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ABSTRACT

Τhemistoklis Vakrinas

INVENTORY CONTROL
February 2019
Inventory control or stock control can be broadly defined as "the activity of
checking a shop’s stock." However, a more focused definition takes into account
the more science-based, methodical practice of not only verifying a business'
inventory but also focusing on the many related facets of inventory management
(such as forecasting future demand) "within an organisation to meet the demand
placed upon that business economically."Other facets of inventory control
include supply chain management, production control, financial flexibility, and
customer satisfaction.At the root of inventory control, however, is the inventory
control problem, which involves determining when to order, how much to order,
and the logistics (where) of those decisions.
An extension of inventory control is the inventory control system. This may come in
the form of a technological system and its programmed software used for
managing various aspects of inventory problems , or it may refer to a methodology
(which may include the use of technological barriers) for handling loss
prevention in a business.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Θεμιστοκλής Βάκρινας

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
Φεβρουάριος 2019

Αποθέματα είναι ποσότητες προϊόντων, οι οποίες φυλάσσονται σε αποθήκες
μελλοντική χρήση. Τα προϊόντα αυτά μπορεί να είναι πρώτες ύλες,
ημικατεργασμένα ή έτοιμα προϊόντα, κεφάλαια, μηχανές κτλ. Τα αποθέματα, εάν
διατηρούνται με ασφάλεια, συμβάλλουν σημαντικά στη σωστή λειτουργία των
επιχειρήσεων. Επομένως, αποτελούν για τις διοικήσεις των επιχειρήσεων ένα
τομέα με πολλές παραμέτρους, οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον
πιο συμφέροντα για την επιχείρηση τρόπο.
Εάν η ποσότητα των αποθεμάτων που διατηρεί κάποια επιχείρηση είναι αρκετά
μεγάλη, τότε αντιμετωπίζεται σε μεγάλο βαθμό μια αύξηση της ζήτησης που τυχόν
θα παρουσιασθεί στην αγορά, αλλά για την απόκτηση και την διατήρηση αυτών
των αποθεμάτων, δεσμεύονται μεγάλα ποσά κεφαλαίων. Εάν, αντίθετα, η
ποσότητα των αποθεμάτων είναι μικρή, τότε το επενδεδυμένο σε αυτά κεφάλαιο
μειώνεται, αλλά η επιχείρηση αντιμετωπίζει τον κίνδυνο της πιθανής έλλειψης
αποθεμάτων που συνεπάγεται απώλεια κερδών και αξιοπιστίας.
Επομένως, για μια επιχείρηση τίθεται το πρόβλημα του ελέγχου και
της διαχείρισης των αποθεμάτων με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζονται για
την επιχείρηση τα μεγαλύτερα δυνατά κέρδη. Ο βασικός σκοπός ενός συστήματος
διαχείρισης αποθεμάτων είναι να καθορίζει πότε θα πρέπει να παραγγελθούν τα
αγαθά, πόσο μεγάλη θα πρέπει να είναι η παραγγελιά σε ποια χρονική περίοδο θα
γίνει .
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Κεφάλαιο 1 (Εισαγωγή)
Στα Κεφάλαια 3-6 το βιβλίο ασχολείται με μια μεγάλη κατηγορία προβλημάτων
απογραφής, για τα οποία, γενικά, μπορούμε να προσφέρουμε ικανοποιητικές λύσεις
εύκολα εφαρμόσιμες. Αυτή η κατηγορία έχει δύο κύρια χαρακτηριστικά:


Τα διαφορετικά στοιχεία μπορούν να ελέγχονται ανεξάρτητα.



Τα αντικείμενα αποθηκεύονται σε μία μόνο θέση.

Η πρώτη ιδιότητα ενώ πολλές φορές ικανοποιείται υπάρχουν και αρκετά
παραδείγματα στα οποία η ικανοποίηση της θα είχε αρνητικές συνέπειες. Όπως για
παράδειγμα όταν κάποιος κάνει μια παραγγελία σε ένα εργοστάσιο για να μπορέσει
το ίδιο το εργοστάσιο να του παραδώσει την ποσότητα των αντικειμένων που θέλει
και στον χρόνο που τα θέλει θα πρέπει ο ίδιος να έχει κάνει ένα οργανόγραμμα των
παραγγελιών του έτσι ώστε να γλιτώσει τυχόν καθυστερήσεις στις παραλαβές οι
οποίες θα έχουν αναρίθμητα κόστη.
Επίσης επειδή πολλές φορές ανάλογα με την ποσότητα της παραγγελίας το
εργοστάσιο δύναται να προσφέρει μια διόλου ευκαταφρόνητη έκπτωση, θα πρέπει
έτσι να ζητούνται σε μία παραγγελία όλα τα διαφορετικά αντικείμενα που
χρειάζεται η επιχείρηση.
Όσον αφορά τώρα το δεύτερο χαρακτηριστικό και εκεί συχνά υπάρχουν αρκετά
προβλήματα ειδικότερα όταν θέλει κάποιος να διαθέσει το προϊόν του σε μεγάλες
γεωγραφικά αγορές, στις οποίες ουσιαστικά υποχρεούται να έχει μια κεντρική
αποθήκη αποθέματος και αρκετές μικρές αποθήκες κοντά σε κάθε σημείο πώλησης
έτσι ώστε να γίνεται πιο εύκολα και σωστά η διάθεση των προϊόντων του.
Συγκεκριμένες

περιπτώσεις

στις

οποίες

ικανοποιούνται

και

τα

δύο

αυτά

χαρακτηριστικά είναι χονδρική πώληση προϊόντων. Εκεί τα αντικείμενα τις
περισσότερες φορές ελέγχονται ανεξάρτητα και αποθηκεύονται σε μία μόνο θέση.
Τέλος αξίζει να αναφέρουμε ότι στην παραγωγή πολλές φορές συνδέονται μεταξύ
τους διαφορετικά αποθέματα αλλά όταν μια τέτοια σύνδεση είναι αδύναμη, δύναται
να αγνοηθεί.

XII

1.1 Θεωρούμενο κόστος και άλλες υποθέσεις
Σε όλα τα παρακάτω μοντέλα με τα οποία θα ασχοληθούμε δεχόμαστε ότι υπάρχουν
συγκεκριμένα κόστη και περιορισμοί όπως :
1) Κόστος Διατήρησης Αποθέματος
Το κόστος διατήρησης αποθέματος έχει να κάνει με το κεφάλαιο που δεσμεύεται
αναγκαστικά από κάθε επιχείρηση που διατηρεί απόθεμα. Μια συνιστώσα του
κόστους αυτού είναι το κόστος ευκαιρίας(κεφαλαίου) το οποίο είναι ένα κεφάλαιο
που ενώ θα μπορούσε να επενδυθεί σε άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα προς
όφελος της επιχείρησης διατηρείται για το απόθεμα. Το κόστος αυτό δεν είναι
αναγκαία ίσο με το αναμενόμενο κέρδος από μια άλλη επένδυση διότι θα πρέπει να
συνυπολογιστούν οι κίνδυνοι που θα υπήρχαν και αφορούν την άλλη επένδυση. Το
κόστος κεφαλαίου ενώ αποτελεί το μεγαλύτερο τμήμα του κόστους διατήρησης
αποθέματος δεν είναι το μοναδικό.

Υπάρχουν και άλλα κόστη που θα πρέπει να συμπεριληφθούν όπως το κόστος για
το χειρισμό μηχανημάτων, της αποθήκευσης , της ζημίας και της απαρχαίωσης των
προϊόντων καθώς και της ασφάλισης τους και των φόρων. Για παράδειγμα το
κόστος αποθήκευσης δεν χρειάζεται πολλές φορές να συνυπολογίζεται στο κόστος
διατήρησης αποθέματος όταν οι επιχειρήσεις διαθέτουν δικές τους αποθήκες για τα
προϊόντα, ενώ αντίθετα όταν ενοικιάζουν χώρους όπου κατά καιρούς αυξάνεται ή
μειώνεται το ενοίκιο αυτό σίγουρα είναι κάτι που θα πρέπει να ενσωματώνεται στο
κόστος.

Στη συνέχεια θα μιλήσουμε για το κόστος ιδιοκτησίας ανά μονάδα προϊόντος και
μονάδα χρόνου που τις περισσότερες φορές είναι ένα ποσοστό της τιμής πώλησης
του προϊόντος. Για προϊόντα που παρουσιάζουν υψηλή απαρχαίωση το ποσοστό
αυτό θα πρέπει να υπολογίζεται υψηλότερο καθώς επίσης θα πρέπει γενικά να
υπερβαίνει το επιτόκιο δανεισμού από την τράπεζα.

Γενικά ένας τρόπος για την συμπερίληψη του χρηματοοικονομικού κόστους στο
κόστος εκμετάλλευσης είναι να θεωρήσουμε την καθαρή παρούσα αξία όλων των
μελλοντικών δαπανών.
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2) Κόστος Παραγγελιών ή Εγκατάστασης
Το κόστος ανεφοδιασμού είναι ένα ακόμα σημαντικό κόστος που πρέπει να
σκέφτεται μια επιχείρηση, το οποίο δεν εξαρτάται από το μέγεθος του φορτίου αλλά
από μια σειρά άλλα κόστη. Όπως για παράδειγμα το κόστος εγκατάστασης το οποίο
μπορεί να αυξηθεί υπέρμετρα αν για την εγκατάσταση

