيت
زمانی ماشين و كارگر ،تخصيص اپراتور ،آموزش و خريد يا فروش
ماشين جديد برای افزايش سطح ظرفيت كارخانه ارائه شده است
(پايدار و سعيدی مهرآباد .)1393 ،محدوديتهای اصلی ،ارضای
تقاضای بازار در هر دوره ،دسترسی ماشين و اپراتور ،حجم توليد برای
هر كارخانه ميزان اختصاص يافته به هر بازار بود .اعاليی و داودپور
( )2016يک مدل جديد جهت تركيب كردن مستقيم توليد سلولی
پويای مجازی با مديريت زنجيرهتأمين را معرفی كردند .اين مدل شامل
تعدادی اجزا زنجيرهتأمين مثل توليدكننده ،انبارها ،بازارها و حملونقل
محصول نهايی از كارخانه به بازار میشود .اين مدل دوهدفه به
كمينهسازی كل هزينههای زنجيرهتأمين شامل هزينه نگهداری ،هزينه
برونسپاری ،هزينه نگهداری و تعميرات ماشينها ،هزينه ثابت و هزينه
حملونقل خارجی از يک سو و كمينهسازی تعداد كل عناصر استثنايی
و جابهجايی كارگران بين كارخانههای توليدی از سوی ديگر میپردازد.
اعاليی و داودپور ( )2017يک مدل رياضی جديد در حوزه
يکپارچهسازی سيستم توليد سلولی و زنجيرهتأمين با تخصيص
كارگران را ارائه دادند .مدل پيشنهادی آنها با هدف كمينهسازی هزينه
نگهداری ،كنترل و اداره مواد بين سلولی ،حملونقل بيرونی ،هزينه
ثابت جهت توليد هر قطعه و حقوق و هزينه ماشين و كارگر طراحی
شده است .پايدار و همکاران ( )2014مطالعهای پيرامون تشکيل سلول
مجازی پويا را انجام دادهاند .يک مدل رياضی جهت يکپارچهسازی
برنامهريزی توليد ،چيدمان ماشين و تخصيص مقدار سفارش به
تأمينكنندگان واجد شرايط در سيستم توليد سلولی مجازی پويا ارائه
نمودند.
در اين بخش به مطالعه و بررسی ادبيات و پيشينه پژوهش
پرداخته شده است .همانگونه كه اشاره شد تاكنون تحقيقات فراوانی
در حوزه طراحی توليد سلولی و زنجيرهتأمين بهصورت جداگانه صورت
پذيرفته است و مدلهای زيادی برای مناسبسازی مسأله با دنيای
واقعی بررسی گشته است .از طرفی اهميت تلفيق توليد سلولی و
زنجيرهتأمين از سال  2003آشکار شده است و براساس بررسیهای
صورت گرفته ،تاكنون تعداد كمی تحقيق در اين حوزه خصوصاً با هدف
كمينهسازی زمان كل سيکل و تأخيرات ،انجامگرفته است .هدف اكثر
تحقيقات صورت گرفته ،كمينهسازی هزينه بوده است .لذا فضای
مناسبی در زمينه يکپارچهسازی توليد سلولی با زنجيرهتأمين با مدنظر
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قرار دادن زمان بهجای هزينه ،وجود دارد .در بخش آينده به تعريف
مسأله تحقيق ،ارائه و تشريح مدل رياضی مربوطه پرداخته میشود.

