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چکیده در بازار رقابتی امروز ،ب سیاری از مح صوالت تحت وارانتی پایه به فروش میر سند و تولیدکنندگان بهمنظور افزایش حا شیه
سود و رضایت مشتریان بعد از اتمام وارانتی پایه ،تولیدکنندگان تمدید وارانتی را با قیمت و زمانی مشخص به مشتریان ارائه میکنند.
در این تحقیق هدف بیشییینهسییازی سییود تولیدکننده با تعیین مقادیر بهینه قیمت محصییو  ،لو دوره وارانتی پایه ،لو تمدید
وارانتی ،سیی ت تعمیر در تعمیر ناقص و میزان تولید ق عات یدکی (برای تقاضییای محصییوالت تحت وارانتی پایه ،تمدید وارانتی و از
وارانتی خارج شده) ا ست .برای مد سازی هر چهبهتر شرایط واقعی ،فرض بر این ا ست که مح صو با سه نوع تعمیر کمینه ،ناقص و
کامل در زمان خرابی میتواند مورد تعمیر قرار گیرد و درصیید محصییوالتی که هر بار تحت هر تعمیر قرار میگیرند نیز بهعنوان متغیر
تصییمیم لحا شییدهاند .تابع پایایی محصییو در زمان اعما تعمیر ناقص با رویکرد مد عمر مجازی کیجیما مورد مد سییازی قرار
اسییت .رویکرد حل مسییه ه بر مبنای رویکرد بهینهسییازی مبتنی بر شییبیهسییازی در سییه مرح ه صییورت گرفته اسییت در مرح ه او
متغیرهای تصیییمیم نظیر قیمت محصیییو  ،لو دوره وارانتی پایه ،لو دوره تمدید وارانتی ،قیمت تمدید وارانتی ،سییی ت تعمیر و
احتما اینکه هر محصو چه نوع تعمیری بر آن صورت گیرد با الگوریتم فرا ابتکاری تعیین می شود .سپس با استفاده از شبیه سازی
مونتکارلو تعداد محصییوالتی که تمدید وارانتی و تعداد خرابی محصییوالت را خریداری نمودهاند محاسییبه و در انتها با اسییتفاده از
الگوریتم برنامهریزی پویا تولید ق عات یدکی مورد بهینهسییازی قرار میگیرد .این مد نیز برای محصییو راروبرقی با برند ا ری و
خدمات پس از فروش گ دیران مورد حل و تح یل قرارگرفته است.
کلمات کلیدی :وارانتی پایه ،تمدید وارانتی ،قیمتگذاری ،بهینهسییازی مبتنی بر شییبیهسییازی ،تعمیر ناقص ،محصییوالت از وارانتی
خارجشده.

ک یدی بازاریابی بهحسیییا میآید [ .]1وارانتی ،عالوه بر اینکه
تضیییمینی برای خریدار بهحسیییا میآید ،تولیدکننده را در برابر
شیییکایات یر مرتبط یا خرابیهایی که براثر اسیییتفاده ناصیییحیت
مشتری از محصو رخ میدهد ،محفو میدارد[ .]2تولیدکنندگان
بهمنظور افزایش حاشیییه سییود خود و رضییایت مشییتریان بعد از
وارانتی پایه ،تمدید وارانتی را با مدتزمانی مشیییخص و قیمتی
معین به آن ها ارائه میده ند .در این شیییرایط خریدار تصیییمیم
میگیرد که بعد از اتمام وارانتی پایه محصیییو خود با توره به

 -1مقدمه
امروزه در روامع صنعتی مدرن مح صوالت ازنظر تکنولوژی ب سیار
پیچییده و بیه یکیدیگر نزدیی شییییدهانید و در این شیییرایط
تولیدکنندگانی میتوانند سیییهم بازار محصیییوالت خود را افزایش
دهند که دارای مزیت رقابتی قابل قبولی باشند .وارانتی با تضمینی
که به خریدار بابت احیای خرابیهای محصیییو میدهد ی ابزار
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قیمت و شیییرایط دیگر ،تمدید وارانتی را خریداری نماید[ .]3در
دنیای واقعی ،بسیاری از برندها نظیر ا ری ،سامسونگ ،بوش و ...
محصوالتی نظیر یخچا  ،لباسشویی ،ظرفشویی و راروبرقی تولید
میکنند و برای آن ها تمدید وارانتی نیز ارائه مینمایند .در ایران
نیز شرکت گ دیران برای محصوالت ا ری نیز تمدید وارانتی ارائه
میکند.
اگر محصیییو تعمیر پذیر باشییید ،تولیدکننده با این چالش مواره
می شود که از چه رویکرد نگهداری و تعمیراتی برای افزایش سود
خود و ر ضایت م شتریان ا ستفاده کند .معموالً برای مح صوالت از
دو نوع سیاست نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و اصالحی استفاده
می شود .سیا ست نگهداری و تعمیر پی شگیرانه در بازههای زمانی
مشیخص قبل از خرابی محصیو صیورت میگیرد ولی نگهداری و
تعمیر اصالحی بعد از خرابی محصو صورت میپذیرد .در شرای ی
که مح صو قاب یت سرویس دورهای را دا شته با شد ،مانند خودرو،
معموالً از ترکیب سییییاسیییت نگهداری و تعمیرات پیشیییگیرانه و
اصالحی استفاده میشود ولی اگر محصو قاب یت سرویس دورهای
را ندا شته با شد مانند و سایل خانگی اعم از ت ویزیون ،لبا س شویی،
راروبرقی و موارد دیگر از سیییاسییت نگهداری و تعمیر اصییالحی
استفاده میشود[.]4
اگر تولیدکننده فقط مح صوالتی تولید کند که با سیا ست تعمیر و
نگهداری اصییالحی مواره شییود ،میبایسییت بداند که اوالً از بین
سیییاسییتهای تعمیر کامل ،تعمیر ناقص و تعمیر حداق ی کدامی
یا چه ترکیبی از آنها را انتخا کند و ثانیاً س ی ت روانسییازی با
تعمیر ناقص چه میزان باشییید .در این شیییرایط تولیدکننده برای
بیشییینه نمودن سییود خود میبایسییت در راب ه با چندین چالش
بهلور همزمان تصمیمگیری نماید.
اولین مسیییه ه قیمتگذاری محصیییو اسیییت که اگر تولیدکننده
مح صو را با قیمت باالیی به بازار ارائه کند ،تقا ضا کاهش مییابد
و اگر قیمت پایین با شد حا شیه سود تولیدکننده کاهش مییابد.
مسیییه ه بعدی لو دوره وارانتی پایه اسیییت که اگر مدتزمان
لوالنی در نظر گرفته شود ع یر م اینکه سهم بازار تولیدکننده را
افزایش میدهد ،بسیار بر هزینههای او تأثیرگذار است .مسه ه سوم
ت صمیمگیری در راب ه با سیا ست تمدید وارانتی ا ست که تمدید
وارانتی با چه قیمتی و چه مدتزمانی به م شتری پی شنهاد شود.
مسه ه چهارم یافتن سیاست بهینه تعمیر ناقص است .ازآنجاییکه
در تعمیر ناقص تابع پایایی مح صو در صدی ن سبت به قبل بهبود
مییابد تولیدکننده باید تعیین کند که سیی ت بهبود به چه میزان
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باید در نظر گرفته شود .م سه ه ش شم برنامهریزی تولید ق عات
یدکی برای خرابی های مربوط به محصیییوالت ت حت وارانتی و از
وارانتی خارج شده است .بدین ترتیب مجموعهای از چالشها ورود
دارد که تولیدکننده اگر به صورت رداگانه به آنها بپردازد ق عاً به
سود بیشتر و حالت بهینه نخواهد رسید.
در این تحقیق برای اولین بار چارچوبی نوین بر ا ساس بهینه سازی
مبتنی بر شبیه سازی بهمنظور بهینه سازی قیمت مح صو ا ص ی،
لو دوره وارانتی ،لو دوره تمدید وارانتی ،قیمت تمدید وارانتی،
سییی ت تعمیر محصیییوالت خرا و میزان تول ید ق عات یدکی
ارائهشیییده اسیییت .بازه زمانی تصیییمیمگیری ،از دو بخش اصییی ی
تقسیییمشییده اسییت  )1چرخه عمر محصییو و  )2مدتزمانی که
تولیدکننده تعهد میدهد که ق عات یدکی را برای مصرفکنندگان
مهیا کند .در مد ارائهشییده ،بازه زمانی تصییمیمگیری به بازههای
زمانی گ س سته تق سیمبندی می شود .سود تولیدکننده از فروش
محصییو اصیی ی ،فروش تمدید وارانتی و فروش ق عات یدکی به
محصییوالت تحت وارانتی تشییکیلشییده و هزینههای تولیدکننده
عبارت اسییت از هزینه تولید محصییو  ،هزینه تولید ق عه یدکی و
هزینه تعویض رایگان ق عات خرا در لو دوره وارانتی است.
برای بهینهسازی مد ارائهشده از الگوریتم فرا ابتکاری ،شبیهسازی
مونت-کارلو و برنامهریزی پویا ا ستفاده شده ا ست .بدین صورت که
متغیرهای ت صمیم قیمت مح صو ا ص ی ،لو دوره وارانتی ،لو
دوره تمدید وارانتی ،قیمت تمدید وارانتی ،س ت تعمیر محصوالت
خرا بهواسییی ه الگوریتم فرا ابتکاری تعیینشیییده و سیییپس با
شیییب یهسیییازی مو نت -کارلو م قادیر هزی نه تعمیر محصیییوالت
محاسبه شده و درنهایت با برنامهریزی پویا مقدار بهینه تولید ق عه
یدکی مشییخص میشییود .درنهایت مد ارائهشییده ،با اسییتفاده از
الالعات شییرکت گ دیران برای محصییو یخچا مد ارائهشییده
مورد بهینهسییازی قرار گرفت و نتایم مقایسییه شیید .نتایم نشییان
میدهد که با تغییرات بازه زمانی تصیییمیمگیری بر مقادیر بهینه
متغیرهای تصیییمیم تاثیرگذاراسیییت درحالی که گ دیران همواره
محصیییوالت مخت و خود را با لو وارانتی ثابت به بازار عرضیییه
مینماید.
در ادامه در بخش  2مروری بر پیشییینه تحقیق صییورت گرفته ،در
بخش  3م سه ه تحقیق معرفی و تعریو می شود ،در بخش  4مد
ریاضی مسه ه بیان شده و در بخش  5روش حل پیشنهادی مسه ه
تشییریت شییده و در نهایت در بخش  6مسییه ه با توره به دادههای
ی مثا واقعی مورد حل و تح یل قرارگرفته است.
جلد  -8شماره  -4زمستان1397