αυτή

μια μηχανή θα

χρειαστεί να σταματήσει την παραγωγή προϊόντων και έτσι θα πάει πίσω μια ίσως
ακριβή παραγγελία. Για αυτόν τον λόγο πολλές φορές η εγκατάσταση δεν συνδέεται
με την λειτουργία των μηχανών ώστε να μειώνεται το κόστος.
Άλλα σταθερά κόστη είναι αυτά που συνδέονται με τη μεταφορά και τον χειρισμό
υλικών, κόστη διοικητικών δαπανών καθώς και κόστη εκμάθησης υλικού.
Κατά την παραγγελία από εξωτερικό προμηθευτή υπάρχουν και διάφορα πάγια
έξοδα για μια παραγγελία, όπως τα έξοδα για τα έντυπα παραγγελίας, την
εξουσιοδότηση, τη λήψη, την επιθεώρηση και διαχείριση τιμολογίων από τον
προμηθευτή.
3) Κόστος Έλλειψης ή Περιορισμού Εξυπηρέτησης
Αν υπάρχει έλλειψη ενός προϊόντος σε μια επιχείρηση τότε ο πελάτης είτε περιμένει
να πάρει το προϊόν καθυστερημένα είτε αποφασίζει να στραφεί στον ανταγωνισμό.
Αυτό βέβαια που είναι σίγουρο είναι ότι και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει μεγάλο
κόστος για την επιχείρηση και βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Εάν ο πελάτης
λάβει την παραγγελία του καθυστερημένη, υπάρχουν συχνά επιπλέον έξοδα
διοίκησης, εκπτώσεις τιμών για καθυστερημένες παραδόσεις, χειρισμός υλικών
κόστη μεταφοράς. Τα κόστη βέβαια είναι μεγάλα και μη υπολογίσαμε στην
περίπτωση που χαθεί τελείως η πώληση.
Άλλα μη υπολογίσιμα κόστη είναι στις περιπτώσεις που από την γραμμή παραγωγής
ενός προϊόντος θα διαπιστωθεί έλλειψη κάποιου εξαρτήματος οπότε έτσι είναι πολύ
πιθανόν να υπάρξουν αλυσιδωτές αντιδράσεις που θα έχουν να κάνουν κυρίως με
μεγάλες καθυστερήσεις και επαναπρογραμματισμό των παραγγελιών.
Όταν βέβαια σε μερικές περιπτώσεις το εξάρτημα που λείπει μπορεί να βρεθεί
γρήγορα μεν αλλά σε υψηλότερη τιμή δε τότε σαν κόστος έλλειψης απλά μπορούμε
να χρησιμοποιήσουμε το πρόσθετο αυτό κόστος.
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Επειδή το κόστος έλλειψης είναι τόσο δύσκολο να εκτιμηθεί, πολλές φορές για την
ανάγκη ποσοτικοποίησης του αντικαθίσταται με περιορισμούς στην παροχή κάποιων
υπηρεσιών. Φυσικά είναι επίσης δύσκολο να καθοριστεί ένα επαρκές επίπεδο
υπηρεσιών, αλλά αυτό θεωρείται απλούστερο σε πολλές πρακτικές καταστάσεις.
1) Λοιπές δαπάνες και υποθέσεις
Στις προηγούμενες ενότητες ασχοληθήκαμε με συνηθισμένα κόστη που αφορούν
μοντέλα αποθεμάτων. Για παράδειγμα όπως είπαμε το κόστος αποθήκευσης ενός
προϊόντος είναι ένα ποσοστό της τιμής του προϊόντος που δίνεται μέσω
συγκεκριμένων οικονομικών δεδομένων. Πολλές φορές το κόστος αυτό δεν
συνδέεται για παράδειγμα με την ποσότητα παραγγελίας εκτός βέβαια και αν αυτή
συνοδεύεται ανάλογα το μέγεθος και με κάποια έκπτωση. Άλλα κόστη που πρέπει
μια τέτοια επιχείρηση να έχει στο μυαλό της είναι το κόστος για την δημιουργία και
επεξεργασία του συστήματος ελέγχου του αποθέματος καθώς και της κατάρτισης
όλου του εμπλεκόμενου προσωπικού σε αυτό.
Για την απλοποίηση λίγο των προβλημάτων με τα οποία θα ασχοληθούμε στο βιβλίο
αυτό δεχόμαστε ότι καμία πώληση δεν χάνεται και ότι σε περίπτωση έλλειψης ενός
προϊόντος τότε γίνεται αυτόματα παραγγελία του από τον πελάτη. Τώρα αν οι
ελλείψεις είναι συνηθισμένες μπορούν να υπολογισθούν προσεγγιστικά.
1.2 Διάφορα Συστήματα Παραγγελιών

1) Θέση Αποθέματος
Ένας από τους πρωταρχικούς σκοπούς του συστήματος ελέγχου απογραφής είναι το
πότε και σε ποια ποσότητα πρέπει να παραγγείλει μια επιχείρηση. Αυτό το
πρόβλημα μπορεί να φαίνεται απλό αλλά δεν διότι έχει πολλές παραμέτρους όπως
πρώτον ποιο είναι το υπάρχον απόθεμα την δεδομένη χρονική στιγμή για την
επιχείρηση, δεύτερον ποιες παραγγελίες θα παραδοθούν σε αυτήν το άμεσο χρονικό
διάστημα καθώς και το πόσες παραγγελίες έχει η επιχείρηση προς πελάτες της. Όλα
αυτά πρέπει να συνεκτιμηθούν μαζί με το ποια αναμένεται να είναι η ζήτηση αυτήν
την εποχή και βέβαια ποια είναι τα πιθανά κόστη κάθε φορά. Γενικά για την θέση
αποθέματος ισχύει :
θέση αποθέματος = υπάρχον απόθεμα + παραγγελίες(επιχείρησης)–παραγγελίες(πελάτες)
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Ένα άλλο θέμα έχει να κάνει με τους χρόνους παραγγελιών από τους πελάτες προς
την επιχείρηση. Συγκεκριμένα υπάρχουν πελάτες που όταν κάνουν παραγγελία ενός
προιόντος το παραλαμβάνουν αμέσως μόλις αυτό γίνεται διαθέσιμο και άλλοι
πελάτες που θέλουν ενώ είναι διαθέσιμο να το παραλάβουν μια μεταγενέστερη
συγκεκριμένη ημερομηνία. Σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως το προιόν πρέπει να
αφαιρείται από την θέση αποθέματος κατά τον ίδιο τρόπο εκτός και αν ο χρόνος
παράδοσης είναι ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα το οποίο θα υπερβαίνει ένα
τυπικό χρονικό διάστημα που η επιχείρηση έχει βάλει σαν όριο μετά το οποίο το
κόστος διατήρησης του προιόντος θα είναι μεγαλύτερο του κανονικού. Με μεγάλη
πιθανότητα πάλι οι πελάτες θα λαμβάνουν τις παραγγελίες τους.
Αν και οι αποφάσεις περί των παραγγελιών από την επιχείρηση προς το εργοστάσιο
όπως είπαμε εξαρτάται κυρίως από την θέση αποθέματος τα κόστη διατηρήσεως και
ελλείψεις προιόντων εξαρτώνται από το επίπεδο του αποθέματος, συγκεκριμένα :
επίπεδο αποθέματος = υπάρχον απόθεμα – παραγγελίες (από πελάτες)
Πολλές φορές στο κόστος διατήρησης του αποθέματος θα πρέπει να συνυπολογίζεται
και το κόστος διατήρησης των εκκρεμών παραγγελιών διότι ο μέσος χρόνος ζήτησης
τους συνήθως συμπίπτει με τον μέσο όρο των εκκρεμών αυτών παραγγελιών.
2) Συνεχής ή Περιοδική Παρακολούθηση Αποθέματος
Όσον αφορά την παρακολούθηση του επιπέδου του αποθέματος υπάρχουν δύο
βασικά μοντέλα για να γίνει αυτό. Το πρώτο είναι η συνεχής παρακολούθηση του
αποθέματος οποιαδήποτε χρονική στιγμή θέλει η επιχείρηση και όταν αυτό πέσει
χαμηλότερα από ένα στάνταρντ επίπεδο ασφαλείας τότε αυτόματα να γίνεται
παραγγελία. Από εδώ και πέρα θα συμβολίζουμε με :
L = χρόνος παράδοσης
ο οποίος έχει να κάνει όχι μόνο με το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί η
παραγγελία να παραληφθεί από την επιχείρηση αν έρθει από εξωτερικό προμηθευτή
ή τον χρόνο που χρειάζεται η ίδια για να παράγει αλλά και με το διάστημα της
προετοιμασίας της σε οποιοδήποτε στάδιο μέχρι να φτάσουν τελικά τα προιόντα στο
ράφι.
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Πέραν της συνεχής παρακολούθησης υπάρχει και η παρακολούθηση κατά περιόδους
δηλαδή σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές του αποθέματος που ονομάζεται
περιοδική παρακολούθηση. Σε αυτήν την περίπτωση θεωρούμε τα διαστήματα
μεταξύ των χρονικών σημείων παρακολούθησης σταθερά και τα συμβολίζουμε με :
Τ = χρόνος μεταξύ δύο διαδοχικών χρονικών σημείων παρακολούθησης
Οι

δύο

τεχνικές

αυτές

παρακολούθησης

έχουν

και

πλεονεκτήματα

και

μειονεκτήματα.
Όσον αφορά την τεχνική της συνεχούς παρακολούθησης η επιχείρηση δεν χρειάζεται
να διατηρεί μεγάλο απόθεμα ασφαλείας με συνέπεια να

μειώνεται έτσι και το

κόστος διατήρησης του κάτι το οποίο είναι πολύ θετικό. Από την άλλη όμως θα
πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη μια ενδεχόμενη μεγάλη διακύμανση στην
ζήτηση του προιόντος έτσι ώστε η επιχείρηση να μην ξεμείνει χρησιμοποιώντας
αυτήν την τεχνική. Πάντως αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται συνήθως για αγαθά
χαμηλής ζήτησης.
Η δεύτερη τώρα τεχνική της περιοδικής παρακολούθησης χρησιμοποιείται αντίθετα
για προϊόντα υψηλής ζήτησης. Βοηθάει

πολύ στον καλό προγραμματισμό

παραγγελιών διαφορετικών ειδών προϊόντων, αλλά έχει ως βασικό μειονέκτημα ότι
υπάρχει περισσότερος χρόνος ανασφάλειας ανάλογα με τις διακυμάνσεις της
ζήτησης. Για παράδειγμα αν υποθέσουμε ότι περάσει ένα χρονικό σημείο
παρακολούθησης και δεν παραγγείλουμε θα πρέπει να περάσει T χρόνος μέχρι το
επόμενο χρονικό σημείο που θα παραγγείλουμε και L χρόνος παράδοσης της
παραγγελίας οπότε συνολικά Τ + L μέχρι τα νέα προϊόντα να είναι διαθέσιμα στο
ράφι για τους πελάτες.
1.3 Διαφορετικές Πολιτικές Παραγγελιών
Δύο από τις πιο σημαντικές πολιτικές παραγγελιών είναι η πολιτική (R, Q) και η πολιτική
(s, S).
1) Η πολιτική (R, Q)

Σύμφωνα με την μέθοδο αυτή αρχικά θέτουμε μια επιθυμητή τιμή της στάθμης του
αποθέματος που την ονομάζουμε R.Όταν τώρα το τρέχων απόθεμα της επιχείρησης πέσει
λίγο κάτω ή ακριβώς πάνω σε αυτήν την στάθμη R τότε αυτόματα γίνεται παραγγελία
στάνταρντ ποσότητας Q που θα έρθει να συμπληρώσει το απόθεμα έτσι ώστε συνολικά
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πάντα να βρίσκεται πάνω από το αρχικό όριο R που έχουμε ορίσει. Η πολιτική αυτή είναι
ακριβής σε περιπτώσεις χαμηλής ζήτησης με την τεχνική της συνεχούς παρακολούθησης
αποθέματος.(παραγγέλνουμε αμέσως μόλις φτάσει στο R).