 .3تعریف مسأله وساختار مدل
در اين پژوهش يک زنجيرهتأمين شامل چند اليه به نامهای
تأمينكننده ،توليدكننده ،توزيعكننده و مشتری چند محصول و چند
دوره را درنظر میگيريم .محصوالت بعد از تأمين ماده اوليه در اليه
تأمينكنند ه و توليد در اليه توليدكننده در مركز توزيع گردآوری و
سپس باتوجه به تقاضای مشتريان برای آنها ارسال میگردد .باتوجه
به اهميت زمان در تحويل بهموقع محصوالت به مشتريان و جلوگيری
از تأخيرهای فرآيندی در اين پژوهش به بهينهسازی زمان در طول
زنجيرهتأمين میپردازيم .لذا زمانبندی عمليات در اليههای مختلف
زنجيرهتأمين مدنظر میباشد .در اين مسأله به دنبال ارزيابی زمانهای
حركت محصوالت مختلف در دورههای زمانی مختلف درون سلولها و
بين سلولهای میباشيم به نحوی كه اهداف سيستم شامل دو هدف
ذيل محقق گردد:
 .1كمينهسازی كل زمانهای زنجيرهتأمين
 .2كمينهسازی بيشترين زمان تأخير
ساير مفروضات مسأله مورد بررسی عبارتند از:
 تعداد اليههای زنجيرهتأمين چهار اليه میباشد كه شاملتأمينكننده ،توليدكننده ،توزيعكننده و مشتری است.
 تعداد دورههای زمانی چندگانه میباشد. تعداد محصوالت چندگانه میباشد. تعداد مراكز توزيع چندگانه میباشد. زمان قطعی میباشد. يک توليدكننده درنظر گرفته شده. سيستم توليدی از نوع توليد سلولی میباشد. چيدمان ماشينآالت و توالی عمليات بين ماشينها مشخصمیباشد.
 ابعاد سلولهای توليدی مشخص میباشد. تعداد و ظرفيتهای كاری سلولها از پيش تعيين شده میباشد. تخصيص كارگرها به سلولها و ماشينها از قبل تعيين شده است.برای درک بهتر ،يک پيکربندی برای مسأله فوق در شکل ()1
نشان داده شده است.
همانطور كه در شکل ( )1مشخص است تعدادی تأمينكننده ()i
وجود دارد كه نقش تأمين مواد اوليه را برای تنها مركز توليد ( )jاين
زنجيرهتأمين را برعهده میدارند و همچنين تعدادی مراكز توزيع ()k
برای توزيع محصوالت نهايی بين مشتريان ( )lوجود دارد .در مراكز
تأمين زمان تداركات بهعالوه زمان آمادهسازی بهعالوه زمان حمل مواد
اوليه برای محصوالت مختلف در زمانهای مختلف بررسی میشود .در
مركز توزيع زمانهای تخليه و چيدمان در انبار و زمان هماهنگسازی
برای ارسال تقاضای مشتريان درنظر گرفته میشود .باتوجه به اين
عوامل زمانی و برخی ديگر از عوامل با هدف بهينهسازی زمان سيکل،
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توليد و تحويل محصوالت مختلف به مشتريان مورد مطالعه قرار
میگيرد .در مجموع باتوجه به مطالعات گذشته عوامل زمانیای كه
میتوان در اليههای مختلف زنجيرهتأمين مطرح شده در اين پژوهش
درنظر گرفت به تفکيک اليههای مختلف در جدول ( )1نمايش داده
شده است .باتوجه به جدول فوق و زمانهای آورده شده پارامترهای
زمان موردنظر برای مدلسازی رياضی استخراج شد .لذا در قسمت بعد
فرمولبندی رياضی مسأله و شرح عالئم رياضی مربوط بيان میگردد.
شکل ( :)1پیکرهبندی ساختار مدل زنجیرهتأمین این پژوهش
جدول ( :)1مجموعه زمانهای عملیات در زنجیرهتأمین پیشنهادی
زمان تأمين

زمان توليد

زمان توزيع

تداركات
آمادهسازی
بارگيری و حمل مواد اوليه

مجموع زمانهای فرايندهای سلولهای توليدی
حمل درونسلولی ()intracell movement
حمل بين سلولی ()intercell movement
زمان انتقال مواد بين سلولها
زمان پردازش هرقطعه روی هر ماشين توسط هر كارگر
مجموع زمانهای فرايندهای سلولهای توليدی
زمان تغيير مکان ماشينها (درونسلولی و بين سلولی)
زمان تغيير مکان workerها (درونسلولی و بين سلولی)
زمان راهاندازی ) (set upماشينها
زمان شکست ) (break downماشينها
بارگيری و ارسال محصول به واحدهای توزيع