ارائه یک مدل نوین بهینهسازی مبتنی بر شبیهسازی جهت یکپارچهسازی تصمیمات مربوط به...

 -2مرور ادبیات
روامع صییینعتی مدرن با ویژگی هایی نظیر نرخ فزای ندهی تول ید
محصیییوالت ت جاری و صییینعتی در بازار ،پیچ یدگی روزافزون
محصییوالت ،افزایش تقاضییای مشییتریان و نظارت دقیق دولت بر
کیفیت محصییوالت مشییخص میشییوند [ .]5خریداران ،خواهان
تضیییمینی برای عم کرد م و محصیییو در لو دوره عمر آن
ه ستند که این امر با خدمات پس از فروش که تو سط تولیدکننده
ارائه میشود ،میسر خواهد شد .خدمات پس از فروش شامل نصب،
وارانتی ،تمدید وارانتی ،قراردادهای سییرویس نگهداری و تعمیرات،
فراهم کردن ق عات یدکی و برنامههای آموز شی ا ست[ .]6بع ضی
از این موارد ( بهلور م ثا وارانتی پا یه) در ز مان فروش همراه با
محصییو ارائه میشییود ،درحالیکه (بهلور مثا تمدید وارانتی )
گزینهای اسییت که مشییتری بعد از اتمام دورهی وارانتی خریداری
مینما ید .تمد ید وارانتی معموالً توسیییط تول یدکننده پیشییینهاد
می شود که بعد از دوره وارانتی پایه با دریافت هزینهای همچنان از
خریدار حمایت نماید[.]7
بدین ترت یب وارانتی ،نهتن ها تضیییمینی برای خر یدار محسیییو
میشود ،ب که باعث سودآوری تولیدکننده نیز میشود .بدینصورت
که محصوالت با وارانتی پایه لوالنیتر سیگنالی از قاب یت المینان
به مشییتری میدهند و مشییتریان ا ب تمایل بیشییتری به خرید
مح صوالت با وارانتی لوالنیتر ن شان میدهند [ .]1بهلورمعمو ،
حاشیییه سییود تولیدکنندگانی که از وارانتی بهعنوان ابزار تب یغاتی
اسیییتفاده میکنند  20درصییید بیشیییتر از فروش محصیییو بدون
پیشیینهاد وارانتی اسییت [ .]5به دلیل فشییار رقابتی ،بسیییاری از
تولیدکنندگان خودرو و دسیییتگاههای الکترونیکی ،ماندن در بازار
رقابتی را مدیون وارانتی میدانند .چراکه وارانتی ی ابزار قدرتمند
برای تمایز محصییوالت تولیدکنندگان در شییرای ی که محصییوالت
ازنظر م شخ صات فنی و ظاهری ب سیار نزدی به یکدیگرند ا ست.
عرضیییه خدمات وارانتی به روشیییی اقتصیییادی برای دوام تجارت
ضروری است و کیفیت ارائه خدمات در این سرویس نقشی حیاتی
ایفا میکند [.]6
تعیین بهینه لو دوره وارانتی از اهم یت باالیی برخوردار اسیییت.
چراکه گرچه وارانتی با مدتزمان بیشییتر باعث افزایش سییهم بازار
تولیدکننده میشییود ولی هزینههای وی را نیز افزایش میدهد .در

کنار وارانتی مؤلفه دیگری که در تقاضییای محصییو و سییهم بازار
تولیدکننده مؤثر است ،قیمت محصو است .بنابراین بدیهی است
که در چرخه عمر محصیییو  ،تقاضیییا تابعی از قیمت و لو دوره
وارانتی محصو باشد.
بدیهی اسیییت که یکی از اهداف اصییی ی تولیدکنندگان افزایش
سودآوری در نظر گرفته شود .درفروش مح صو  ،قیمت مح صو
بسیییار بر حجم فروش مؤثر اسییت بدینصییورت که قیمت پایینتر
منجر به فروش و قیمت باالتر گرچه سود فروش هر واحد محصو
را افزایش مید هد ،ولی با افزایش قی مت میزان ت قاضیییا کاهش
مییابد .از لرف دیگر وارانتی نیز بهعنوان سیییگنا کیفیت ،عام ی
است که بر میزان تقاضای محصو تأثیر میگذارد.
ک یکمن و برگر 1برای اولین بار تابع ت قاضیییای محصیییو را به
متغیر های قی مت و لو دوره وارانتی ارت باط داد ند و با هدف
بیشییینهسییازی سییود ،مقادیر بهینه قیمت و لو دوره وارانتی را
محا سبه نمودند .در سیا ست وارانتی آنها تعویض رایگان در نظر
گرفته شده بود و هزینه تعویض نیز ثابت بود .تقاضا بهصورت نمایی
به قیمت و لو دوره وارانتی وابسته بود .متوسط فروش (تقاضا) با
تابعی یرخ ی نشان دادند [.]8
تِنگ و تامسیییون 2چارچو رامعی ارائه دادند که در آن قیمت و
کیفیت دو مؤلفه ا ص ی تابع تقا ضای مح صو را ت شکیل میدهند
[ .]9بر این مبنا لین و شاو 3رویکردی با قیمتگذاری پویا و تعیین
دوره بهینه وارانتی برای بازه های مخت و زمانی عمر محصیییوالت
تحییت وارانتی ارائییه دادنیید[ .]10کیم و پییار  4رویکردی برای
قیمتگذاری محصیییوالت تحت وارانتی در دوره پایانی چرخه عمر
ارا ئه داد ند بهلوری که در پا یان چر خه عمر محصیییو هزی نه
مورودی در دسیییت(مورودی مازاد) کمینه شیییود[ .]11ژاوو 5و
همکاران اسییتراتژیهای مخت و قیمتگذاری را برای محصییوالت
تعمیرپذیر تحت وارانتی باهدف بیشییینه کردن سییود تولیدکننده،
بررسی نمودند .همچنین آنها فرض بر این داشتند که چرخه عمر
محصییو ثابت و مع وم اسییت [ .]12یزدیان و همکاران به تعیین
سیاستهای قیمتگذاری محصوالت استفاده شده پرداختند ،آنها
فرض بر این دا شتند که قیمتگذاری و سیا ست وارانتی به س ت
باز تعمیر محصییو بسییتگی دارد[ .]13دارقوث 6و همکاران مدلی
ریاضیییی رهت قیمت گذاری و تعیین لو دوره وارانتی به همراه
بهینهسیییازی بازههای زمانی تعمیر کامل با فرض تعمیر کمینه در