Στην περίπτωση όμως που έχουμε περιοδική παρακολούθηση λόγω μεγαλύτερης ζήτησης
συνήθως οι παραγγελίες γίνονται αφού το τρέχων απόθεμα περάσει κάτω από την
επιθυμητή στάθμη R με συνέπεια πολλές φορές να μην φτάνει η παραγγελία μιας μόνο
παρτίδας προϊόντων Q αλλά να χρειάζεται η ταυτόχρονη παραγγελία πολλών παρτίδων Q
ώστε το απόθεμα να βρεθεί πάνω από την στάθμη R.

Τότε έχουμε όπως λέμε την πολιτική (R, νQ).

Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται ένα παράδειγμα περιοδικής παρακολούθησης.

Μια άλλη ευρέως διαδεδομένη πολιτική παραγγελιών είναι η ΚΑΝΒΑΝ πολιτική. Σε
αυτή την πολιτική υπάρχουν Ν αποθήκες ενός συγκεκριμένου προϊόντος όπου στο
κάτω μέρος της κάθε μίας υπάρχει μια κάρτα παραγγελίας η οποία ενεργοποιείται
μόλις η εκάστοτε αποθήκη αδειάσει. Κάθε αποθήκη περιέχει ποσότητα Q από το
προϊόν. Οπότε μόλις αδειάσει μια αποθήκη, αυτόματα γίνεται παραγγελία μιας
ποσότητας Q του προϊόντος. Αυτή η πολιτική μοιάζει πολύ με μια (R, Q) πολιτική αν
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ως στάθμη ‘’ασφαλείας’’ θεωρήσουμε ότι ισχύει R = (N – 1)Q ποσότητα που
σημαίνει ότι Ν – 1 από τις Ν αποθήκες είναι γεμάτες από προϊόντα που είναι μέσα
ήδη σε αυτές ή που έχουν παραγγελθεί για αυτές. Τέλος αν όλες οι αποθήκες είναι
κενές τότε η ΚΑΝΒΑΝ πολιτική είναι μια (R, Q) πολιτική χωρίς να αφαιρούνται
όμως οι έλλειψης προϊόντων από τη θέση αποθέματος.
2) Η πολιτική (s, S)
Σύμφωνα με αυτήν την πολιτική πάλι έχουμε ορίσει μια στάθμη ‘’ασφαλείας’’ το
σημείο δηλαδή όπου όταν το τρέχων απόθεμα γίνει μικρότερο του τότε αυτόματα
παραγγέλνουμε. Αυτό το σημείο το ονομάζουμε s και κάθε φορά που το ξεπερνάμε
προς τα κάτω τότε παραγγέλνουμε ώστε ο τρέχων απόθεμα να φτάνει πάντα μια
συγκεκριμένη στάθμη S αποθέματος. Οπότε ενώ βλέπουμε ότι η (s, S) πολιτική
μοιάζει πολύ με την (R, Q) πολιτική αμέσως βλέπουμε μια βασική διαφορά το ότι
δηλαδή δεν έχουμε την δυνατότητα να παραγγέλνουμε πολλές παρτίδες ποσότητας Q
όπως μπορούμε όταν χρησιμοποιούμε (R, Q) αλλά μιας παρτίδας κάθε φορά,
ποσότητας που θα είναι ικανή να μας πηγαίνει στην επιθυμητή και εξαρχής ορισμένη
στάθμη S.Οι πολιτικές (R, Q) και (s, S) είναι ίδιες όταν χρησιμοποιούμε την μέθοδο
συνεχής παρακολούθησης του αποθέματος και κάθε φορά πετυχαίνουμε να
παραγγέλνουμε την στιγμή που το τρέχων απόθεμα φτάνει ακριβώς πάνω στη
στάθμη ‘’ασφαλείας’’. Τότε s = R και S = R + Q.
Τις περισσότερες φορές όμως δεν ισχύει κάτι τέτοιο και συγκεκριμένα όταν
χρησιμοποιούμε την τεχνική της περιοδικής παρακολούθησης αποθέματος.
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Μια παραλλαγή της πολιτικής (s, S) είναι η (S – 1, S) πολιτική κατά την οποία οι
παραγγελίες είναι ανεξάρτητες της ζήτησης και γίνονται ακόμα και αν έχουμε μία
μόνο πώληση προιόντος έτσι ώστε κάθε φορά το τρέχων απόθεμα να βρίσκεται στην
στάθμη S. Όπως καταλαβαίνουμε αυτή η πολιτική για να εφαρμοστεί πρέπει να είναι
συνδεδεμένη με την τεχνική της συνεχούς παρακολούθησης αποθέματος.
Γενικότερα τώρα από όλα τα παραπάνω καταλαβαίνουμε ότι πιο εύκολη σε χρήση
είναι η πολιτική (R, Q) αλλά βέλτιστη αποδεικνύεται μια πολιτική τύπου (s, S). Το
σημαντικότερο βέβαια και στις δύο μεθόδους είναι το πως θα καθορίζουμε κάθε
φορά ανεξαρτήτως μεθόδου τις βασικές παραμέτρους R, Q, s, S.
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Κεφάλαιο 2
Όπως αναφέραμε και στο τέλος του προηγούμενου κεφαλαίου μεγάλη σημασία έχει ο
σωστός προσδιορισμός των παραμέτρων R, Q αν ακολουθούμε μια πολιτική (R, Q) ή
των s, S αν ακολουθούμε (s, S) πολιτική. Αρχικά όσον αφορά τον χρόνο παράδοσης L
αν είναι σταθερός τότε μπορεί να θεωρηθεί μηδενικός και να έτσι να μην χρειάζεται
ιδιαίτερη προσοχή αλλά αν είναι θετικός τότε θα πρέπει να παραγγέλνουμε L μονάδες
χρόνου νωρίτερα κάθε παραγγελία.
Το επόμενο βήμα είναι ο καθορισμός της ποσότητας Q όπου είτε θεωρήσουμε ότι η
ζήτηση είναι εκ των προτέρων γνωστή ή ότι είναι τυχαία το Q πρέπει να είναι
προκαθορισμένο έτσι ώστε να μπορεί μια επιχείρηση να υπολογίζει τα διάφορα κόστη
παραγγελίας και φύλαξης των προιόντων. Αν και η ζήτηση συνήθως είναι τυχαία
υπάρχουν και αρκετές περιπτώσεις όπου είναι προκαθορισμένη μέσα από μακράς
διάρκειας συμβόλαια παραγγελιών από την μία επιχείρηση στην άλλη.
Στην περίπτωση όπου η ζήτηση είναι τυχαία τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα
ντετερμινιστικό μοντέλο για τον προσδιορισμό του Q και έπειτα ένα στοχαστικό
μοντέλο για τον προσδιορισμό του σημείου R. Μέσα από έρευνες έχει διαπιστωθεί ότι
αυτή η μέθοδος αυξάνει το τελικό κόστος σε σχέση με το βέλτιστο κόστος που θα
μπορούσαμε να έχουμε και είναι μικρότερο.
2.1 Το κλασικό οικονομικό μοντέλο παραγγελιών
1) Βέλτιστη Ποσότητα Παραγγελίας
Το κλασικό οικονομικό μοντέλο όσον αφορά τη παραγγελία της βέλτιστης
ποσότητας έτσι ώστε να ικανοποιείται η ζήτηση και να ελαχιστοποιούνται τα
διάφορα κόστη αναπτύχθηκε από τους Harris και Wilson. To μοντέλο αυτό
στηρίζεται από τις παρακάτω παραδοχές :
 Η ζήτηση είναι σταθερή και συνεχής.
 Τα κόστη παραγγελιών και αποθήκευσης είναι σταθερά στο χρόνο.
 Η ποσότητα των προιόντων της παραγγελίας δεν χρειάζεται να είναι ακέραιος
αριθμός.
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 Όλη η ποσότητα παραγγελίας παραλαμβάνεται ταυτόχρονα.
 Δεν επιτρέπονται ελλείψεις.
Θα χρησιμοποιούμε τους παρακάτω συμβολισμούς :
h = το κόστος αποθήκευσης ανά μονάδα προιόντος και χρόνου.
Α = το κόστος παραγγελίας ή στησίματος
d = η ζήτηση ανά μονάδα χρόνου.
Q = η ποσότητα της παραγγελίας.
Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι τα διάφορα κόστη αποθήκευσης h και παραγγελιών
A συνδέονται κάθε φορά με την ποσότητα της παραγγελίας Q. Συγκεκριμένα ισχύει
:

=




∙

+∙

(1)

Το πρώτο μέρος του κόστους αναφέρεται στο κόστος αποθήκευσης ανά μονάδα
προιόντος και χρόνου και υπολογίζεται από το γινόμενο της μέσης ποσότητας
αποθέματος



που έχει αποθηκευμένη μια επιχείρηση επί το κόστος αποθήκευσης h.

Το δεύτερο μέρος του κόστους έχει να κάνει με το κόστος παραγγελίας και
υπολογίζεται από το γινόμενο του μέσου αριθμού παραγγελιών
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επί το κόστος Α.

Από μαθηματική σκοπιά τώρα η σχέση (1) είναι μια συνάρτηση του κόστους C με
την ποσότητα παραγγελίας Q. Για να βρούμε την βέλτιστη ποσότητα Q * θα πρέπει
να την βρούμε με την απαίτηση να ελαχιστοποιείται το κόστος C. Οπότε προχωράμε
με το να βρούμε το ελάχιστο της συνάρτησης (1). Συγκεκριμένα :
Βρίσκουμε την πρώτη παράγωγο και την μηδενίζουμε :
 ℎ 
= −
=0
 2  

Με το κριτήριο της δεύτερης παραγώγου οδηγούμαστε στο ότι το ελάχιστο η
συνάρτηση το παρουσιάζει για :
∗ = 


ℎ

Με βέλτιστη τιμή κόστους C* :
∗ = 

ℎ


+

ℎ


= √2ℎ

Μια άλλη εναλλακτική είναι να εκφράσουμε το κόστος συναρτήσει του χρονικού
κύκλου ως εξής :

Παράδειγμα 1 :

=



και προφανώς ισχύει  ∗ =

∗

Έστω προιόν που κοστίζει 50€. Το κόστος αποθήκευσης είναι 25% τον χρόνο και η
μέση ζήτηση 500 προιόντα τον χρόνο. Το κόστος παραγγελίας 150€. Τότε η
βέλτιστη ποσότητας παραγγελίας είναι :
Q* = 109, 54 προιόντα σύμφωνα με τον τύπο της βέλτιστης ποσότητας.