تخليه
چيدمان در انبار
هماهنگسازی برای ارسال (بارگيری) به مشتريان
حمل محصوالت

جدول ( :)2نشانههای مربوط به مدل
انديسها
l=1,…,L
s=1,…,S
t=1,…,T
p=1,…,P

انديس اليههای زنجيرهتأمين
انديس آيتمها در هر اليه
انديس دورههای زمانی
انديس محصوالت
پارامترها
زمان تدارک برای محصول  pكه بهوسيله آيتم  sدر اليه  lدر دوره  tتهيه می شود
زمان آماده سازی برای محصول  pكه بهوسيله آيتم  sدر اليه  lدر دوره  tآماده میشود
زمان تخليه برای محصول  pكه بهوسيله آيتم  sدر اليه  lدر دوره  tتخليه میشود
زمان بارگيری برای محصول  pكه بهوسيله آيتم  sدر اليه  lدر دوره  tبارگيری میشود
زمان حمل برای محصول  pكه بهوسيله آيتم  sدر اليه  lدر دوره  tحمل میشود
زمان چيدمان در انبار برای محصول  pكه بهوسيله آيتم  sدر اليه  lدر دوره  tدر انبارمرتب سازی میشود
موعد تحويل برای محصول  pكه بهوسيله آيتم  sدر اليه  lدر دوره  tپردازش میشود
مقدار تقاضای محصول  pكه بهوسيله آيتم  sدر اليه  lدر دوره  tپردازش میشود
زمان حمل درون سلولی برای محصول  pدر دوره t
زمان حمل بين سلولی برای محصول  pدر دوره t
زمان پردازش محصول  pدر دوره t
زمان جابهجايی محصول  pبين سلولها در دوره t
زمان تغيير مکان بين سلولی كارگرها برای هر محصول  pدر دوره t
زمان تغيير مکان درون سلولی كارگرها برای هر محصول  pدر دوره t
زمان راهاندازی ماشينها برای هر محصول  pدر دوره t

ptls

I

E ptls
ptls

U

L ptls
H ptls

O ptls
R ptls
D ptls
HA pt
HB pt
PT pt
pt

N

V A pt

V B pt
SE pt
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زمان عمليات اپراتور برای هر محصول  pدر دوره t
زمان شکست ماشينها برای هر محصول  pدر دوره t

OPpt
BR pt

متغير تصميم
انتخاب يا عدم انتخاب آيتم  sدر اليه  lبرای محصول  pدر دوره t
ميزان محصول  pكه توسط آيتم  sدر دوره  tدر اليه  lحمل میشود
زمان سيکل برای محصول  pكه بهوسيله آيتم  sدر اليه  lدر دوره  tپردازش میشود
زمان تأخير برای محصول  pكه بهوسيله آيتم  sدر اليه  lدر دوره  tپردازش میشود
زمان تکميل برای محصول  pكه بهوسيله آيتم  sدر اليه  lدر دوره  tتکميل میشود

 .1-3مدلسازی ریاضی
در اين قسمت به تشريح مدلسازی رياضی برای مسأله زمانبندی
عمليات زنجيرهتأمين چنداليهای ،چندمحصولی و چنددورهای
میپردازيم.
نشانهگذاری:
در اين بخش ،نشانههای مورد استفاده در مدل پيشنهادی را در قالب
نمادهای مشترک بين سطوح زنجيره و نيز به تفکيک بخشها بيان
مینماييم.
مدل ریاضی:
توابع هدف و محدوديتهای مسأله بهشرح زير ارائه میشوند:

MinZ =  ( CY ptls ).Y ptls + NN
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NN   ( DELptls ).Yptls
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(
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شرح توابع هدف:
مسأله مورد بررسی از دو مجموعه تابع هدف تشکيل شده است:
در تابع هدف عبارت اول ( )1مربوط به كل زمان سيکل زنجيره و
عبارت دوم ( )2مربوط به حداكثر زمان تأخير میباشد كه در مجموع
كمينه میگردد.
شرح محدودیتها:
محدوديت ( )3بيانگر زمان تأخير می باشد كه برابر با حاصل تفاضل
موعد تحويل و زمان تکميل است كه میتوان آن را بهصورت زير
خطیسازی كرد:
DEL
 0; DEL
C
− R ; p, t , l , s
()8
محدوديت ( )4نشان میدهد كه مجموع كل زمان تأخير دارای
يک حد باال (مجموع زمان سيکل زنجيره) میباشد .محدوديت ()5
زمان تکميل در اليه اول (تأمينكننده) كه برابر با مجموع زمان تدارک
و زمان حمل میباشد .رابطه ( )6زمان تکميل در اليه دوم (توليد)
میباشد كه برابر مجموع زمان حمل بينسلولی و درونسلولی و زمان
پردازش محصول و زمان تغيير مکان بينسلولی و درونسلولی كارگرها
و زمان راهاندازی ماشينها و زمان شکست ماشينها و زمان عمليات
اپراتور میباشد .رابطه ( )7زمان تکميل در اليه سوم (توزيع) میباشد
كه برابر با زمان بارگيری و زمان حمل و زمان تخليه و زمان چيدمان
در انبار میباشد .محدوديت ( )8نشان میدهد كه زمان سيکل تمامی
محصوالت درتمامی دورهها توسط تمامی عوامل در اليه اول كوچکتر
مساوی زمان تکميل تمامی محصوالت درتمامی دورهها توسط تمامی
عوامل است .محدوديت ( )9نشان میدهد كه زمان سيکل تمامی
محصوالت درتمامی دورهها توسط تمامی عوامل در اليه دوم كوچکتر
مساوی زمان تکميل تمامی محصوالت درتمامی دورهها توسط تمامی
عوامل است .محدوديت ( )10نشان میدهد كه زمان سيکل تمامی
محصوالت درتمامی دورهها توسط تمامی عوامل در اليه سوم كوچکتر
مساوی زمان تکميل تمامی محصوالت درتمامی دورهها توسط تمامی
عوامل است .محدوديتهای ( )11و ( )12و ( )13تاكيد میكند كه
مجموع زمانها در هر اليه بهازای تمامی محصوالت كمتر مساوی
موعد مقرر میباشد .رابطه ( )14تاكيد میكند كه ميزان محصول كه
در دورههای مختلف توسط عوامل گوناگون در هراليه منتقل میشود
(اگر محصول موردنظر انتخاب شود) بايد برابر با ميزان تقاضای
ptls

كه در آن  NNبرابر حداكثر ميزان تاخير بوده و معادل:
l

()16
()17

ptls

X

ptls

ptls

ptls
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مشتری باشد .رابطه ( )15مدل را مجبور به انتخاب يک آيتم در هر
اليه برای هر محصول در هر دوره زمانی میكند .رابطه ( )16نوع
متغيرهای تصميم و محدوديت ( )17بيانگر تناسب ميزان محصول
انتخابی و نيز مقدار آيتم انتخاب شده میباشد.

نرمافزاربهينهسازی  GAMSمدل فوق را اجرا و نتايج بهدست آمده
را نمايش میدهيم .ميزان تابع هدف برابر است با 8866 :واحد
زمان سيکل برای محصوالت و آيتمها و اليههای مختلف در سه
دوره زمانی (  ) CYدر جدول ( ،)3عواملی كه در اليههای مختلف

 .4مثال عددی

برای محصوالت مختلف در دورههای زمانی متفاوت انتخاب میشوند
(  ) Xدر جدول ( ،)4ميزان محصول برای آيتمها و اليههای

ptls

ptls

ما در اين بخش به بررسی مثال عددی جهت سنجش مدل رياضی
ارائه شده در بخش قبل برای مسأله زنجيرهتأمين چنداليهای،
چندمحصولی و چنددورهای میپردازيم .بدين منظور در مثالی ،چهار
اليه تأمينكننده ،توليدكننده ،توزيعكننده و مشتری ،دو محصول و
سه دوره زمانی درنظر گرفته میشود .تعداد آيتمهای اليههای مختلف
غير از توليدكننده ،دو میباشد.
دادههای ورودی
زمان حمل درون سلولی برای محصوالت مختلف در دورههای
گوناگون (  ) HAعبارتند از30, 40, 50, 60, 70, 80 :
pt