1

4

22

5

Glickman and Berger
Teng and Thompson
3 Lin and Shue

نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت

312

Kim and Park
Zhou
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هر خرابی ارائه شده است [ .]14چن و همکاران مدلی ریاضی ارائه
کردند که با رویکرد حل دقیق به بهینهسیییازی مدتزمان تولید و
لو دوره وارانتی باهدف بی شینه سازی سود تولیدکننده با فرض
تعمیر یییا تعویض رایگییان در هر خرابی میپردازد[ .]15ادبیییات
مدیریت مورودی حوزهای بسیییار گسییترده اسییت و در این حوزه
تحقیقات بسیییاری صییورت گرفته اسییت .ولی متأسییفانه در حوزه
مدیریت مورودی محصییوالت تحت وارانتی تعداد تحقیقات بسیییار
اند است.
هوآنگ و همکاران فرض بر این داشیییتهاند که تقاضیییا از دو منبع
صیییورت میگیرد  )1تقاضیییا مؤلفههای ردید و  )2تقاضیییا برای
تعویض مؤلفههای معیو تحت وارانتی .آنها با این فرض مسییه ه
مورودی چند دورهای ت محصیییولی را مد سیییازی کردند که
تقاضیییای مؤلفههای ردید در دورههای مخت و متغیر و مسیییتقل
است .همچنین آنها تقاضای مؤلفههای معیو را وابسته به تعداد
محصوالت تحت وارانتی در نظر گرفتهاند [.]16
خاوام 1به مدیریت مورودی محصییوالت تحت وارانتی در شییرکت
هیتاچی پرداخت .وی چندین مد در راب ه با مدیریت مورودی
محصیییوالت تحت وارانتی در شیییرکت هیتاچی ارائه داد که این
مد ها فرضیاتی نظیر شکایات تصادفی وارانتی ،تقاضای تصادفی
برای تعویض یا بازپرداخت رامت ،منابع مخت و عرضه ،زمان تهیه
مخت و برای هر عرضییهکننده و زمان بازتولید تصییادفی را در نظر
میگیرند [.]17
سائو 2و همکاران نیز برای محصوالت با تکنولوژی باال )(Hi-Tech

مد بهی نهسیییازی توأم قی مت و مورودی ارا ئه دادها ند .در این
تحقیق سیا ست وارانتی ،تجدید پذیر فرض شده ا ست و قیمت و
میزان بهینه سیی ت مورودی در هر دوره محاسییبهشییدهاند [.]18
ولی درواقع بسیاری از محصوالت با تکنولوژی باال ،سیاست وارانتی
تجدید ناپذیر دارند که این مد روابگوی نیاز واقعی تولیدکنندگان
نیست.
به نسییبت ادبیات وسیییع وارانتی ،به نسییبت تحقیقات کمتری در
حوزه تمدید وارانتی مورود اسیییت .پادمانابهام 3مدلی بهمنظور
بهینهسیییازی وارانتی پایه و تمدید وارانتی در ی بازار انحصیییاری
ارا ئه داد ند[ .]19الم و الم از رویکرد تهوری بازی ها برای تعیین

Khawan

1

2

Tsao
Padmanabhan
4 Hartman and Laksana
3
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سییییاسیییت بهینه تمدید وارانتی ارائه دادند[ .]7ر و مورتی با
استفاده از رویکرد تهوری بازیها برای بهینهسازی استراتژی تمدید
وارانتی و نگ هداری و تعمیرات اسیییت فاده کرد ند[ .]20هارتمن و
الکسییانا 4ی رویکرد برنامهریزی پویا بهمنظور تعیین اسییتراتژی
بهینه مشتری در زمان پیشنهاد تمدید وارانتی ارائه دادند[ .]21وو
و ونقورث 5متوسییط هزینه چرخه عمر برای محصییوالتی که تحت
وارانتی پایه و تمدید وارانتی به فروش رفتهاند از منظر مشیییتریان
مد سازی نمودند[ .]22بوگورا و همکاران ی مد ریا ضی رهت
بررسی استراتژیهای مخت و نگهداری و تعمیرات در شرای ی که
مشتریان توانایی خرید تمدید وارانتی را دارند ارائه دادند[ .]23تائو
و ژانگ 6به محاسیییبه لو تمدید وارانتی بهینه با در نظر گرفتن
نگهداری و تعمیرات پیشیییگیرانه پرداختند[ .]24پار و همکاران
به مد سازی متو سط هزینه وارانتی تجدیدپذیر با در نظر گرفتن
زمان تعمیر و زمان خرابی پرداختند[ .]25لوو و شییانگ 7ی مد
ت صادفی برای تح یل هزینه مح صوالت د ست دو که تو سط بخش
ثالث تحت وارانتی قرار میگرفتند ،ارائه دادند[.]26
با توره به مروری که بر تحقیقات صیییورت گرفت ،این تحقیق از
چ ندین نظر نوآوری دارد .او این که برای اولین بار بهصیییورت
یکپارچه قیمت مح صو ا ص ی ،لو دوره وارانتی پایه ،لو دوره
تمد ید وارانتی ،قی مت تمد ید وارانتی ،سییی ت تعمیر محصیییوالت
خرا و میزان تولید ق عات یدکی برای محصوالت تحت وارانتی و
از وارانتی خارج شده را باهدف بی شینه سازی سود تولیدکننده مورد
بهینه سازی قرار داده ا ست .دوم اینکه رویکرد نوینی برای حل این
مسییه ه بر اسییاس بهینهسییازی مبتنی بر شییبیهسییازی با ترکیب
الگوریتم فرا ابتکاری ،شیییبیهسیییازی مونتکارلو و برنامهریزی پویا
ارائه شده است .همچنین برای اولین بار سیاست تعمیری ارائه شده
که ترکیبی از تعمیر کامل ،تعمیر ناقص و تعمیر کمینه اسییت ،این
سیا ست ب سیار به واقعیت نزدی ا ست و در هر تعمیر احتما هر
نوع تعمیر نیز متغیر تصادفی در نظر گرفته شد و مقادیر بهینه آن
تعیین میشود.

 -3تعریف مسئله
تولیدکنندهای را در نظر بگیرید که محصوالت خود را تحت وارانتی
پایه به فروش میرسییاند ،زمانی که وارانتی پایه محصییو به اتمام
میرسد ،مشتریان میتوانند وارانتی محصوالت را با قیمت مشخص
Wu and Longhurst
Tao and Zhang
Lu and Shang
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و با مدتی معین تمدید نمایند .بدیهی اسییت که هر چه لو دوره
پی شنهادی ن سبت به قیمت تمدید وارانتی بی شتر با شد ،م شتریان
بی شتری تمایل به خرید تمدید وارانتی دارند .در اینجا تولیدکننده
از سییه منبع مخت و تقاضییا برای ق عه یدکی دریافت میکند)1 .
محصوالت تحت وارانتی پایه )2 ،محصوالت تحت تمدید وارانتی و
 )3محصییوالت از وارانتی خارجشییده .همچنین تولیدکننده از سییه
نوع تعمیر برای اح یای محصیییوالت خرا اسیییت فاده میک ند .با
احت ما  P_1محصیییوالت ت حت تعمیر کا مل قرار میگیر ند .با
احتما  P_2خرابی مح صوالت به صورت ناقص تعمیر می شود .در
حا لت تعمیر ناقص ،تول یدکننده می بایسیییت سییی ت تعمیر را نیز
تعیین نماید .در اینجا از مد عمر مجازی کیجیما برای مد سازی
تابع پایایی محصوالت خرا بعد از اعما تعمیر ناقص استفادهشده
است .درنهایت با احتما  P_3محصوالت مورد تعمیر حداق ی قرار
میگیر ند .در اکثر مواقع در دن یای واقعی ،تول یدکن نده مسیییهو
برآورده کردن تقاضای ق عه یدکی محصوالت از وارانتی خارجشده
نیز اسیییت .در چنین حالتی تول یدکننده با چالش های زیر مواره
میشود

.1
.2

.3
.4
.5

314

محصو به چه صورتی و با چه سیاستی قیمتگذاری شود؟
لو دوره وارانتی پایه چه میزان تعیین شیییود که تول یدکننده
بهوا س ه هزینههای نا شی از احیا رایگان خرابیهای مح صوالت
در لو دوره وارانتی متحمل ضییرر نشییود و از لرف دیگر این
میزان لو دوره وارانتی برای مشتریان رذا باشد؟
لو دوره تمدید وارانتی و قیمت تمدید وارانتی به چه صییورت
تعیین شود؟
میزان روانسازی محصوالت خرا در زمان تعمیر ناقص به چه
میزان باشد؟
چه میزان ق عه یدکی در هر بازه ز مانی تول ید شیییود که
هزی نه های مورودی ق عات یدکی به کمترین میزان خود
برسد؟

شکل  1بهصورت شماتی چارچو ک ی استراتژی تولیدکننده در
مدیریت خرابی محصوالت را نشان میدهد.