2) Ανάλυση Ευαισθησίας
Έρευνες και μετρήσεις έχουν δείξει ότι όταν χρησιμοποιούμε το κλασικό μοντέλο
παραγγελιών, ακόμα και σημαντικές διαφοροποιήσεις των παραμέτρων του κόστους
προς τα πάνω σε σχέση με τις πραγματικές τιμές τους δίνουν πολύ μικρά ποσοστά
αύξησης του τελικού κόστους.
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Από προηγούμενες σχέσεις βγαίνει ο τύπος :

1 2 1   ∗

ℎ


=
+
= ( ∗+ )
2 
 ∗ 2 2 2

ℎ
Βλέπουμε ότι το σχετικό κόστος
παράδειγμα έχουμε

∗

=

#


τότε

"

"∗

"

"∗

είναι συνάρτηση του

∗

και ότι αν για

= 1,08 που σημαίνει μεγάλη αύξηση στην

ποσότητα παραγγελίας Q συνεπάγεται μια πολύ μικρή αύξηση του τελικού κόστους
C.
Σε άλλα βέβαια πιο πολύπλοκα μοντέλα ακόμα και μια μικρή διαφοροποίηση στις
παραμέτρους μπορεί να αυξήσει δραματικά το τελικό κόστος.
Επίσης όσον αφορά ότι η ποσότητα παραγγελίας Q πρέπει να είναι ένας θετικός

ακέραιος αριθμός μελέτες έχουν δείξει ότι αν με τους υπολογισμούς βγαίνει
δεκαδικός δηλαδή έχουμε μια τέτοια σχέση :
n < Q < n + 1 (όπου n θετικός ακέραιος)
Καλύτερο είναι να στρογγυλοποιούμε πάντα προς τα κάτω στον πιο κοντινό ακέραιο
όταν ισχύει ότι :
∗
&

≤

&()
∗

3) Προσδιορισμός της τιμής R (στάθμη για νέα παραγγελία)
Για μια επιχείρηση που ακολουθεί το μοντέλο (R, Q) με την τεχνική της συνεχούς
παρακολούθησης ένα ακόμα θέμα που πρέπει να λύσει είναι ο προσδιορισμός της
τιμής του R δηλαδή της στάθμης που θα πρέπει να φτάνει το τρέχων απόθεμα ώστε
να γίνεται μια νέα παραγγελία.
Αυτό συνδέεται πολύ στενά με τον χρόνο παράδοσης L. Συγκεκριμένα αν ο χρόνος
παράδοσης L = 0 δηλαδή μόλις γίνεται η παραγγελία αυτόματα παραλαμβάνεται και
από την επιχείρηση τότε ισχύει επίσης R = 0, δηλαδή παραγγέλνουμε μόλις το
τρέχων απόθεμα γίνει μηδέν.
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Από την άλλη μεριά η πιο συνηθισμένη περίπτωση είναι το L > 0 και έτσι θα πρέπει
να παραγγέλνουμε L μονάδες χρόνου νωρίτερα μόλις το τρέχων απόθεμα τότε θα
φτάνει στην τιμή R = Ld όπου d η ζήτηση.
Στην δεύτερη περίπτωση κιόλας η θέση αποθέματος θα είναι μεγαλύτερη από το
τρέχων απόθεμα που έχει η επιχείρηση σε σχέση με την πρώτη περίπτωση όπου
θέση αποθέματος και υπάρχων απόθεμα είναι ίσα.
2.2 Πεπερασμένος Ρυθμός Παραγωγής
Υπάρχει περίπτωση μια επιχείρηση να μην λαμβάνει ολόκληρη την ποσότητα Q που
παρήγγειλε αλλά τμηματικά αν υπάρχει πεπερασμένος ρυθμός παραγωγής και όχι
άπειρος. Στην τελευταία περίπτωση έχουμε το κλασικό μοντέλο παραγγελιών το
οποίο αναλύσαμε σε προηγούμενη ενότητα. Ορίζουμε :
p = ρυθμός παραγωγής μονάδων προιόντος
d = ζήτηση σε μονάδες προιόντων
Για τα οποία προφανώς πρέπει να ισχύει p > d.
Επειδή έχουμε τμηματική παραλαβή της παραγγελίας ο χρόνος παράδοσης της κάθε
δόσης θα είναι ίσος με



και η επιχείρηση θα αποθηκεύει p – d προιόντα όπου το


τρέχων απόθεμα θα φτάνει στο μέγιστο σημείο με Q(1 - *) μονάδες προιόντων.
Ένα σχήμα που περιγράφει όλα τα παραπάνω είναι :
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Οπότε αν μας ενδιαφέρει και σε αυτήν την περίπτωση όπως και όταν είχαμε το
κλασικό μοντέλο παραγγελιών να υπολογίσουμε τη βέλτιστη ποσότητα παραγγελίας
Q * η οποία θα ελαχιστοποιεί το τελικό κόστος C θα πρέπει να προσέξουμε την εξής
βασική διαφορά : το μέσο τρέχων απόθεμα που έχει η επιχείρηση τώρα είναι ίσο με
.

(+, )


σε σχέση με αυτό που ήταν στο κλασικό μοντέλο

κόστους θα είναι :



. Άρα η εξίσωση του

Η βέλτιστη τιμή του Q επίσης θα είναι τότε :
∗ = /

2

ℎ(1 − 0 )

2.3 Εκπτώσεις Παραγγελιών
Σε αυτήν την ενότητα θα ασχοληθούμε σε εκπτώσεις που καμιά φορά πετυχαίνει
στις παραγγελίες της μια επιχείρηση αν αυτές είναι αρκετά μεγάλες σε ποσότητα και
υπερβαίνουν μια εξαρχής προκαθορισμένη ποσότητα Qo.
Συγκεκριμένα αν ποσότητα της παραγγελίας είναι Q ≥ Qo τότε η επιχείρηση μπορεί
να πετύχει έκπτωση στην τιμή ή για κάθε μονάδα προϊόντος που παραγγέλνει ή για
τις ν μονάδες των προϊόντων μόνο που υπερβαίνουν την προκαθορισμένη ποσότητα
Qo.
Ας υποθέσουμε ότι η έκπτωση θα ισχύει και για τις Q μονάδες τότε :
v = είναι η τιμή κάθε μονάδας αν Q < Qo (κανονική τιμή προϊόντων)
ν΄ = είναι η τιμή κάθε μονάδας προϊόντος αν Q ≥ Qo (τιμή με έκπτωση)
Εδώ ισχύει ότι v΄ < ν.
Το κόστος αποθήκευσης h θα αποτελείται από δύο μέρη. Το ένα θα είναι ένα κόστος
κεφαλαίου και θα υπολογίζεται ως το γινόμενο του τρέχοντος επιτοκίου επί την τιμή
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ανά μονάδα προϊόντος και ένα άλλο κόστος ανεξάρτητο της τιμής προϊόντος. Οπότε
συνολικά θα έχουμε :



h = h o + r∙v

όταν



h΄ = ho΄ + r∙ v΄

όταν

Q < Qo
Q ≥ Qo

Όπως και σε προηγούμενη ενότητα έτσι και εδώ μας ενδιαφέρει να υπολογίσουμε
την βέλτιστη ποσότητα παραγγελίας Q* η οποία και θα ικανοποιεί την συνεχή
ζήτηση και θα ελαχιστοποιεί το συνολικό κόστος. Αρχικά θα πρέπει να
συμπεριλάβουμε στην εξίσωση και τυχόν εκπτώσεις παραγγελιών αν αυτές
υπάρχουν, στην περίπτωση δηλαδή που η ποσότητα που παραγγείλουμε είναι Q ≥
Qo.

Ας θεωρήσουμε τις εξής περιπτώσεις :

(1)

(2)

με την πρώτη περίπτωση να αναφέρεται στην περίπτωση χωρίς έκπτωση και στην
δεύτερη με έκπτωση.
Η εξίσωση (2) αν δεν λάβουμε υπόψη τον περιορισμό Q ≥ Q o δίνει ελάχιστο για
ποσότητα :
 ΄ = ℎ
και κόστος :



1 (23

΄

 ΄ = 42(ℎ5 + 67 ΄ ) + 7 ΄
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Εάν τώρα Q΄ ≥ Qo τότε οι δύο παραπάνω σχέσεις είναι και οι βέλτιστες. Στην
περίπτωση όμως όπου Q΄ < Qo πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε την εξίσωση (1) και
να βρούμε :
 ΄΄ = 



ℎ1 (23 ΄

(3)

για την ελάχιστη ποσότητα και :
 ΄΄ = 42(ℎ5 + 67) + 7

(4)

για το ελάχιστο κόστος. Οι οποίες βέβαια δίνουν τις ελάχιστες τιμές Q και C χωρίς
έκπτωση.
Το ελάχιστο κόστος με έκπτωση δίνεται από τη σχέση τελικά :
(5 ) = 7΄ +

81


9ℎ5 + 67 ΄ : + 8 


1

Τώρα το ελάχιστο μεταξύ των δύο σχέσεων (3), (4) μας δίνει και το βέλτιστο
αποτέλεσμα.
Διάγραμμα : Κόστους C για διαφορετικές ποσότητες Q

Παράδειγμα 2 :
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Ας υποθέσουμε ότι ν = 200€ και ν΄ = 190€ για Q ≥ Q o = 120. Επίσης h o = 5€ ανά
μονάδα προιόντος και το επιτόκιο είναι r = 0,25. Ακόμα η ζήτηση είναι σταθερή d =
300 προιόντα και το κόστος εγκατάστασης Α= 250€.
Με βάση όλα αυτά τα στοιχεία αρχικά Q΄ = 53 και C΄ = 59.806€. Εφόσον Q΄ < Q o
βρίσκουμε τις τιμές Q΄΄ = 52 και C΄΄= 62.872€ άρα το βέλτιστο κόστος είναι C(100)
= 60.735€.
2.4 Ελλείψεις σε Παραγγελίες Προ; ό ντων
Στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούμε με την περίπτωση κατά την οποία για κάποιον
λόγο υπάρχει έλλειψη σε κάποια προιό ντα από την πλευρά της επιχείρησης. Δηλαδή
σε αυτήν την περίπτωση μπορεί το τρέχων απόθεμα να μην είναι αρκετό ώστε να
ικανοποιήσει την ζήτηση που υπάρχει. Έτσι ο πελάτης δεν παραλαμβάνει το προιο ν
άμεσα αλλά το παραγγέλνει ώστε να το λάβει σε μεταγενέστερο χρόνο.
Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει η κάθε επιχείρηση να υπολογίζει ένα επιπλέον
κόστος το οποίο βέβαια θα λαμβάνεται υπ’ όψιν μόνο όταν το απόθεμα καταστεί
αρνητικό δηλαδή όταν υπάρχουν παραγγελίες πελατών λόγω έλλειψης.
Το κόστος αυτό μπορούμε να το συμβολίσουμε με b 1 και ορίζεται ως εξής :
b 1 = κόστος έλλειψης ανά μονάδα χρόνου και προιό ντος.
Υπολογίζεται ως το γινόμενο του κόστους b 1 με τον μέσο όρο του αριθμού των
παραγγελιών. Αυτό το κόστος είναι παρόμοιο με το κόστος εκμετάλλευσης του
αποθέματος h το όποιο υπολογίζεται ως το γινόμενο του κόστους h με τον μέσο όρο
του αριθμού των προιό ντων που έχει η επιχείρηση στις αποθήκες της. Η μόνη
διαφορά είναι ότι το κόστος εκμετάλλευσης υπολογίζεται όταν το τρέχων απόθεμα
είναι θετικό, υπάρχουν δηλαδή προιό ντα στην επιχείρηση.
Οπότε όταν πρακτικά μια επιχείρηση παραλάβει ποσότητα Q προιό ντων από
παραγγελία από κάποιον προμηθευτή ή από παραγωγή από δικά της εργοστάσια
ένας αριθμός x αυτών θα πρέπει να είναι δεσμευμένα από τις παραγγελίες των
πελατών. Έτσι ορίζουμε το εξής :
x = το μέρος της ποσότητας Q που είναι δεσμευμένο από παραγγελίες.
Πλέον πέρα από την βελτιστοποίηση του Q θα πρέπει να μελετάμε και αυτήν του x.
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Στο παραπάνω διάγραμμα παρατηρούμε ότι το απόθεμα λόγω της έλλειψης
προιό ντων και της ταυτόχρονης υψηλής ζήτησης παρουσιάζεται να παίρνει και
αρνητικές τιμές ανά τακτά διαστήματα.