زمان حمل بين سلولی برای محصوالت مختلف در دورههای گوناگون
(  ) HBعبارتند از35, 45, 55, 65, 75, 85 :
pt

زمان پردازش برای محصوالت مختلف در دورههای گوناگون
(  ) PTعبارتند از55, 65, 75, 85, 95, 105 :

مختلف در سه دوره زمانی (

جدول ( :)3مقادیر زمان سیکل ( ) CY ptls
P=2

pt

زمان تغيير مکان بين سلولی كارگرها برای محصوالت مختلف در
دورههای گوناگون (  )V Aعبارتند از90, 80, 70, 60, 50, 40 :
pt

زمان تغيير مکان درون سلولی كارگرها برای محصوالت مختلف در
دورههای گوناگون (  )V Bعبارتند از100, 110, 120, 130, :
pt

140, 150

زمان راهاندازی ماشينها برای محصوالت مختلف در دورههای
گوناگون (  ) SEعبارتند از10, 20, 30, 40, 50, 60 :
pt

زمان عمليات اپراتور برای محصوالت مختلف در دورههای گوناگون
(  ) OPعبارتند از120, 140, 160, 180, 200, 220 :

P=1

T=3

T=2

T=1

T=3

T=2

T=1

S

120
140
150
160
130
170
140
150

140
150
160
180
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180
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160
150
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130
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130
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150
160
170
170
110

170
180
190
140
150
160
120
100

100
120
130
140
150
160
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100

1
2
1
2
1
2
1
2

pt

زمان جابهجايی محصوالت بين سلولها در دورههای گوناگون
(  ) Nعبارتند از20, 30, 50, 40, 60, 80 :

ptls

 )Yدر جدول ( )5نشان داده شدهاند.

جدول ( :)4عوامل انتخابی (
T=3
0
0
0
0
0
1
0
0

P=2
T=2
0
0
0
0
1
0
0
0

T=1
0
0
0
0
0
1
0
0

T=3
0
0
0
0
0
1
1
0

P=1
T=2
0
0
0
0
0
1
0
0
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زمان شکست ماشينها برای محصوالت مختلف در دورههای گوناگون
(  ) BRعبارتند از200, 250, 300, 350, 400, 450 :
ساير دادههای ورودی مانند زمان تدارک برای محصوالت مختلف
،) I
تحت آيتمهای مختلف در اليهها و دورههای گوناگون (

جدول ( :)5مقادیر میزان محصول ( )Y ptls
P=1

P=2

pt

ptls

دادههای ورودی زمان آمادهسازی برای محصوالت مختلف تحت
آيتمهای مختلف در اليهها و دورههای گوناگون (  ،) Eدادههای
ptls

ورودی زمان حمل برای محصوالت مختلف تحت آيتمهای مختلف در
اليهها و دورههای گوناگون (  ،) Hدادههای ورودی موعد تحويل
ptls

برای محصوالت مختلف تحت آيتمهای مختلف در اليهها و دورههای
گوناگون (  ،) Rدادههای ورودی محصوالت پردازش شده تحت
ptls

آيتمهای مختلف در اليهها و دورههای گوناگون (مقدار تقاضا)،
(  ،) Dنيز بهعنوان ورودی داده شدهاند.
ptls

بااستفاده ازدادههای ورودی مطرح شده فوق با كمک

T=3

T=2

T=1

T=3

T=2

T=1

S

0
0
0
0
0
7
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
7
0
0

0
0
0
0
0
7
6
0

0
0
0
0
0
7
0
0

0
0
0
0
0
7
0
6

1
2
1
2
1
2
1
2

L

1
2
3
4

مقادير ساير متغيرهای مسأله ،زمان تاخير در جدول ( )6و زمان
تکميل در جدول ( )7نشان داده شدهاند.