تولیدکننده

انبار ق عات یدکی

تقاضای ق عات
یدکی

وضعیت محصو در بازار

نگهداری و تعمیرات اصالحی

تقاضای مربوط به محصوالت تحت
وارانتی

تعمیر کامل
P1

مشتریان

تعمیر ناقص

P2

مرکز تعمیر

تقاضای مربوط به محصوالت از
گارانتی خارج شده

P3
تعمیر حداق ی

شکل  .1چارچو ک ی استراتژی تولیدکننده در مدیریت خرابی محصوالت

بدین ترتیب بهمنظور پاسیید دادن به سییؤاالت باال ،در این تحقیق
ی مد تصادفی بهینه سازی مبتنی بر شبیهسازی ارائهشده است
که نُه متغیر ت صمیم را در را ستای بی شینه سازی سود تولیدکننده
مورد بهینه سازی قرار میدهد .این متغیرهای ت صمیم عبارتاند از
نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت

 )1قیمت مح صو  )2لو دوره وارانتی پایه  )3لو دوره تمدید
وارانتی  )4قیمت تمدید وارانتی  )5سییی ت تعمیر ناقص  )6میزان
تولید ق عات یدکی در هر دوره  )7درصد محصوالتی که میبایست
تحت تعمیر کامل قرار گیرند  )8در صد مح صوالتی که میبای ست
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تحت تعمیر ناقص قرار گیرند و  )9درصد محصوالتی که میبایست
تحت تعمیر حداق ی قرار گیرند.
مؤلفههای درآمدی تابع سیییود تولیدکننده عبارتاند از  )1سیییود
حا صل از فروش مح صو در چرخه عمر آن )2 ،درآمد حا صل از
فروش تمدید وارانتی  )3درآمد حاصیییل از تعمیر محصیییوالت از
وارانتی خارجشیییده و همچنین مؤل فه های هزی نهای تابع سیییود
تولیدکننده عبارتاند از  )1هزینه تولید محصو و ق عات یدکی،
 )2هزینه تعمیر محصیییوالت خرا و  )3هزینه نگهداری ق عات
یدکی تولیدشده.
فرضیات این مد بهصورت زیر است
•
•
•
•

تمام شییکایات در راب ه خرابی محصییوالت تحت
وارانتی معتبر هستند.
سییییاسیییت وارانتی بهصیییورت تجدیدناپذیر با
تعمیر/تعویض رایگان در نظر گرفتهشده است.
تمدید وارانتی بالفاص ی ه پس از اتمام وارانتی پایه
شروع میشود.
محصوالت تعمیر پذیر هستند.

نمادهایی که در مد ارائهشیییده مورداسیییتفاده قرارگرفته به در
ردو  1نشان دادهشده است.
ردو

𝑡𝑀𝐶

هزینه تعمیر حداق ی در  tامین بازه زمانی

𝑡𝑃𝐶

هزینه تعمیر کامل در  tامین بازه زمانی

𝑡𝑅𝑃

قی مت تعمیر حداق ی در  tامین بازه ز مانی
بازهشده
خارج
محصوالت از
برای
زمانی برای
وارانتیامین
کامل در t
قیمت تعمیر

𝑡𝑅𝑃

خارجشده
وارانتی پایه
وارانتیبرای
محصوالت وازحد باال
𝑥𝑎𝑚𝑊  𝑊𝑚𝑖𝑛 ,حد پایین
𝑥𝑎𝑚𝑃 𝑃𝑚𝑖𝑛 ,

حد پایین و حد باال برای قیمت محصو

𝑥𝑎𝑚𝑞 𝑞𝑚𝑖𝑛 ,

حد پایین و حد باال برای س ت تعمیر

U

T

تعداد بازههای زمانی در لو چرخه عمر

g

تعداد بازههای زمانی بعد از اتمام چرخه عمر
که تولیدکننده متعهد میشییود ق عه یدکی
را در اختیار مشتریان قرار دهد.

𝑡𝐶

هزینه تولید مح صو در  tامین بازه زمانی از
چرخه عمر
هزی نه تول ید ق عات یدکی در  tامین بازه
زمانی از چرخه عمر

نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت

حداکثر تقاضای بازار

پارامترهایی که با شبیهسازی مونتکارلو محاسبه میشود

𝑡𝐷𝑇

ت عداد کل تعمیر های کا مل (تعویض) در t

𝑡𝑀𝐹

امین بازه زمانی
تعداد کل محصیییوالتی که بهواسییی ه تعمیر
حداق ی در  tامین بازه زمانی احیا میشود.

𝑡𝐼𝐹

تعداد کل محصیییوالتی که بهواسییی ه تعمیر
ناقص در  tامین بازه زمانی احیا میشود.

𝑡𝑃𝐹

تعداد کل محصیییوالتی که بهواسییی ه تعمیر
کا مل (تعویض) در  tامین بازه ز مانی اح یا
میشود.

𝑡𝑀𝑂

تعداد کل محصوالت از وارانتی خارج شده که
بهواس ه تعمیر حداق ی در  tامین بازه زمانی
احیا میشود.

𝑡𝐼𝑂

تعداد کل محصوالت از وارانتی خارج شده که
بهواسییی ه تعمیر ناقص در  tامین بازه زمانی
احیا میشود.

𝑡𝑃𝑂

تعداد کل محصوالت از وارانتی خارج شده که
بهواسییی ه تعمیر کامل در  tامین بازه زمانی
احیا میشود.

شییی مار نده بازه های ز مانی در لو مدت
برنامهریزی
پارامترها

𝑡𝐸

𝐴

 .1نمادهای مد سازی در این تحقیق

اندیسها
t

𝑡ℎ

هزینه نگهداری ق عات یدکی در  tامین بازه
تولیدعمر
چرخه
زمانی
هزینه ازثابت

متغیرهای تصمیمی که با الگوریتم فراابتکاری تعیین میشوند
جلد  -8شماره  -4زمستان1397
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𝑝0

قیمت اولیه محصوالت

𝑞

س ت تعمیر ناقص

𝑤

لو دوره وارانتی

دارای عمر مجازی  𝑉𝑖−1بالفاصییی ه بعد از  i-1مین تعمیر باشییید،
ب نابراین ز مان  iمین خرابی دارای تابع توزیع تجمعی شیییرلی
بهصورت زیر است

𝑃1

احتما تعمیر کامل

𝑃2

احتما تعمیر ناقص

) F ( xi + vi −1 ) − F (vi −1
,
) 1 − F (vi −1

𝑃3

احتما تعمیر حداق ی

با توره به فرضییییات که تابع توزیع پایایی از توزیع ویبو پیروی
میکند ،تابع توزیع تجمعی بهصورت زیر قابلمحاسبه است

متغیرهای تصمیمی که با برنامهریزی پویا بهینه میشود

 v    x + v   
F ( xi ) = 1 − exp  i −1  −  i i −1  
      

𝑡𝑆𝐷

میزان تول ید ق عه یدکی در  tامین بازه
زمانی

𝑡𝐼

میزان مورودی در دسیییت در  tامین بازه
زمانی

 -3-1نحوه تغییر پایایی محصول در هر نوع از تعمیر
در این تحقیق فرض بر این ا ست که محصو قاب یت تعمیر دارد و
باگذشییت زمان زوا پذیر اسییت .همچنین تابع پایایی محصییو با
)𝑡(𝑟 نشییان داده میشییود .با توره به اینکه توزیع ویبو یکی از
مهمترین و م شهورترین توزیعهای احتما برای مد سازی پایایی
محصیییوالت زوا پذیر اسیییت در این تحقیق این توزیع در نظر
گرفته شده ا ست .در هر بازه زمانی هر مح صو به صورت ت صادفی
میتواند خرا شیییود و تحت نگهداری و تعمیرات اصیییالحی قرار
گیرد .نگهداری و تعمیرات ا صالحی شامل تعمیر کامل با احتما
 ،𝑃1تعمیر ناقص با احت ما  𝑃2و تعمیر حداق ی با احت ما 𝑃3
است .عمر اولیه هر محصو صفر در نظر گرفته می شود .همچنین
کل بازه زمانی برنامهریزی شامل  T+gبازه زمانی است که  Tواحد
زمانی مربوط به تولید محصیییو و  gواحد زمانی مربوط به تأمین
ق عات یدکی بعد از اتمام چرخه عمر محصییو اسییت x .را زمان
بین دو خرابی در نظر بگیر ید .بدین ترت یب داریم 𝑥𝑖 = 𝑦𝑖 −
)𝑛  . 𝑦𝑖−1 (𝑖 = 1,2, … ,شییکل زیر شییرایط محصییو را در دوره
برنامهریزی نشان میدهد.
همانلور که اشیییاره شییید ،در این تحقیق از روش عمر مجازی
کیجی ما که اولین بار توسیییط کیجی ما و سیییومی تا 15در سیییا
1986معرفی شد ،استفاده شده است[ .]27فرض کنید که محصو
Kijima and Sumita

نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت

= }F ( xi ) = Pr{ X i  xi | Vi −1 = vi −1

همچنین راب ه زیر تابع توزیع احتما روانسیییازی محصیییو را
نشان میدهد.

 1

f ( xi ) =  ( xi + vi −1 )  −1 exp   vi−1 − ( xi + vi −1 )   




در راب ه باال  αو  βبه ترتیب پارامتر مقیاس و پارامتر شکل توزیع
ویبو ه ستند .در ادامه مد  GRP Iکه اولین بار تو سط کیجیما
در سا  1989معرفی شد ،موردبحث قرار میگیرد.
 1.1.3مدل GRP I

در این مد فرض بر این است که هر تعمیر میتواند عمر محصو
را در بین دو خرابی کاهش د هد .ب نابراین iمین تعمیر 𝑖𝑥 را به
𝑖𝑥𝑞 کاهش میدهد .که  qسییی ت تعمیر محصیییو در نظر گرفته
می شیییود .تحت این فرض عمر مجازی عمر مجازی بعد از iمین
تعمیر بهصورت زیر محاسبه میشود.
i

vi = vi −1 + qxi = q  x j = qyi
j =1

بهلوریکه  𝑣0 = 0است .معادالت زیر تابع احتما تجمعی و تابع
توزیع احتما عمر محصو را نشان میدهند.
 qyi −1    xi + qyi −1   
F ( xi ) = 1 − exp 
 −
 

 
   


 
 1
f ( xi ) =  ( xi + qyi −1 )  −1 exp   ( qyi −1 ) − ( xi + qyi −1 )  






در مد  GRP Iدرزمانی که  𝑞 = 0اسیییت سییییسیییتم به حالت

15
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بهخوبی نو تبدیل می شود و درزمانی که  𝑞 = 1با شد ،سی ستم با
تعمیر حداق ی مواره شده و به ن سبت به قبل تغییر نخواهد کرد.
تعمیر ناقص درزمانی رخ میدهد که مقادیر  0 < 𝑞 < 1را اختیار
کند .شییکل زیر ارتباط بین عمر واقعی و عمر مجازی برای مقادیر
مخت و  qرا نشان میدهد.