Τα κόστη λαμβάνονται τώρα ως εξής :
=

8(+,<)=


ℎ+

>+ + 8 

8< =





Για το χρονικό διάστημα (1 – x) όπου η στάθμη αποθέματος είναι θετική έχουμε ότι
(+,?)


το μέσο τρέχων απόθεμα είναι

ενώ στην περίπτωση που η στάθμη είναι

αρνητική τότε το μέσο τρέχων απόθεμα είναι 0. Οπότε το συνολικό μέσο τρέχων
απόθεμα υπολογίζεται ως

(+,?)=


.

O βέλτιστος αριθμός παραγγελιών x που μπορεί να δεχθεί μια επιχείρηση είναι
ανεξάρτητος του Q και δίνεται ως εξής:
@ ∗ ℎ(A
ℎ

B

Όπου αν το εισάγουμε στην προηγούμενη εξίσωση μας δίνει το βέλτιστο κόστος :
(@ ∗ ) =

8 ℎAB

 ℎ(AB
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+8


Τώρα αν ελαχιστοποιήσουμε το παραπάνω κόστος μπορούμε να βρούμε τις
βέλτιστες ποσότητες Q * και C * ως εξής :
∗ = 

ℎAB

∗ = 

ℎAB

ℎAB
(ℎ(AB )

Το Q * είναι μεγαλύτερο ενώ το C * μικρότερο από τα αντίστοιχα στο κλασικό
οικονομικό μοντέλο παραγγελιών.
Παράδειγμα 3 :
Ας υποθέσουμε ότι έχουμε τα ίδια δεδομένα με το παράδειγμα 2 και επιπλέον ισχύει
ότι το κόστος έλλειψης προιόντος είναι b1 = 100€ ενώ το κόστος αποθήκευσης 20€
ανά προιόν και έτος.

Τότε βρίσκουμε x* = 0,17 ενώ η βέλτιστη ποσότητα

παραγγελίας είναι Q* = 95 προιόντα περίπου.

2.5 Μεταβαλλόμενη Ζήτηση
Στις προηγούμενες ενότητες έχουμε ασχοληθεί μόνο με ντετερμινιστικά μοντέλα
ζήτησης, δηλαδή μοντέλα στα οποία γνωρίζουμε από την αρχή πόση θα είναι η
ζήτηση κάθε χρονική στιγμή. Έτσι μπορούμε ακόμη να αγνοήσουμε τον χρόνο
παράδοσης των παραγγελιών L.
Η ζήτηση τις περισσότερες όμως φορές μεταβάλλεται στον χρόνο. Αυτό εξαρτάται
από διάφορους λόγους από τους οποίους ένας κύριος είναι ότι κάποια προιό ντα
χρησιμοποιούνται συγκεκριμένες εποχές του χρόνου περισσότερο και άλλες
λιγότερο.

Όσον

αφορά

το

μέγεθος

της

παρτίδας

σε

περίπτωση

χρονικά

μεταβαλλόμενης ζήτησης υποθέτουμε ότι ο χρόνος χωρίζεται σε πεπερασμένο
αριθμό περιόδων Τ όπου σε κάθε μια από αυτές γνωρίζουμε εκ των προτέρων την
ζήτηση. Η ζήτηση γίνεται στην αρχή κάθε περιόδου, δεν υπάρχει αρχικό απόθεμα
και η παραγγελία λαμβάνεται ολόκληρη ταυτόχρονα. Ορίζουμε τα εξής :
Τ = αριθμός περιόδων
d i = η ζήτηση την περίοδο i για i = 1, 2, 3, …, T
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A = κόστος παραγγελιών
h = κόστος αποθήκευσης ανά μονάδα προιό ντος και χρόνου.
Το ζητούμενο πάλι εδώ είναι να ελαχιστοποιήσουμε το άθροισμα στα κόστη
αποθήκευσης και παραγγελιών. Το παραπάνω πρόβλημα συγκαταλέγεται στο
κλασικό δυναμικό πρόβλημα ποσότητας παραγγελίας Q. Δηλαδή σε μία κατηγορία
προβλημάτων στα οποία η ποσότητα παραγγελίας δεν είναι σταθερή αλλά αλλάζει
ανάλογα με τις ανάγκες.
Παράδειγμα 4
Έστω Τ= 4 (αριθμός περιόδων), d 1 = 10, d 2 = 20, d 3 = 10, d 4 = 30, h = 2, A = 150.
Εδώ πρέπει να σκεφτούμε την ποσότητα παραγγελίας που πρέπει να παραγγείλουμε
ώστε να έχουμε στην διάθεση μας στην αρχή της πρώτης περιόδου. Οι δυνατές
ποσότητες οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε βέλτιστα αποτελέσματα είναι 10, 30,
40 και 70. Τώρα αν η επιχείρηση επιλέξει να παραγγείλει 70 μονάδες προίοντων
έτσι ώστε να ικανοποιήσει την ζήτηση και των 4 περιόδων θα πρέπει να σκεφτεί ότι
οι 30 μονάδες προιόντων που αντιστοιχούν στην ζήτηση μόνο της τέταρτης
περιόδου θα χρεώνονται με κόστη αποθήκευσης για τρεις περιόδους κάτι που θα
αυξάνει το συνολικό κόστος για την επιχείρηση. Άρα είναι φανερό ότι είναι
καλύτερο να ικανοποιήσει την ζήτηση αυτή με διαφορετικές παραγγελίες και όχι
μόνο με μία.
Άρα τα δύο πράγματα που πρέπει να έχουμε κατά νου σε αυτά τα προβλήματα είναι
τα εξής :


Κάθε παραγγελία θα πρέπει να ικανοποιεί συγκεκριμένο ακέραιο αριθμό
περιόδων του προβλήματος.



Το κόστος αποθήκευσης σε κάποια περίοδο δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το
κόστος παραγγελίας.
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2.6 Ο Αλγόριθμος των Wagner – Whitin
Tα παραπάνω προβλήματα της ενότητας 4.5 είναι πολύ εύκολο να λυθούν με
εφαρμογές του δυναμικού προγραμματισμού και συγκεκριμένα με έναν αλγόριθμο
που ανέπτυξαν οι Wagner και Whitin το 1958. Συγκεκριμένα έστω :


f k = τα ελάχιστα κόστη στις περιόδους i = 1, 2, 3, …, k όταν παραβλέπουμε
τις περιόδους k + 1, k + 2, …T.



f k,

t

= τα ελάχιστα κόστη στις περιόδους i = 1, 2, 3, …, k δεδομένου ότι η

τελευταία παραγγελία παραλαμβάνεται την περίοδο t.
Ισχύει ότι f k = min f k, t (για 1 ≤ t ≤ k)
Αρχικά ας θυμηθούμε ότι η ζήτηση των προιό ντων γίνεται πάντα στην αρχή κάθε
περιόδου. Επίσης ισχύουν ότι f 0 = 0 και f 1 = f 1,1 = A και αυτό διότι την πρώτη
περίοδο έχουμε μόνο κόστος εγκατάστασης της παραγγελίας και όχι αποθήκευσης
των προιό ντων. Ακόμα ισχύει :

Η παραπάνω σχέση μας δείχνει ότι το ελάχιστο κόστος την περίοδο k με δεδομένο
ότι θα λάβουμε την επόμενη παραγγελία την περίοδο t είναι ίσο με το ελάχιστο
κόστος των περιόδων 1, 2, …, t – 1 όταν σε αυτό προσθέσουμε το κόστος
εγκατάστασης Α της νέας παραγγελίας και το κόστος αποθήκευσης του αποθέματος
που αφορά την ζήτηση για τις περιόδους t+1, t+2, …, k.
Ας υποθέσουμε τώρα ότι γνωρίζουμε ότι έχουμε λύσει το πρόβλημα για 1, 2, ..., k 1 περιόδους. Μπορούμε λοιπόν να καθορίσουμε f k,t για 1 ≤ t ≤ k. Στη συνέχεια
υπολογίζουμε το f k μέσω της προηγούμενης σχέσης που γράψαμε παραπάνω για k
περιόδους. Μετά από αυτό είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε την ίδια
διαδικασία για k + 1 περιόδους.
Επιπλέον είναι προφανές ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μόνο το k ≤ T. Αφού
περάσουμε όλες τις περιόδους Τ, αποκτάμε τη βέλτιστη λύση ως εξής :
Αρχικά θεωρούμε το k = T. Η ελάχιστη τιμή είναι το βέλτιστο κόστος και η
ελάχιστη t είναι η περίοδος με την τελευταία παράδοση. Σημειώστε το t με t΄. Αφού
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η τελευταία παράδοση βρίσκεται στην περίοδο t΄ η λύση για τις περιόδους 1, 2, ...,
t΄-1 πρέπει επίσης να είναι βέλτιστη. Έτσι μπορούμε να εξετάσουμε και πάλι για k =
t΄- 1. Η βέλτιστη τελευταία παράδοση για αυτό το πρόβλημα, είναι t΄΄, είναι η
δεύτερη τελευταία παράδοση για το συνολικό πρόβλημα. Στη συνέχεια, θεωρούμε k
= t΄΄ - 1, και συνεχίζουμε με αυτό τον τρόπο μέχρι το ελάχιστο t να είναι ίσο με ένα,
αφού έχουμε τότε όλες τις περιόδους με παραδόσεις.
2.7 Η ευρετική Silver-Meal μέθοδος
Αν και ο αλγόριθμος Wagner-Whitin και άλλες ακριβείς μέθοδοι είναι οι
περισσότερο
εφικτό να πραγματοποιηθούν πρακτικά, στην πράξη είναι πολύ πιο κοινό να
χρησιμοποιήσουν απλά θεωρητικά στοιχεία για να λάβουν μια κατά προσέγγιση
λύση. Μία από τις καλύτερες και οι πιο γνωστές μέθοδοι είναι η ευελιξία SilverMeal.