ن
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ه وه ها

جدول ( :)6مقادیر زمان تأخیر ()DELplst
P=2
T=3

T=2

425
1070
372

465
980
341

توجه شود كه به جهت پيچيدگی محاسباتی مدل رياضی و حجم
محاسبات ،زمان حل برای اين اندازه مدل حدود  6ساعت شده است.
اين نکته ضرورت استفاده از الگوريتمهای فراابتکاری برای بهينهسازی
مدل با ابعاد بزرگتر را نشان میدهد.

P=1
T=1

T=3

T=2

280
740
272

260
650
276

455
890
320

T=1

S

230

1
2
1
1

560
280

L

1
2
3

جدول ( :)7مقادیر زمان تکمیل ()Cplst
P=2

برای بررسی صحت مدل ،يک مثال با ابعاد بزرگتر كه نزديک
واقعيت میباشد را اجرا مینماييم .لذا برای اين منظور دادههای
ورودی را همچون مثال قبل با استفاده از مقاالت موجود گردآوری
مینماييم .سپس تنظيمات الزم روی مدل را اعمال و در محيط
 GAMSاجرا میكنيم .نتيجه پيادهسازی برای متغيرهای تصميم
كليدی مدل در جدول ( )8نشان داده شده است.

جدول ( :)8مقادیر زمان تأخیر (  ،) DEL ptlsعوامل انتخابی (
Z

ه دس

صا

Y

ر س ستمها ت د /سال نهم /شماره هجدهم /بهار و تابستان 1400

ptls

P=1

T=3

T=2

T=1

T=3

T=2

T=1

S

40
495
1115
75
412
70

30
525
1015
65
371
60

475
50
915
75
340
50

40
350
785
75
312
70

30
320
685
65
306
60

250
50
585
55
300
50

1
2
1
2
1
2

1
2
3

 ،) Xمیزان محصول (  ،)Y ptlsو مقادیر ( ) Z ptlsدر مسأله سایز بزرگ

X

DEL

DEL

7

)Z(1,1,4,3

7

)Y(1,1,4,3

1

)X(1,1,4,3

2130

)DEL(3,1,3,1

2635

)DEL(1,1,3,1

4

)Z(1,2,3,3

4

)Y(1,2,3,3

1

)X(1,2,3,3

190

)DEL(3,1,3,3

2930

)DEL(1,2,3,1

4

)Z(1,3,3,3

4

)Y(1,3,3,3

1

)X(1,3,3,3

3210

)DEL(3,2,3,1

190

)DEL(1,2,3,3

7

)Z(2,1,4,3

7

)Y(2,1,4,3

1

)X(2,1,4,3

420

)DEL(3,3,2,3

240

)DEL(1,3,1,1

7

)Z(2,2,2,3

7

)Y(2,2,2,3

1

)X(2,2,2,3

2140

)DEL(3,3,3,1

2260

)DEL(1,3,3,1

4

)Z(2,3,3,3

4

)Y(2,3,3,3

1

)X(2,3,3,3

210

)DEL(4,1,2,3

150

)DEL(1,3,3,3

4

)Z(3,1,3,3

4

)Y(3,1,3,3

1

)X(3,1,3,3

3060

)DEL(4,1,3,3

40

)DEL(2,1,2,1

7

)Z(3,2,4,3

7

)Y(3,2,4,3

1

)X(3,2,4,3

30

)DEL(4,2,1,3

2940

)DEL(2,1,3,1

7

)Z(3,3,2,3

7

)Y(3,3,2,3

1

)X(3,3,2,3

1960

)DEL(4,2,3,3

210

)DEL(2,2,2,3

7

)Z(4,1,2,3

7

)Y(4,1,2,3

1

)X(4,1,2,3

360

)DEL(4,3,2,2

2260

)DEL(2,2,3,1

7

)Z(4,2,4,3

7

)Y(4,2,4,3

1

)X(4,2,4,3

3120

)DEL(4,3,3,1

45

)DEL(2,3,1,1

6

)Z(4,3,2,2

6

)Y(4,3,2,2

1

)X(4,3,2,2

0

0

2450

)DEL(2,3,3,1

0

0

0

0

0

0

0

0

310

)DEL(2,3,3,3

توجه شود كه به جهت پيچيدگی محاسباتی مدل رياضی و حجم
محاسبات ،زمان حل برای اين اندازه مدل حدود  6ساعت شده است.
اين نکته ضرورت استفاده از الگوريتمهای فراابتکاری برای بهينهسازی