()2

0  t 

 t T

=

d

 -4-1تابع هدف
تابع هدف به بیشیییینهسیییازی سیییود تولیدکننده میپردازد که
مؤلفههای درآمدی تابع سیییود تولیدکننده عبارتاند از  )1سیییود
حا صل از فروش مح صو در چرخه عمر آن )2 ،درآمد حا صل از
تعمیر محصیییوالت از وارانتی خارجشیییده و همچنین مؤلفه های
هزی نهای تابع سیییود تول یدکن نده ع بارتا ند از  )1هزی نه تول ید
مح صو و ق عات یدکی )2 ،هزینه تعمیر مح صوالت خرا و )3
هزینه نگهداری ق عات یدکی تولیدشده
T

) max z =  ( pt − Ct ).D( pt , wB
t =1

T +g

T +g

T +g

t =1

t =1

t =1

−  FM t .CM t −  FI t .CI (q, t ) −  FPt .CPt
T +g

T +g

 SI .PI (q, t ) +  SP .PP
t

U
,
) ( dU ( j −  ) + 

= ) U (t

)

 = 1 +  e −  U

در این بخش مد ریاضی بر اساس فرضیات و اندیس گذاریهایی
که بیان شد ،موردبحث قرار میگیرد

t

(1 + e

,

− d Uj

U
−1
D0

 -4مدل ریاضی

()1

U

= ) U (t

t = wB

t

t = wB

T +g

+  SM t .PRt +

()3
S ( Pt , wB ) = U (t ) − 1 Pt +  2 wB
()4
𝑡𝑀𝐶 𝐶𝐼(𝑞, 𝑡) = 𝜅1 (1 − 𝑞). (𝐶𝑃𝑡 − 𝐶𝑀𝑡 ) +
()5
𝑡𝑅𝑃 𝑃𝐼(𝑞, 𝑡) = 𝜅2 (1 − 𝑞). (𝑃𝑃𝑡 − 𝑃𝑅𝑡 ) +
() 6
راب ه ( )2روند تقاضییا به نسییبت زمان را نشییان میدهد که تا η
صعودی و از آن به بعد نزولی ا ست .این مو ضوع دقیقاً چرخه عمر
محصو را نشان میدهد که محصو تا دوره ب وغ روندی صعودی
در تقاضییا دارد و بعدازآن تقاضییای محصییو کاهش مییابد .راب ه
( )3میزان کاهش قیمت در دوره های زمانی قیمت گذاری مخت و
را ن شان میدهد که  bپارامتر تأثیر زمانبر قیمت ا ست .در دنیای
واقعی کاالهایی که تکنولوژی محور هسیییتند باگذشیییت زمان از
قیمت آنها کاسته می شود .راب ه ( )4مقدار نهایی تقاضا بر اساس
این اصییل محاسییبه میکند که تقاضییا با لو دوره وارانتی راب ه
مسییتقیم و باقیمت محصییو راب ه عکس دارد .در این راب ه 𝜃1
ضییریب تأثیر قیمت و  𝜃2ضییریب تأثیر لو دوره وارانتی اسییت.
راب ه ( )5هزی نه تعمیر ناقص و راب ه ( )6قی مت فروش تعمیر
ناقص را نشان میدهد که با س ت تعمیر راب ه مستقیم دارد.

t = wB

T +g

−   SCt ( xt ) + ht .I t 
t =1

در راب ه باال اولین عبارت سود حاصل از فروش محصو است که
حا صل ضر میزان تولید در سود فروش هر مح صو در هر بازه
زمانی در نظر گرفته شده ،عبارت دوم تا چهارم هزینههای نا شی از
تعمیر حداق ی ،ناقص و کامل را محاسیییبه کرده و عبارت پنجم تا
هفتم نیز درآمد حاصییل از فروش تعمیر حداق ی ،ناقص و کامل را
نشییان میدهد و درنهایت دو عبارت آخر هزینه ناشییی از تولید و
نگهداری ق عات یدکی را نشان میدهد.

نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت

Pt = P0 − bt

xt = 0

0
SC ( X t ) = 
 A + Et . X t

(7
if
xt  0
)
راب ه  7نیز هزینه تولید ق عات یدکی را نشان میدهد.
if

 -4-2مدل پیشنهادی
پسازاینکه تمامی مؤلفههای تابع هدف مشییخص شیید که چگونه
محاسبه میشوند ،حا میتوان مد را بهصورت زیر نوشت.
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ارائه یک مدل نوین بهینهسازی مبتنی بر شبیهسازی جهت یکپارچهسازی تصمیمات مربوط به...
()8

T

وارانتییی ،سیی ت تعمیییر و احتما هییای انجییام هییر ییی

) max z =  ( pt − C t ).D ( pt ,w B
t =1

T +g

t =1

t =1

.PR t

t

t

t =w B

t =1

 SM

.2

T +g

t =w B

t =w B

تمدییید وارانتییی خریییداری میکننیید ،تعییداد محصییوالت

+  SI t .PI (q , t ) +

تحت وارانتی و از وارانتیی خارجشیده خیرا کیه بیا تعمییر
حداق ی ،ناقص و کامل تعمیر میشوند.

T +g

−  SC t (x t ) + ht .I t 
t =1

Pmin  p0  Pmax

()9
qmin  q  qmax
()10
Wmin  w  Wmax ,
()11
P1 + P2 + P3 = 1
()12
I1 = X1 − NP1
()13
I t = I t −1 + X t − NPt
()14
IT + g −1 + X T + g − NPT + g = 0
()15
It , X t  0
()16
راب ه  8تابع هدف مد را نشان میدهد .هدف بیشینه سازی سود
تولیدکننده در شرای ی که مح صوالت تحت وارانتی تولید میکند
و به محصییوالت از وارانتی خارجشییده خدمات تعمیر و تعویض نیز
ارائه میدهد .راب ه  9تا  11به ترتیب محدودیت حد باال و حد
پایین را برای قیمت اولیه محصیییو  ،سییی ت تعمیر ،لو مدت
وارانتی پا یه ،لو مدت ت مد ید وارانتی و قی مت ت مد ید وارانتی
نشیییان میدهد .راب ه  12این الزام را ایجاد میکند که مجموع
احتماالت تعمیرها برابر با ی باشیید .راب ه  13تا  15هم معادالت
تعادلی مورودی اسیییت و راب ه  16بیان میدارد که کمبود رایز
نیست.

 -5روش حل :ترکیب روش فرا ابتکاری ،شبیه سازی
مونتکارلو و برنامهریزی پویا
در این بخش در راب ه با الگوریتم پیشنهادی برای مسه ه بیانشده
بحث میشود .در این الگوریتم سه نوع متغیر تصمیم به ترتیب زیر
در نظر گرفتهشده است.
.1

متغیرهییای نییوع او کییه توسییط الگییوریتم متاهیوریسییتی
تعیییین میشییوند شییامل قیمییت اولیییه محصییو  ،لییو
وارانتییی پایییه ،لییو تمدییید وارانتییی ،قیمییت تمدییید

نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت

متغیرهییای نییوع دوم کییه توسییط شبیهسییازی مونتکییارلو
تخمییین زده میشییوند شییامل تعییداد محصییوالتی کییه

−  FPt .CPt +
T +g

 SP .PP
t

T +g

T +g

از

تعمیرات کامل ،ناقص و حداق ی.

T +g

) −  FM t .CM t −  FI t .CI (q , t
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.3

متغیرهییای نییوع سییوم کییه توسییط الگییوریتم برنامییهریزی
پویا مورد بهینهسیازی قیرار میگییرد شیامل مییزان تولیید
ق عییه یییدکی و میییزان نگهییداری ق عییات یییدکی در هییر
دوره.

ساختار الگوریتم بهصورت زیر است
مقدار  kرا برابر با  1قرار بده؛
به صورت تصادفی رمعیتی با  nعضو از متغیرهای نوع  1تولید
کن؛
تا زمانی که شرط برقرار نشده ح قه زیر را ادامه بده؛
برای هر ع ضو متغیرهای نوع دوم را با شبیه سازی مونتکارلو
محاسبه کن؛
برای هر عضییو مقادیر بهینه متغیرهای نوع سییوم را با الگوریتم
برنامهریزی پویا محاسبه کن؛
مقدار تابع هدف را برای هر عضو محاسبه کن؛
رمعیت ردید را تولید کن؛
مقدار  kرا به  k+1تغییر بده؛
پایان ح قه؛
خروجی بهترین روا یافته شده.