Το ευεργετικό Silver-Meal είναι, όπως τα περισσότερα άλλα ευρετικά μεγέθη, είναι
μια διαδοχική μέθοδος. Κατά τον καθορισμό της παράδοσης κατά την περίοδο 1
εξετάζουμε διαδοχικά τις απαιτήσεις στις περιόδους 2, 3, .... (Υπενθυμίζουμε ότι
γνωρίζουμε ότι η παρτίδα παράδοσης κατά την περίοδο 1 πρέπει τουλάχιστον να
καλύπτει τη ζήτηση κατά την περίοδο 1). Οπότε θεωρώντας την περίοδο 2,
χρησιμοποιούμε μια απλή δοκιμασία για να αποφασίσουμε εάν αυτή η περίοδος
απαιτεί να προστεθούν στην παρτίδα παράδοσης προιόντα κατά την πρώτη περίοδο.
Εάν ισχύει αυτή η περίπτωση τότε συνεχίζουμε με την περίοδο 3, κλπ.

Ας υποθέσουμε ότι αυτή η διαδικασία δείχνει ότι η επόμενη παράδοση θα έρθει
στην περίοδο k. Στη συνέχεια επαναλαμβάνεται η διαδικασία από την περίοδο k ως
την "πρώτη περίοδο".

Η ιδέα του heuristic Silver-Meal είναι να επιλέξετε να έχετε μια νέα παράδοση όταν
το μέσο κόστος ανά περίοδο αυξάνεται για πρώτη φορά. Αυτό σημαίνει ότι η πρώτη
παράδοση καλύπτει τις περιόδους και η επόμενη παράδοση πραγματοποιείται κατά
την περίοδο n + 1 εάν :
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Στις περισσότερες περιπτώσεις, η αύξηση του κόστους είναι μόνο περίπου 1 - 2%,
βλέπε π.χ. Baker (1989). Ακόμα έχει αποδειχθεί ότι το σχετικό σφάλμα μπορεί να
είναι αυθαίρετα μεγάλο. Είναι απλό να επεκταθεί η λογική του η διαδικασία σε
γενικότερα προβλήματα, π.χ., να περιλαμβάνει εκπτώσεις.

Όταν χρησιμοποιούμε την ευελιξία Silver-Meal θεωρούμε το κόστος ανά περίοδο.
Μια εναλλακτική λύση είναι να ληφθεί υπόψη το κόστος ανά μονάδα. Αυτό
σημαίνει ότι διαιρούμε από τον συνολικό αριθμό μονάδων αντί του αριθμού των
περιόδων στο δικό μας συγκρίσεις. Αυτή η εναλλακτική διαδικασία υποδηλώνει το
ευρετικό κόστος της Μονάδας Λιγότερο Μονάδας.

Έχει αποδειχθεί ότι η ευρεσιτεχνία Silver-Meal γενικά υπεραποδίδει
η ελαχιστοποίηση του ελάχιστου κόστους μονάδας (Baker, 1989)

2.8 Μια ευρετική μέθοδος ισορροπεί την κατοχή και τα έξοδα παραγγελίας.
Όταν προέκυψε ο κλασικός οικονομικός τύπος ποσότητας παραγγελίας στην Ενότητα
4 παρατηρήσαμε ότι τα κόστη παραγγελίας και αποθήκευσης είναι ακριβώς ίδια.Αυτό
δεν ισχύει πλέον για το πρόβλημα δυναμικού μεγέθους παρτίδας, αλλά είναι λογικό να
αναμένουμε ότι το κόστος εκμετάλλευσης και παραγγελίας είναι περίπου το ίδιο
μέγεθος. Αυτή είναι η βάση για τον ακόλουθο αλγόριθμο, ο οποίος είναι
απλοποιημένη έκδοση μιας τεχνικής που προτάθηκε από τους De Matteis και
Mendoza.
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Ας υποθέσουμε την πρώτη ποσότητα παράδοσης να καλύψει n περιόδους, όπου n
καθορίζεται από την συνθήκη :

Επιλέγουμε να έχουμε μια νέα αποστολή μόλις ξεπεράσουν τα έξοδα συμμετοχής το
κόστος παραγγελίας. Όπως και με την ευελιξία Silver-Meal, προσδιορίζεται η
επόμενη παρτίδα με τον ίδιο τρόπο με την περίοδο n + 1 που θεωρείται ως η πρώτη
περίοδος. Σε γενικές γραμμές, αυτό το ευρετικό δεν εκτελεί τόσο καλά όσο το
ευρετικό του Silver-Meal. Το σχετικό σφάλμα δεν μπορεί να είναι αυθαίρετα
μεγάλο. Περιορίζεται από 100 τοις εκατό, βλέπε Axsater (1982, 1985).

Παράδειγμα 5
Αναθεωρούμε και πάλι την ίδια ρύθμιση προβλημάτων όπως στα Παραδείγματα 4.5
και 4.7, δηλαδή, Α = $ 300 και h = $ 1 ανά μονάδα και περίοδο. Τα αιτήματα είναι
που δίνονται στον Πίνακα 4.3.
Αρχίζοντας από την περίοδο 2, συγκρίνουμε το συσσωρευμένο κόστος συμμετοχής
με το κόστος παραγγελίας.
2 περιόδους 60 ≤ 300,
3 περίοδοι 60 + 2 • 90 = 240 ≤ 300,
4 περιόδους 60 + 2 • 90 + 3 • 70 - 450> 300, που σημαίνει μια νέα
παράδοση στην περίοδο 4.
Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται τώρα με την περίοδο 4 ως την πρώτη περίοδο.
2 περιόδους 30 <300,
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3 περιόδους 30 + 2 • 100 = 230 <300,
4 περιόδους 30 + 2 • 100 + 3 • 60 = 410> 300, που σημαίνει ένα νέο
παράδοση εντός της περιόδου 7.
Ξεκινώντας με την περίοδο 7 ως την πρώτη περίοδο που λαμβάνουμε
2 περιόδους 40 <300,
3 περιόδους 40 + 2 • 80 = 200 <300,
4 περιόδους 40 + 2 • 80 + 3 • 20 = 260 <300.
Η λύση δίνεται στον Πίνακα 4.5. Είναι εύκολο να επαληθεύσετε ότι έχουμε το ίδιο
κοστίζει όπως με την ευρετική του Silver-Meal, δηλαδή, 1630. Φυσικά, αυτό δεν
μπορεί πάντα να συμβαίνει.

Άλλα ευρετικά μεγέθη παρτίδων προτείνονται π.χ. από τους Groff (1979) και
Axsater (1980).
2.9 Ακριβής ή κατά προσέγγιση λύση
Έχουμε εξετάσει τρεις μεθόδους για την επίλυση του κλασικού μεγέθους της
δυναμικής παρτίδας πρόβλημα. Ο αλγόριθμος Wagner-Whitin δίνει τη βέλτιστη
λύση ενώ άλλες τεχνικές είναι κατά προσέγγιση. Μια ακριβής λύση δεν είναι
καθόλου υπολογιστικά ακατόρθωτη. Ακόμα είναι πολύ πιο συνηθισμένο στην πράξη
να χρησιμοποιείτε μια προσέγγιστική μέθοδος. Ένας από τους λόγους είναι ότι οι
προσεγγιστικές μέθοδοι είναι εύκολο να κατανοηθούν σε σχέση με τις άλλες
μεθόδους.
Είναι επίσης εύκολο να ελέγξετε τους υπολογισμούς χειροκίνητα. Ωστόσο, υπάρχει
επίσης ένας άλλος, ίσως ακόμα πιο σημαντικός λόγος. Όπως έχουμε συζητήσει στην
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ενότητα 4.6, συνήθως εφαρμόζονται οι θεωρούμενες τεχνικές μεγέθους παρτίδας σε
ένα περιβάλλον τυχαίου ορίζοντα.
Σε κάθε περίοδο που θέλουμε να καθορίσουμε μεγέθη παρτίδας για την πρώτη
περίοδο. Ο πραγματικός άπειρος ορίζοντας στη συνέχεια αντικαθίσταται από ένα
πεπερασμένο ορίζοντας. Εάν ο πεπερασμένος αυτός ορίζοντας ήταν αρκετά μακρύς,
συχνά θα περιμένατε να λάβετε τη βέλτιστη λύση για την πρώτη περίοδο. Αλλά
στην πράξη είναι κοινό να χρησιμοποιήστε έναν σχετικά βραχύ χρονικό ορίζοντα.
Αυτό σημαίνει ότι η λύση είναι επίσης κατά προσέγγιση όταν χρησιμοποιείτε μια
ακριβή μέθοδο όπως ο αλγόριθμος Wagner-Whitin. οι προσεγγιστικές μέθοδοι,
γενικά, δεν είναι παρόμοια ευαίσθητες σε σχέση με το μήκος του ορίζοντα.
Σε τέτοιες καταστάσεις μπορεί να γίνει μια καλή προσέγγιση κατά προσέγγιση
επομένως

υπερέβησαν

ακόμη

μια

ακριβή

Millen,1980).
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μέθοδο

(βλέπε

Blackburn

και

Κεφάλαιο 3o
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SINGLE-ECHELON: ΣΗΜΕΙΟ REORDER
3.1 Διακριτή στοχαστική ζήτηση
Θα εξετάσουμε τώρα διαφορετικές τεχνικές για τον προσδιορισμό των σημείων
αναδιάταξης, ή ισοδύναμα αποθέματα ασφαλείας, όταν η ζήτηση είναι στοχαστική.
Για να το κάνουμε αυτό εμείς πρώτα απ 'όλα χρειαζόμαστε ένα κατάλληλο μοντέλο
ζήτησης. Στην πράξη, η ζήτηση κατά τη διάρκεια ενός ορισμένου χρονικού
διαστήματος είναι σχεδόν πάντα ένας μη αρνητικός ακέραιος, δηλαδή είναι μία
διακριτή στοχαστική μεταβλητή.
(Εξαιρέσεις μπορεί να συμβούν όταν αντιμετωπίζουμε προϊόντα όπως πετρέλαιο.)
Υπό την προϋπόθεση ότι η ζήτηση είναι αρκετά χαμηλή, τότε είναι φυσικό να
χρησιμοποιήσετε ένα διακριτό μοντέλο ζήτησης, το οποίο μοιάζει με την πραγματική
ζήτηση. Ωστόσο, αν η ζήτηση είναι σχετικά μεγάλη, είναι πιο πρακτικό να
χρησιμοποιείται ένα συνεχές μοντέλο ζήτησης ως προσέγγιση.
3.1.1 Σύνθετη ζήτηση Poisson
Μια κοινή παραδοχή στα στοχαστικά πρότυπα απογραφής είναι ότι η σωρευτική ζήτηση
μπορεί να διαμορφωθεί με μια μη σταδιακή στοχαστική διαδικασία με στατικές και
αμοιβαία ανεξάρτητες προσαυξήσεις.
Μια τέτοια διαδικασία μπορεί πάντα να αντιπροσωπεύεται ως όριο μιας κατάλληλης
ακολουθίας σύνθετων διαδικασιών Poisson.
Όπως έκανε για παράδειγμα ο Feller (1966). Συνεπώς, θα κάνουμε συχνά την παραδοχή
ότι η ζήτηση είναι μια σύνθετη διαδικασία Poisson. Αυτό σημαίνει ότι οι πελάτες
φθάνουν σύμφωνα με μια διαδικασία Poisson με δεδομένη ένταση A.
Το μέγεθος της ζήτησης από τον πελάτη είναι επίσης μια τυχαία μεταβλητή.
Σε ένα μικρό χρονικό διάστημα Δ t η πιθανότητα ακριβώς για έναν πελάτη είναι λΔt, ενώ
η πιθανότητα για περισσότερους από έναν πελάτες μπορεί να αγνοηθεί ή να γίνει 0.
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Ο αριθμός των πελατών σε ένα χρονικό διάστημα μήκους t τότε έχει μια κατανομή
Poisson και η πιθανότητα για k πελάτες είναι :
(EF)G ,JK
I ,
C(D) =
D!