L

افزايش و پس از آن در بازه تغييرات  10درصد بهصورت تدريجی
كاهش میباشد .تغييرات در بازههای مختلف برای موعد تحويل در
شکل  3نمايش داده شده است.

مدل با ابعاد بزرگتر را نشان میدهد.
 .1-4تحلیل حساسیت
برای ارزيابی رفتار مدل تحليل حساسيت روی سه پارامتر مهم مدل
رياضی و بررسی تأثير آن روی مقدار تابع هدف انجام میشود.
تغيير ميزان تقاضا:
با تغيير ميزان تقاضا و حل مدل با چندين مجموعه داده مختلف،
همانطور كه در شکل ( )2مشاهده میشود مدل نسبت به تغييرات
تقاضا حساس نمیباشد.
تغيير ميزان موعد تحويل:
با تغيير ميزان موعد تحويل با افزايش آن تابع هدف در بازه  5درصد

OBJ
10000

9000
8000
7000
6000
5000
10%

5%

Base
case

-5%

-10%

شکل ( :)2تحلیل حساسیت مربوط به تغییرات تقاضا

فضلاهلل تبار :به هساز ب نا هر ز عمل ات زنج هتأ ن بت

ب ت

د سل

چ دآ تم ...

OBJ
11000
10500
10000
9500
9000
8500

54

مختلف از اين حيث نيازمند توجه است كه تغيير در هر اليه نيازمند
تعديل در اليههای ديگر میباشد تا بتوان تقاضا را در موعد مقرر
پوشش داد و رضايت مشتريان تواماً با صرفه اقتصادی توليد حفظ
شود .باتوجه به ساختار مسأله ،بهترين محل برای تعديل تغييرات
پيشبينی نشده اليه توليد میباشد چراكه از طريق بهينهسازی
استقرار تجهيزات و سلولها و نيز استفاده از اضافهكار و قرارداد جنبی
میتوان بر مشکالت اليه قبل فايق آمد.

8000
10%

5%

Base
case

-5%

 .5نتیجهگیری

-10%

شکل ( :)3تحلیل حساسیت مربوط به تغییرات موعد تحویل

تغيير ميزان زمان حمل:
با تغيير ميزان زمان حمل با افزايش آن تابع هدف در بازه  5درصد
كاهش و پس از آن در بازه تغييرات  10درصد بهصورت تدريجی
افزايش می باشد .تغييرات در بازه های مختلف برای زمان حمل در
شکل ( )4نمايش داده شده است.

OBJ
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
10%

5%

Base
case

-5%

-10%

شکل ( :)4تحلیل حساسیت مربوط به تغییرات زمان حمل
 .2-4تحلیل و تفسیر نتایج
با توجه به اثرات پارامترهای مهم مسأله در ميزان تابع هدف نياز است
تيم تصميمگيری در واحد صنعتی برنامه عملياتی مدونی را بهكار
گيرد .مفاهيمی نظير حركت درونسلولی و بين سلولی ،قرارداد فرعی،
موجودی و سفارش معوق ،مقدار و حجم توليد بهينه در هر دوره،
ميزان تأخيرها از جمله مواردی هستند كه میبايست در كنار يکديگر
به تصميمگيریهای مديريتی بهينه منجر شود .باتوجه به حساسيت
مدل به افزايش موعد تحويل ،استفاده از قراداد جنبی برای پوشش
تقاضا پيشنهاد میشود؛ چراكه منجر به كاهش تأخير و بهبود زمان
سيکل و در كل علیرغم افزايش هزينه توليد تابع هدف را بهبود
میدهد .از سوی ديگر عمليات حمل درون و بين سلولی بسيار حايز
اهميت میباشند كه نياز است بهصورت دورهای پيکرهبندی مجدد
سلولهای توليد مدنظر قرار گيرد .از سوی ديگر نگرش يکپارچه به
برنامهريزی در زنجيرهتأمين با تمركز بر زمان عمليات در اليههای