 -5-1فرآیند شبیهسازی مونتکارلو
روا ا ص ی محا سبات از راه شبیه سازی الگوریتم مونتکارلو برای
هر فرآیند ساده یا پیچیده کمابیش شبیه به یکدیگر ا ست .نمودار
 1رریان شیبیهسیازی مونتکارلو را نشیان میدهد .ابتدا ی عدد
تصادفی معین شده و سپس احتما انجام ی رخداد با مقدار عدد
ت صادفی تولید شده مقای سه می شود .در حالتی که عدد تولیدشده،
مع یار احت ما را برآورده ک ند ،در بخش ب عدی ی فرآی ند یا
مجموعهای از فرآیندها یا تحوالت رخ میدهد .این روا میتواند
چند بار تکرار شود و به ازای هر تکرار ی خروری قابلاندازهگیری
تولید شیییود .در بخش نهایی مجموعه آزمایشها یا نتایم خروری
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تحت پردازش آماری قرارگرفته و مقدار کمّی قابلفهم و تفسیییر از
نتایم اعالم میشیییود .بخش فرآیند با رخدادها میتواند سیییاده یا
بسیار پیچیده و حاوی ح قهها و الگوریتمهای متعدد و حتی حاوی
تولیدکنندههای ت صادفی متعدد با شد .افزون بر این میتوان از هر
نق ه الگوریتم یا فرآی ند داده های کمی اسیییتخراج و بهعنوان
متغیرهای خروری مورد تجزیهوتح یل قرارداد .به کم روشهای
شبیهسازی مونتکارلو میتوان در تمام زمینههای ع وم و مهندسی
در پیشبینی رفتار واقعی و مجازی سامانهها و تعریو سناریوهای
مخت و استفاده کرد.

تولید ی

عدد یا مجموعه اعداد تصادفی

مقایسه اعداد تصادفی با احتما بروز رخدادها یا
تحو

آیا رخداد مورد نظر انجام می پذیرد؟

فرآیندها یا محموعه رخدادها

ثیت نتایم محاسبات ریاضی

نتایم نهایی

نمودار 1نمودار فرآیند محاسبات در یک شبیهسازی مونتکارلو

 5-1-1الگوریتم شبیهسازی مونتکارلو خرابی محصوالت
در این بخش الگوریتم شبیهسازی خرابی محصوالت بر اساس مد
 GRP Iموردبحث و بررسی قرار میگیرد.
شبیهسازی مونتکارلو خرابی محصوالت بر اساس مد GRP I

شروع
𝑣0 = 0

دریافت متغیرهای نوع او که توسط الگوریتم متاهیوریستی
تولید ی

تعیینشده؛

عدد تصادفی )𝑅 ∈ (0,1
1
𝛽

محاسبه اولین زمان خرابی توسط راب ه 𝛽 × ])𝑅 𝑥1 = [ln(1 −

تولید ی

عدد تصادفی )𝑟 ∈ (0,1

اگر  𝑟 ≤ 𝑃3آنگاه تعمیر حداق ی انجام بده و 𝑖𝑥 𝑣𝑖 = 𝑣𝑖−1 +
اگر  𝑃3 ≤ 𝑟 ≤ 𝑃3 + 𝑃2آنگاه تعمیر ناقص انجام بده و 𝑖𝑥𝑞 𝑣𝑖 = 𝑣𝑖−1 +
اگر  𝑃3 + 𝑃2 ≤ 𝑟 ≤ 𝑃3 + 𝑃2 + 𝑃1آنگاه تعمیر کامل انجام بده و 𝑣𝑖 = 𝑣𝑖−1
n=2, i=2
تا زمانی که شرط 𝑔 ≤ 𝑇 +

تولید ی

𝑖𝑥 ∑𝑛𝑖=1

برقرار است ح قه زیر را ادامه بده

عدد تصادفی )𝑅 ∈ (0,1
1
𝛽

𝛽 𝑣𝑖−1

محاسبه زمان  iمین خرابی با راب ه ) − ln(1 − 𝑅)] × 𝛼 − 𝑣𝑖−1

تولید ی

𝛼

([ = 𝑖𝑥

عدد تصادفی )𝑟 ∈ (0,1

نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت
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اگر  𝑟 ≤ 𝑃3آنگاه تعمیر حداق ی انجام بده و 𝑖𝑥 𝑣𝑖 = 𝑣𝑖−1 +
اگر  𝑃3 ≤ 𝑟 ≤ 𝑃3 + 𝑃2آنگاه تعمیر ناقص انجام بده و 𝑖𝑥𝑞 𝑣𝑖 = 𝑣𝑖−1 +
اگر  𝑃3 + 𝑃2 ≤ 𝑟 ≤ 𝑃3 + 𝑃2 + 𝑃1آنگاه تعمیر کامل انجام بده و 𝑣𝑖 = 𝑣𝑖−1
n=n+1,
i=i+1,

پایان ح قه
پایان

 -5-2الگوریتم برنامهریزی پویا

خواهیم کرد.

در این تحقیق فرض بر این اسیییت که تابع هزی نه تول ید ق عات
یدکی مقعر است و کمبود مورودی مجاز نی ست .همچنین بخشی
از تقاضیییای بازار ق عات یدکی در هر دوره با بازتعمیر مؤلفههای
خرا تأمین میشییود .فرض بر این اسییت که مورودی اولین دوره
یا  ICPبا آخرین دوره برابر با صییفر خواهد بود .بدیهی اسییت که
حداقل کردن ی تابع مقعر بر روی ی مجموعه از محدودیتهای
خ ی حتماً بر روی یکی از نقاط ایی آن اتفاق خواهد افتاد .ی
نق ه ایی در اینجا حداکثر به تعداد کل ICPها متغیر یر صییفر
خواهد داشت .اگر تقاضا در دوره  tبزرگتر از صفر باشد آنگاه یکی
یا هر دو 𝑡𝑋 و  𝐼𝑡−1باید بزرگتر از صییفر باشییند .چونکه T+g
محدود یت و فقط  T+gمتغیر در ی حل ایی مورود بوده ،لذا
دقی قاً یکی از متغیرهای 𝑡𝑋 و  𝐼𝑡−1با ید در سییی ت مثبت قرار
گیر ند .ب نابراین ت مام حل های ایی ،شیییا مل حل بهی نه دارای
خاصیت  𝑋𝑡 × 𝐼𝑡−1 = 0برای 𝑔  𝑡 = 1,2, … , 𝑇 +خواهد بود.
حا اگر تقاضییا در پریودی مانند  kصییفر باشیید میتوانیم هر دو
راب ه  𝑋𝑡 = 0و  𝐼𝑡−1 = 0را داشته باشیم.

دستورالعمل پیشرو -بدون سفارشهای عقبافتاده

میتوان حل م سه ه حداقل هزینه کنتر تولید و مورودی ق عات
یدکی را از تجزیه مسه ه اص ی به دو مسه ه مستقل به دست آورد.
بدین ترتیب الالع از این خاصیییت حل بهینه این ارازه را میدهد
تا در ک سب روا از مد برنامهریزی پویا ،ف ضای ت صمیمگیری و
و ضعیت سی ستم به نحو عظیمی کاهش یابد .در این صورت فقط
الزم است مقادیر زیر را برای 𝑡𝑋 در نظر بگیریم.
0, Dt , Dt + Dt +1 ,..., Dt + Dt +1 + ... + DT

نقالی از زمان که س ت مورودی دوباره صفر می شود بنام نقاط
شیییروع مجییدد مینییامنیید .برای هر پریود زمییانی کییه تولی ید
برنامهریزیشییده باشیید ،شییروع آن پریود ی نق ه شییروع مجدد
خواهد بود .بر این اسییاس از روش زیر برای حل مسییه ه اسییتفاده
نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت

فرض کنید که  M jkهزینه تولید در پریود  𝑗 + 1ر هت ارضیییا
تقاضای پریودهای
) j + 1, j + 2,..., k ( j = 0,1,..., T − 1; k = j + 1, j + 2,..., T

باشیید M jk ،شییامل هزینههای نگهداری مورودی و تولید خواهد
بود .در اینجا فرض بر این اسییت که انتهای پریود  jو انتهای پریود
 kنقاط شییروع مجدد هسییتند .یعنی  I j = 0و  I k = 0اسییت .در
این صورت خواهیم داشت
X j +1 = D j +1 + D j + 2 + ... + Dk
)(t = j + 1, j + 2,..., k − 1

t

D

r

=

r = t +1

t

D

r

r = j +1

I t = X j +1 −

بنابراین داریم
k −1

)  H (I
t

)(t = j + 1, j + 2,..., k − 1

t

k

t = j +1

) H t (  Dr
r = t +1

M jk = C j +1 ( X j +1 ) +

k −1



r = j +1

k

= C j +1 (  Dr ) +
r = j +1

در اینجا فرض میکنیم  Fkداللت بر هزینه سیییاسییت بهینه برای
پریودهای  1, 2,..., kنماید بهشیییرط آنکه  I k = 0باشییید .در آن
صورت
)(t = j + 1,..., k − 1

) Fk = min [ Fj + M jk ], (k = 1,2,...,T
0  j  k −1

برای مرتب کردن روش محاسیییبه  jk ،را بهعنوان هزینه بهینه
برای ی افق  kپریودی تعریو میکنیم که در آن  I k = 0بوده و
 j+1آخرین پریود تولید در نظر گرفته میشود.
یعنی  X j +1  0بوده و  X j + 2 = X j +3 = ... = X k = 0خواهد بود،
در آن صورت داریم
www.pqprc.ir
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 jk = Fj + M jk
] Fk = min[ jk

افق k

در مرح ه بعدی ردولی بهصییورت زیربنا میکنیم .برای ی
پریودی ،نق ه شیییروع مجدد قب ی بهینه )  j* (kبوده که با راب ه
زیر تعریو میشود
= min  jk
0  j  k −1

( k ), k

*

j

()12

𝑡)𝑟 𝐸𝑡 = 𝐸0 . (1 +

()13

𝑡)𝑟 𝐶𝑃𝑡 = 𝐶𝑃0 . (1 +

()14

𝑡)𝑟 𝐶𝑀𝑡 = 𝐶𝑀0 . (1 +

()15

𝑡)𝑟 ℎ𝑡 = ℎ0 . (1 +

در مرح ه بعدی ردولی بهصیییورت ردو  3-6بنا میکنیم .برای

در روابط باال  rنرخ تورم در هر بازه زمانی در نظر گرفتهشده است.

ی افق  kپریودی ،نق ه شییروع مجدد قب ی بهینه )  j ( kبوده
که با راب ه زیر تعریو میشود

 -6-1الگوریتم فرا ابتکاری حل مطالعه موردی

*

= min  jk
0  j  k −1

( k ), k

*

j

برای هر نق ه شییروع مجدد  kدادهشییده ،میتوان نق ه شییروع
مجدد قب ی بهینه  ،kیعنی )  j * (kرا که در آن سییی ت مورودی
برابر صییفر بوده را پیدا نمود .بهعبارتدیگر ،آخرین تولید در پریود
 j * (k ) + 1اتفاق میافتد .با شیییروع از  k=Tو اسیییتفاده از روش
پسرو ،میتوان نقاط شروع مجدد را در حل بهینه مشخص نمود.

 -6مطالعه موردی و نتایج محاسباتی
بهمنظور مشاهده رفتار مد و متغیرهای تصمیم در این بخش ی
م العه موردی در راب ه با محصییو راروبرقی ا ری که توسییط
شرکت گ دیران وارانتی شده ا ست موردم العه قرارگرفته ا ست.
این شیییرکت برای محصیییو  18ماه وارانتی پایه و  12ماه تمدید
وارانتی ارائه میدهد .در ادامه پارامترهای در نظر گرفتهشییده ارائه
میشیییود و سیییپس الگوریتم رد ید ال هام گرف ته از فیز ی نور
معرفی شده و درنهایت نتایم حاصل از حل مسائل متعدد و تح یل
حسییاسیییتها بر روی مقادیر مخت و پارامترها موردبررسییی قرار
میگیرد .بدیهی اسییت که تورم باعث تغییر هزینهها در لو زمان
میشیییود .در این تحقیق اثر تورم بر هزینهها در نظر گرفتهشیییده
است .روابط زیر نحوه تغییر هزینهها را نشان میدهد.
𝑡)𝑟 𝐶𝑡 = 𝐶0 . (1 +

()11

Optic Inspired Optimization

نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت

16

در این بخش الگوریتم های فرا ابتکاری حل مثا موردی بررسیییی
میشیییود .از دو الگوریتم ال هام گرف ته از نور (OIO) 16و الگوریتم
ازدحام ذرات ) (PSOا ستفاده شده ا ست .در ادامه الگوریتم OIO
موردبررسی قرار میگیرد.

 -6-1-1الگوریتم فرا ابت کاری ال هام گرف ته از نور
)(OIO
 OIOی الگوریتم فرا ابتکاری مبتنی بر رمعیت اسییت که اولین
بار در سیا  2015توسیط حسیینزاده کاشیان 17ارائه شید [.]28
اسیییاس کار این الگوریتم از قوانین فیزی حاکم بر نور و آینه ها
الهام گرفتهشییده اسییت .سیی ت تابع مانند ی آینه در نظر گرفته
میشییود ،اگر نق ه در بخش ق ه تابع باشیید ،آینه محد و اگر در
دره تابع باشد ،آینه مقعر در نظر گرفته میشود .هر روا بهعنوان
ی نق ه نورانی مجازی در تصییور شییده و در هر تکرار تعدادی از
این ن قاط نورانی به آی نه ( تابع هدف) برخورد کرده و با باز تابش
آنها نقاط ردیدی ایجاد میشیییود .شیییکل زیر سیییاختار عم کرد
الگوریتم را نشان میدهد.
ه مانلور که در شییی کل  3نشیییان دادهشیییده اسیییت ،تابع
)]  f ( X = [ x1 x2 ... xnنشییاندهنده تابع هدف با  nمتغیر اسییت
که در فضیییای تصیییمیم  nبعدی بهواسییی ه  ld  xd  udو
 d = 1,..., nتعریو میشود .در اینجا هدف یافتن مقدار کمینه
رهانی برای تابع  fب وریکه  f : R n → Rاست.

Husseinzadeh Kashan

جلد  -8شماره  -4زمستان1397
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شکل  .2ف وچارت الگوریتم OIO

نمادهای استفادهشده در شکل  3بهصورت زیر تعریو میشوند
NO

تعداد نقاط نورانی مجازی

Otj = [otj1 otj12 ... otjn ]1n

موقعیت نقاط نورانی مجازی  jدر
 nامین بعد فضای رستجو در
تکرار ( tبهعبارتدیگر  jthروا
در رمعیت)

Fjt = [ f jt1 f jt12 ... f jnt ]1n

نشاندهنده نق های دیگر د
فضای رستجو است( ،به معنی
ی عضو از رمعیت).

I jt = [i tj1 i tj12 ... i tjn ]1n

نشاندهنده موقعیت تصویر نق ه
نورانی مجازی  jدر فضای رستجو
در تکرار .t

نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت

s tj ,ik

موقعیت نق ه نورانی مجازی  jبر
محور تابع هدف در تکرار .t
فاص ه بین موقعیت نق ه نورانی

p tj ,ik

مجازی  jبر محور تابع هدف و
موقعیت رأس آینه مجازی بر
محور تابع هدف در تکرار .t
فاص ه بین موقعیت تصویر نق ه

q tj ,ik

rjt,ik

نورانی مجازی  jبر محور تابع
هدف و موقعیت رأس آینه مجازی
بر محور تابع هدف در تکرار .t
شعاع انحنای آینه مجازی که در
ی Fjt
مرکز انحنای محور اص ِ
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قرار دارد.
mtj ,ik

موقعیت مرکز انحنا بر محور تابع
هدف در تکرار .t

HO tj ,ik

ارتفاع نق ه نورانی مجازی  jاز
محور اص ی در تکرار .t

مییجییازی  jبییا مییوقییعیییییت ]  Otj = [otj1 otj12 ... otjnکییه
) ( j = 1,..., NOدر فضای رستجو (با ترکیب تابع هدف با فضای
رسیییتجو داریم ]  ) [otj1 otj12 ... otjn s tj ,iدر م قا بل آی نه م جازی
k

(سیی ت تابع) بافاصیی ه  p tj ,iاز رأس آینه قرار میگیرد و تصییویر
k

ارتفاع تصویر نق ه نورانی مجازی

HI tj ,ik

 jاز محور اص ی در تکرار .t
مقدار انحراف رانبی مربوط به

 tj ,i

آینه مجازیِ منعکسکننده تصویر
نق ه نورانی  jدر تکرار .t

k

مکانیسم ک ی  OIOبدین ترتیب است که ابتدا به تعداد  NOنق ه
نورانی در فضای رستجو تولید میکند .سپس در تکرار  ،tهر نق ه
ردو

مجازی آن بافا ص ه  q tj ,iاز رأس آینه ت شکیل می شود .با نگا شت
k

موقعیت تصییویر مجازی به فضییای روا  ،موقعیت تصییویر مجازی
 I jt,iتول ید میشیییود که میتوان از آن بهعنوان روا

رد ید

k

یادکرد.

 -6-1-2الگوریتم فرا ابتکاری
یکی از مز یت های الگوریتم  OIOنسییی بت به الگوریتم های فرا
ابتکاری دیگر تعداد کم پارامترها رهت تنظیم اسیییت .در اینجا
تعداد کل توابع هدفی که باید ارزیابی شود و رمعیت هر بار نقاط
نورانی مورد ارز یابی و تح یل قرار میگیرد .ردو زیر ن تایم را
نشان میدهد.