در اين پژوهش يک زنجيرهتأمين شامل چند اليه بهنامهای
تأمينكننده ،توليدكننده ،توزيعكننده و مشتری چند محصول و چند
دوره را درنظر گرفته شد .محصوالت بعد از تأمين ماده اوليه در اليه
تأمينكنند ه و توليد در اليه توليدكننده در مركز توزيع گردآوری و
سپس باتوجه به تقاضای مشتريان برای آنها ارسال شد .باتوجه به
اهميت زمان در تحويل بهموقع محصوالت به مشتريان جلوگيری از
تأخيرهای فرايندی در اين پژوهش به بهينهسازی زمان در طول
زنجيرهتأمين پرداخته شد .لذا زمانبندی عمليات در اليههای مختلف
زنجيرهتأمين مدنظر بود .سپس به بررسی مثال عددی جهت سنجش
مدل رياضی ارائه شده برای مسأله زنجيرهتأمين چنداليهای،
چندمحصولی و چنددورهای پرداختيم .با استفاده ازدادههای ورودی و
با كمک نرمافزار بهينهسازی  ،GAMSمدل طراحی شده را اجرا و
نتايج بهدست آمده را نمايش داديم .مدل يکپارچه شده را در نرمافزار
پياده و جوابهای بهدست آمده را گزارش نموديم .بهجهت پيچيدگی
محاسباتی مدل رياضی و حجم محاسبات ،زمان حل برای اندازه مدل
بزرگ حدود  6ساعت شده است .اين نکته ضرورت استفاده از
الگوريتمهای فراابتکاری برای بهينهسازی مدل با ابعاد بزرگتر را نشان
میدهد.
باتوجه به نتايج حاصل از تحقيق و دستاوردهای مورد بحث ،برای
تحقيقات آتی مباحث زير پيشنهاد میشود:
•

•

•
•

در اين پژوهش برای زمانبندی عمليات زنجيرهتأمين چنداليهای
چندمحصولی چنددورهای ،يک توليدكننده درنظر گرفته شد.
درحالیكه میتوان در تحقيقات بعدی تعداد توليدكنندگان
چندگانه را نيز به مدل اضافه كرد.
اهداف مورد بررسی در اين تحقيق ،كمينهسازی مجموع زمان
سيکل و تأخيرات بوده است .حال آنكه میتوان اهدافی نظير
بهينهسازی زمان تحويل به مشتری ،و بهينهسازی وسايل نقليه
در اليه توزيع كننده را نيز مورد بررسی قرار داد.
اضافه كردن مفهوم خوشهبندی عوامل در هر اليه زنجيرهتأمين
نيز میتواند بهعنوان يک مفهوم جديد به مدل اضافه گردد.
باتوجه به پيچيدگی محاسباتی مدل كه موجب افزايش زمان حل
میشود میتوان برای ابعاد بزرگتر از الگوريتمهای فراابتکاری
استفاده كرد.
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ABSTRACT
Supply chain is known as a network of linked and organized elements to
control, manage and improve the flow of material, finance and information
within the chain (from supplier to final consumer). Evolving competitive
objectives among enterprises leading them to increase competitiveness via
improving flexibility and response to customers. This research is to optimize
time in a forward, multi-layer, multi- product, and multi-period supply chain.
Production time is composed of processes times of all manufacturing cells
being investigated in cell manufacturing system. Therefore, a bi-objective
nonlinear integer mathematical program is formulated to minimize the total
cycle time and to minimize the maximum delay time of the supply chain.
Then, using a modified multi-choice goal programming the proposed model
is transformed to a single-objective one and numerical instances are solved in
Lingo software package by Branch & Bound method.
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