 .2تنظیم پارامتر برای الگوریتم OIO
ارزیابی  1600تابع هدف

ارزیابی  1600تابع هدف
MT

MOF

PS

NoI

*MT

*MOF

*PS

*NoI

20

2،632،033

45

40

17

2،488،533

40

40

22

2،642،859

60

30

19

2،562،482

54

30

23

2،698،391

90

20

18

2،552،114

80

20

ارزیابی  1600تابع هدف

ارزیابی  1600تابع هدف
MT

MOF

PS

NoI

MT

MOF

PS

NoI

29

2،970،135

55

40

23

2،784،918

50

40

32

2،971،072

74

30

24

2،813،021

67

30

36

2،971،316

110

20

26

2،971،019

100

20
*

NoI: Number of Iteration, PS: Population Size, MOF: Mean Objective Function value for 10 times run the algorithm, MT: Mean runs Time per
hours

با توره به نتایم محاسیییبهشیییده در ردو  ،2ازآنجاکه الگوریتم
بهبود خاصی نداشته در  2200تابع هدف با توره به زمان اضافهای
که صرف می شود .در اینجا ارزیابی  2000تابع هدف با  20تکرار و
رمعیت  100عضو انتخا میشود.

 -6-2م قادیر بهی نه متغیر های تصمممیم و تابع هدف
برای مقادیر مختلف دورههای زمانی برنامهریزی
در این بخش نتایم محاسیییباتی حل مد ارائهشیییده با الگوریتم
پیشیینهادی موردبررس یی قرار میگیرد .همانلور که اشییاره شیید،
نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت

م العه موردی بر محصییو راروبرقی شییرکت ا ری با ضییمانت
گ دیران صیییورت گرفته اسیییت .در این بخش عالوه بر حل مد
موضییوع مهمی که موردبررسیی و تح یل قرار گرفت این اسییت که
لو چرخه عمر محصییو و لو مدتزمان تأمین ق عات یدکی
چ ور بر سود شرکت و متغیرهای تصمیم تأثیر میگذارد .الگوریتم
 10بار با هر الگوریتم تکرار شده و نتایم بهترین پا سد و میانگین
پاسدها برای تابع هدف در ردو زیر آورده شده است .این مسه ه
با ا ستفاده از نرمافزار مت ب و رایانهای با م شخ صات Pentium 4
 with 8GB RAM and Corei7 3.61GHz CPUمورد حل
قرار گرفت .ردو  2مقادیر بهینه متغیرهای تصیییمیم و سیییود
جلد  -8شماره  -4زمستان1397
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تو لییید ک ننییده را کییه بییا ا ل گور ی تمهییای  OIO_MCS_DPو
 PSO_MCS_DPحلشییده اسییت را نشییان میدهد .با توره به
نتایم محاسیییباتی این دو ردو چند نکته قابلتوره را میتوان
دریافت .او اینکه تولیدکنندگان می بایسیییت مقادیر بهینه لو
وارانتی پا یه ،لو ت مد ید وارانتی ،قی مت ت مد ید وارانتی ،قی مت
محصو و س ت تعمیر را با توره به لو مدت برنامهریزی تعیین
ردو

کنند در صورتیکه گ دیران این مو ضوع را موردتوره قرار نمیدهد
و فارغ از این موضوع به تعیین مقادیر این متغیرها میپردازد.
دوم ا ی نکییه نتییا یم بییهدسییییتآمییده از ا ل گور ی تم تر ک ی بی
 OIO_MCS_DPدر اکثر موارد از الگوریتم PSO_MCS_DP
بهتر است .

 . 3مقادیر بهینه و مقدار سود با در نظر گرفتن مد عمر مجازی کیجیما  1در تعمیر ناقص

مقادیر بهینه با الگوریتم ترکیبی PSO_MCS_DP

34

36

38

40

42
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مقادیر بهینه با الگوریتم ترکیبی OIO_MCS_DP

Best sol

mean

𝑃1 , 𝑃2 , 𝑃3

w

q

P0

Best sol

mean

𝑃1 , 𝑃2 , 𝑃3

w

q

P0

54

2،594،103

2،518،547

0.25،0.36،0.39

20

0.32

259

2،679،526

2،596،440

0.21،0.31،0.48

21

0.28

260

58

2،906،482

2،821،827

0.28،0.37،0.35

22

0.35

259

2،974،436

2،879،415

0.25،0.35،0.4

21

0.32

259

62

3،202،350

3،109،078

0.32،0.39،0.29

22

0.38

258

3،186،036

3،078،295

0.27،0.37،0.36

22

0.36

257.5

54

2،997،196

2،909،899

0.27،0.46،0.27

21

0.29

259

3،064،302

2،969،285

0.25،0.43،0.32

21

0.33

259

58

3،034،971

2،946،574

0.31،0.49،0.2

22

0.33

259.5

3،137،949

3،037،705

0.28،0.47،0.25

22

0.38

258

62

3،275،281

3،179،884

0.34،0.51،0.15

22

0.37

260

3،355،102

3،244،780

0.31،0.49،0.2

22

0.42

257.2

54

3،129،597

3،145،239

0.26،0.49،0.25

23

0.31

260

3،091،321

2،995،466

0.24،0.47،0.29

22

0.39

258

58

3،197،680

3،104،543

0.32،0.49،0.19

23

0.38

260

3،306،179

3،200،560

0.29،0.47،0.24

21

0.44

257

62

3،395،616

3،296،715

0.35،0.51،0.14

22

0.4

259.7

3،481،735

3،363،995

0.32،0.53،0.15

22

0.47

257

54

3،414،148

3،314،707

0.25،0.5،0.25

22

0.44

260

3،493،972

3،382،354

0.27،0.47،0.26

22

0.41

258

58

3،493،685

3،442،122

0.31،0.48،0.20

24

0.45

258.7

3،497،994

3،382،973

0.29،0.45،0.26

21

0.45

257

62

3،637،408

3،531،464

0.35،0.52،0.13

24

0.49

257

3،695،553

3،567،136

0.38،0.48،0.14

23

0.48

256

54

3،411،553

3،282،819

0.35،0.51،0.14

24

0.5

259.1

3،457،009

3،349،815

0.32،0.48،0.2

23

0.42

258

58

3،796،496

3،635،724

0.38،0.48،0.14

24

0.55

257

3،836،061

3،709،923

0.35،0.43،0.22

23

0.51

255

62

4،180،739

3،999،164

0.4،0.49،0.11

24

0.57

257

4،219،526

4،080،780

0.39،0.45،0.17

23

0.55

255
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 علی حسینزاده کاشان و بختیار استادی،محسن افصحی
بهمنظور مشاهده رفتار مد و متغیرهای تصمیم در این بخش ی
م العه موردی در راب ه با محصییو راروبرقی ا ری که توسییط
.شیییرکت گ دیران وارانتی شیییده اسیییت موردم العه قرارگرفت
 به عنوان الگوریتم های فراPSO  وOIO همچنین از دو الگوریتم
 در حل مد این مو ضوع.ابتکاری روش پی شنهادی ا ستفاده شد
مهم مورد برر سی قرار گرفت که چ ور لو چرخه عمر مح صو
و لو مدت زمان تامین ق عات یدکی چ ور بر سییود شییرکت و
 با توره به نتایم محاسیییباتی.متغیرهای تصیییمیم تأثیر می گذارد
 او این که تول یدکن ندگان.چ ند نک ته قا بل تو ره در یا فت شییید
 قیمت محصییو و سیی ت،میبایسییت مقادیر بهینه لو وارانتی
تعمیر را با تو ره به لو مدت بر نا مهریزی تعیین کن ند در
صییورتیکه گ دیران این موضییوع را مورد توره قرار نمیدهد و فارغ
.از این موضوع به تعیین مقادیر این متغیرها میپردازد
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 همچنین برای حل مسییه ه الگوریتم پیشیینهادی با.شییده اسییت
 شییبیهسییازی مونت کارلو و الگوریتم،ترکیب الگوریتم فراابتکاری
 روا کار الگوریتم بدین صورت ا ست که.برنامهریزی پویا ارائه شد
 لو وارانتی، ابتدا متغیرهای نوع او شامل قیمت اولیه مح صو
 سییی ت تعمیر و، قیمت تمدید وارانتی، لو تمدید وارانتی،پایه
 ناقص و حداق ی،احت ما های ان جام هر ی از تعمیرات کا مل
 سپس متغیرهای،توسط الگوریتم متاهیوریستی تعیین می شوند
نوع دوم شیییامل تعداد محصیییوالتی که تمدید وارانتی خریداری
 تعداد محصیییوالت تحت وارانتی و از وارانتی خارجشیییده،میکنند
 تو سط، ناقص و کامل تعمیر می شوند،خرا که با تعمیر حداق ی
شبیهسازی مونتکارلو تخمین زده می شوند و در نهایت متغیرهای
نوع سوم شامل میزان تولید ق عه یدکی و میزان نگهداری ق عات
یییدکی در هر دوره توسیییط الگوریتم برنییامییهریزی پویییا مورد
.بهینهسازی قرار میگیرد
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