D = 0,1,2, …

Τόσο ο μέσος όρος όσο και η διακύμανση του αριθμού των πελατών είναι ίσοι με λt.
Σύνθετη ζήτηση Poisson σημαίνει ότι το μέγεθος της ζήτησης των πελατών είναι επίσης
μια στοχαστική μεταβλητή που είναι ανεξάρτητη από άλλες απαιτήσεις των πελατών και
της διανομής των αφίξεων πελατών.
Είναι βολικό να υποθέσουμε ότι κάθε πελάτης απαιτεί έναν ολοκληρωμένο αριθμό
μονάδων. Ας είναι :

Αν f 1 = 1, η διαδικασία ζήτησης εκφυλίζεται σε καθαρή ζήτηση Poisson. Τότε η ζήτηση
είναι ίση με τον αριθμό των πελατών και τη διανομή της ζήτησης δίνεται από το (5.1). Ας
εξετάσουμε τώρα τη γενική περίπτωση όπου τα μεγέθη ζήτησης ποικίλλουν. Σημειώστε
ότι υποθέτουμε ότι δεν υπάρχουν απαιτήσεις μεγέθους μηδέν. Αυτό δεν είναι έλλειψη της
γενικότητας.
Αν f ο > 0, μπορούμε να αντικαταστήσουμε τη διαδικασία ζήτησης με μια ισοδύναμη
διαδικασία χαρακτηριζόμενη από λ και f j λ'= λ(1 – f o ), f o ' = 0 και - fo) για το j > 0.
Θα υποθέσουμε επίσης ότι δεν είναι όλα τα αιτήματα που είναι κάποιος ακέραιος
μεγαλύτερος από έναν. Αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα, πάντα όταν f 1 > 0. Ας
υποθέσουμε ότι αυτή η συνθήκη δεν ικανοποιείται πάντα και ότι το μέγεθος της ζήτησης
είναι, για παράδειγμα, πάντα ένα πολλαπλάσιο των 5. Είναι φυσικό να μεταβείτε σε μια
νέα μονάδα που αποτελείται από 5 παλιές μονάδες. Με τη νέα μονάδα η κατάσταση
ικανοποιείται.

Μπορούμε να προσδιορίσουμε την κατανομή του D(t) ως εξής. Σημειώστε πρώτα ότι fNN =

1 και fO+ = fj. Aν δίνεται το fO+ τότε μπορούμε να πάρουμε αναδρομικά ως συνέλιξη τα :
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Ας προσδιορίσουμε τώρα τον μέσο όρο και την τυπική απόκλιση της ζήτησης κατά
τη διάρκεια μιας μονάδας χρόνου.
μ = μέση ζήτηση ανά μονάδα χρόνου,
σ = τυπική απόκλιση της ζήτησης ανά μονάδα χρόνου.
Εξετάστε μια μονάδα ώρας. Ας είναι K είναι ο στοχαστικός αριθμός των πελατών
κατά τη χρονική διάρκεια αυτή , J το στοχαστικό μέγεθος ζήτησης ενός μόνο
πελάτη, και Z η στοχαστική ζήτηση κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης μονάδας
χρόνου.
Θυμηθείτε ότι E(K) = Var(K) = A, και ότι το Κ και το J είναι ανεξάρτητα. Για ένα
δεδομένο K, το Z είναι απλά το άθροισμα των ανεξάρτητων αιτημάτων των πελατών
και έχουμε :
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Οι εξισώσεις (5.4) και (5.6) δίνουν τη μέση και τυπική απόκλιση της ζήτησης κατά
τη διάρκεια μιας μονάδας χρόνου. Έστω το μ΄ και σ΄ είναι η μέση και τυπική
απόκλιση της ζήτησης κατά τη διάρκεια του χρόνου t.
Στη συνέχεια, απλά έχουμε μ΄ = μt και σ΄2 = σ 2 t .
Θα χρησιμοποιήσουμε τη σύνθετη διαδικασία Poisson, όταν εξάγουμε διάφορα
θεωρητικά συμπεράσματα. Για αντικείμενα με σχετικά χαμηλή ζήτηση, μπορεί
επίσης να είναι επωφελές να χρησιμοποιηθεί αυτό το μοντέλο ζήτησης στην πράξη.
3.1.2 Σύνθετη Λογαριθμική Κατανομή
Ας υποθέσουμε ότι το μέγεθος της ζήτησης ακολουθεί λογαριθμική κατανομή :
Ισχύει δηλαδή :

Η μέση τιμή και διασπορά αυτής της κατανομής είναι :

Αυτό δίνει επίσης :

Αν α ->0 τότε ο μέγεθος ζήτησης J γίνεται σταθερό.
Για δοσμένα μ΄ και σ΄ έχουμε :
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Από τις δύο παραπάνω σχέσεις βγαίνει ότι :

Η κατανομή της ζήτησης D(t) είναι αρνητική διωνυμική :

3.1.3 Σύνθετη Γεωμετρική Κατανομή
Έστω τώρα ότι η κατανομή της ζήτησης ακολουθεί γεωμετρική κατανομή :

με μέση τιμή και διασπορά :

Για δοσμένα μ΄ και σ΄ ισχύει :

Πάντως είναι πιο εύκολο να χρησιμοποιούμε την λογαριθμική κατανομή σε σχέση
με την γεωμετρική.
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3.1.4 Ομαλή ζήτηση
Εάν χρησιμοποιήσουμε τη σύνθετη ζήτηση Poisson ως μοντέλο ζήτησης,τότε η συνολική
ζήτηση κατά τη διάρκεια ενός ορισμένου χρόνου πρέπει να έχει λόγο διακύμανσης προς
μέση τιμή μεγαλύτερη ή ίση με την μονάδα.
Σε ορισμένες περιπτώσεις θέλουμε να διαμορφώσουμε μια ομαλότερη ζήτηση.
Σημειώστε, ωστόσο, ότι αυτό σημαίνει ότι η σωρευτική ζήτηση δεν μπορεί πλέον να
ερμηνεύεται ως μη σταδιακή στοχαστική διαδικασία με στατικές και αμοιβαία
ανεξάρτητες προσαυξήσεις. Επιπλέον, όσο έχουμε να κάνουμε με μια διακριτή
τυχαία μεταβλητή, για ένα δεδομένο μέσο υπάρχει πάντα ένα χαμηλότερο φράγμα
για την πιθανή διακύμανση. Η ακόλουθη τεχνική μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
λόγους διακύμανσης προς μέση τιμή που είναι μικρότερες από την μονάδα.
Ας είναι BIN {k, p} είναι μια δυαδικά κατανεμημένη τυχαία μεταβλητή, όπου ο
ακέραιος k είναι ο αριθμός των δοκιμών και p είναι η πιθανότητα επιτυχίας,
δηλαδή:

Οι πιθανότητες p και q δίνονται από τους τύπους :

3.1.5 Διακριτές κατανομές ζήτησης στην πράξη
μοντέλο του Poisson ,οπότε αυτή είναι μια λογική επιλογή εφ 'όσον σ΄2 /μ΄ ≈1. Ένας
Στην πράξη, είναι πολύ βολικό και υπολογιστικά αποδοτικό να χρησιμοποιείται το
0,9 < σ΄2 /μ΄ ≈<1.1.

κατάλληλος κανόνας απόφασης είναι να χρησιμοποιήσετε τη διανομή Poisson για π.χ.,

Για σ΄2 /μ΄ > 1.1 είναι αποτελεσματικό να χρησιμοποιούμε την αρνητική διωνυμική
κατανομή, ή με άλλα λόγια, σύνθετη ζήτηση Poisson με λογαριθμική κατανομή
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σύνθεσης. Για σ΄2 /μ΄ <0,9 είναι αρκετά συνηθισμένο να χρησιμοποιούμε τη ζήτηση
Poisson, παρόλο που αυτό σημαίνει ότι η διακύμανση είναι υπερεκτιμημένη, αλλά μια
εναλλακτική λύση είναι να χρησιμοποιήσετε ένα μείγμα διωνυμικής κατανομής.
3.2 Συνεχής Τυχαία Ζήτηση
3.2.1 Κανονικά Κατανεμημένη Ζήτηση
Για τα αντικείμενα με μεγαλύτερη ζήτηση, είναι συνήθως πιο βολικό και αποτελεσματικό
να χρησιμοποιούμε μοντέλο ζήτησης για μια χρονική περίοδο από μια συνεχή κατανομή.
Για πολλούς είναι συνηθισμένο να χρησιμοποιείται η κανονική κατανομή. Ξέρουμε από
το κεντρικό οριακό θεώρημα ότι, υπό πολύ γενικές συνθήκες, ένα άθροισμα πολλών
ανεξάρτητων τυχαίων μεταβλητών ακολουθούν κανονική κατανομή.
Σε πολλές περιπτώσεις η ζήτηση προέρχεται από αρκετούς ανεξάρτητους πελάτες, οπότε
είναι εύλογο να αφήσουμε τη ζήτηση να αντιπροσωπεύεται από μια κανονική κατανομή.
Επιπλέον, εάν η χρονική περίοδος που εξετάζεται είναι αρκετά μεγάλη, η διακριτή
ζήτηση από μια σύνθετη διαδικασία Poisson διανέμεται κανονικά.
Ένα πρόβλημα με την κανονική κατανομή είναι ότι υπάρχει πάντα τουλάχιστον μία μικρή
πιθανότητα αρνητικής ζήτησης. Μερικά αποτελέσματα που είναι ακριβή για τη σύνθετη
ζήτηση Poisson είναι επομένως μόνο κατά προσέγγιση αληθή για την κανονική ζήτηση.
Λαμβάνοντας υπόψη τη μέση τιμή και την τυπική απόκλιση της ζήτησης κατά τη
διάρκεια μιας χρονικής περιόδου t, μπορούμε πάντα να εφαρμόσουμε μια μοναδική
κανονική κατανομή σε αυτές τις παραμέτρους.
Η λεγόμενη τυποποιημένη κανονική κατανομή με μέσο όρο μ΄ = 0 και τυπική απόκλιση
σ΄ = 1 έχει την συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας :

3.2.2 Γάμμα Κατανεμημένη Ζήτηση
Εάν ο λόγος σ΄ / μ΄ δεν είναι σημαντικά μικρότερος από 1, υπάρχει σχετικά υψηλή
πιθανότητα αρνητικής ζήτησης κατά τη χρήση της κανονικής κατανομής. Αν και η
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κανονική διανομή συνήθως λειτουργεί αρκετά καλά και σε τέτοιες περιπτώσεις, το
πιο ελκυστική είναι να χρησιμοποιήσετε κάποια άλλη διανομή για την οποία η
ζήτηση είναι πάντα μη αρνητική. Μια εναλλακτική λύση είναι η χρήση της
αποκαλούμενης κατανομής Γάμμα. Με συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας :

Η κατανομή γάμμα έχει μέση τιμή r / λ και διακύμανση r / λ 2 .
Δεδομένων των μ΄ και σ΄ είναι πάντα εύκολο να προσδιοριστούν οι αντίστοιχες
μοναδικές παράμετροι r και λ ως :

3.3 Συνεχής Παρακολούθηση (R, Q) – Θέσης Αποθέματος
3.3.1 Κατανομή Θέσης Αποθέματος
Σκεφτείτε τώρα ένα σύστημα απογραφής με διακριτή ζήτηση της Poisson που ελέγχεται
από μια πολιτική συνεχών αναθεωρήσεων (R, Q). Θα αντλήσουμε μερικά σημαντικά
αποτελέσματα για ένα τέτοιο σύστημα.
Θεωρούμε : IP = Θέση αποθέματος
Όταν χρησιμοποιούμε μια πολιτική (R, Q), μια εντολή ενεργοποιείται μόλις η IP είναι
στο σημείο ή κάτω από το σημείο παραγγελίας R. Η παραγγελία είναι Q μονάδες αν
αυτό είναι αρκετό για να φέρει την IP πάνω από το σημείο R. Αν όχι, η παραγγελία είναι
για τον μικρότερο αριθμό παρτίδων για να γίνει η θέση αποθέματος μεγαλύτερη από R.
Από την ενεργοποίηση μιας παραγγελίας μόλις η θέση του αποθέματος είναι μικρότερη ή
ίση με R, πάντα έχουμε IP ≥ R + 1. Αρχικά η θέση απογραφής μπορεί να είναι αυθαίρετα
μεγάλη, αλλά μόλις έχουμε παραγγείλει τουλάχιστον μία φορά πρέπει να έχουμε IP ≤ R +
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Q. Αυτό γίνεται διότι θέλουμε να παραγγέλλουμε πάντοτε τον μικρότερο αριθμό
παρτίδων που πρέπει να γίνουν ΙP ≥ R + 1. Σε σταθερή κατάσταση πρέπει να έχουμε
R + 1 ≤ IP ≤ R + Q.
3.3.2 Μια Σημαντική Σχέση
Υποθέτουμε ότι ο χρόνος παράδοσης της αναπλήρωσης είναι σταθερός. Ας θεωρήσουμε
τα εξής :
L = χρόνος παράδοσης,
IL = επίπεδο αποθέματος,
D (t, t + T) = D (T) = Στοχαστική ζήτηση στο διάστημα (t, t + τ].
Ας σκεφτούμε ένα αυθαίρετο χρόνο t όταν το σύστημα είναι σε σταθερή κατάσταση.
Αφήστε το IP(i) να είναι η θέση απογραφής εκείνη την εποχή. Εξετάστε τότε το χρόνο t
+ L. Εκείνη την χρονική διάρκεια όλα όσα ήταν σε τάξη την ώρα t έχουν παραδοθεί.
Παραγγελίες που έχουν ενεργοποιηθεί στο διάστημα (t, t + L] δεν έχουν φτάσει στο
απόθεμα λόγω του χρόνου παράδοσης. Συνεπώς, έχουμε την απλή σχέση
IL (t + L) = ΙΡ(t) - D (t, t + L)
Η ζήτηση μετά το t είναι προφανώς ανεξάρτητη από τη θέση απογραφής στην ώρα t.
Επομένως, μπορούμε να προσδιορίσουμε σχετικά εύκολα τη διανομή του επιπέδου
αποθέματος στον χρόνο t + L. Δεδομένου ότι το t είναι αυθαίρετος χρόνος, αυτό είναι και
στην περίπτωση για t + L. Συνεπώς λαμβάνουμε τη διανομή σταθερής κατάστασης.
3.3.3 Σύνθετη Ζήτηση Poisson
Για τη διακριτή απαίτηση της Poisson έχουμε ότι :

όπου προϋποθέτουμε για τη θέση του αποθέματος είναι το γεγονός ότι το απόθεμα στο
χρόνο t + L δεν μπορεί ποτέ να υπερβεί τη θέση απογραφής κατά το χρόνο t.
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Είναι ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι αν έχουμε προσδιορίσει αυτές τις πιθανότητες, με
μία τιμή του R, για παράδειγμα R = 0, μπορούμε να πάρουμε τις πιθανότητες για άλλες
τιμές του με μια απλή μετατροπή.
3.3.4 Κανονικά Κατανεμημένη Ζήτηση
Ας πάρουμε τώρα την αντίστοιχη σχέση για κανονικά κατανεμημένη
ζήτηση. Θυμηθείτε ότι υποθέτουμε ότι η συνεχής θέση απογραφής είναι ομοιόμορφη
διανέμονται στο διάστημα [R, R + Q]. Ας είναι μ΄ = μL και σ΄ = σL
η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση της ζήτησης χρόνου απόδοσης. Επί πλέον,
f (x) και F(x) υποδηλώνουν την πυκνότητα και τη συνάρτηση κατανομής του
επίπεδο αποθέματος σε σταθερή κατάσταση. Έχουμε τότε

Δεδομένης της θέσης αποθέματος u κατά τη χρονική στιγμή t, το επίπεδο αποθέματος
κατά το χρόνο t + L είναι μικρότερη ή ίσο με το x, εάν η ζήτηση χρόνου είναι
τουλάχιστον u-x.
Θα εισαγάγουμε τώρα τη λειτουργία απώλειας G (x), που παρουσιάζεται στο
προσάρτημα 2
και ορίζεται ως :

Αυτό σημαίνει ότι η G΄(x) είναι αρνητική και αυξάνεται. Άρα η G(x) μειώνεται :
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Όταν Q τείνει στο 0 αυτό σημαίνει απλά ότι εφαρμόζουμε μια πολιτική S με S = R,
δηλαδή, η θέση αποθέματος διατηρείται στο R όλη την ώρα. Η κατανομή του επιπέδου
αποθέματος διανέμεται κανονικά.
3.4. Επίπεδα Εξυπηρέτησης
Κατά τον καθορισμό ενός κατάλληλου σημείου επαναφοράς ή ενός αποθέματος
ασφαλείας, μπορούμε να βασίσουμε το σημείο αναδιάταξης είτε με συγκεκριμένο
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περιορισμό υπηρεσίας είτε με κάποια έλλειψη ή το κόστος παραγγελίας. Στην πράξη
θεωρείται συχνά ότι είναι ευκολότερο να προσδιοριστεί ένα επίπεδο υπηρεσιών.
Θα εξετάσουμε τρεις ορισμούς επιπέδου υπηρεσιών:
S 1 = πιθανότητα μη διαθεσιμότητας ανά κύκλο παραγγελιών,
S 2 = "ποσοστό πλήρωσης" - το κλάσμα της ζήτησης που μπορεί να ικανοποιηθεί αμέσως
από το τρέχων απόθεμα.
S 3 = "έτοιμο ποσοστό" - κλάσμα χρόνου με θετικό τρέχων απόθεμα.
Ο πρώτος ορισμός μπορεί να θεωρηθεί ως η πιθανότητα να φτάσει μια παραγγελία πριν
τελειώσει το τρέχων απόθεμα. Αυτός ο ορισμός της υπηρεσίας είναι πολύ εύκολος στη
χρήση, αλλά έχει επίσης μερικά σημαντικά μειονεκτήματα. Το πρόβλημα είναι ότι το S 1
δεν λαμβάνει υπόψη το μέγεθος της παρτίδας. Εάν το μέγεθος της παρτίδας είναι μεγάλο
και καλύπτει τη ζήτηση για μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν έχει σημασία αν το S 1 είναι
χαμηλό.
Τις περισσότερες φορές υπάρχει ακόμα άφθονο τρέχων απόθεμα λόγω του μεγάλου
μέγεθους της παρτίδας. Αν η ποσότητα της παρτίδας είναι μικρή, η "πραγματική"
υπηρεσία μπορεί να είναι πολύ χαμηλή επίσης ακόμη και αν το S 1 είναι υψηλό. Κατά
συνέπεια, το S 1 δεν μπορεί να συνιστάται για έλεγχο απογραφής στην πράξη. Αναφέρεται
σε αυτό το βιβλίο γιατί είναι αυτό που χρησιμοποιείται ακόμα σε πολλές πρακτικές
εφαρμογές.
Ο ρυθμός πλήρωσης και το έτοιμος ποσοστό καθιστούν τον προσδιορισμό του
αντίστοιχου σημείου αναδιάταξης λίγο πιο περίπλοκο, αλλά από την άλλη πλευρά, θα
δώσει μια πολύ καλύτερη εικόνα της εξυπηρέτησης πελατών. Σε περίπτωση συνεχούς
ζήτησης ή σε ζήτηση Poisson τα S 2 και S 3 είναι ισοδύναμα. Αυτό δεν συμβαίνει, όμως,
εάν αν ο πελάτης μπορεί να παραγγείλει περισσότερες μονάδες ταυτόχρονα. Ακόμη και
αν το τρέχων απόθεμα είναι θετικό, το απόθεμα μπορεί να μην επαρκεί για να καλύψει
μια μεγάλη παραγγελία πελάτη. Αν το απόθεμα περιέχει ένα μικρό αριθμό τρεχουσών
μονάδων τις περισσότερες φορές, το έτοιμο ποσοστό μπορεί να είναι υψηλό. Ακόμα, το
ποσοστό πλήρωσης μπορεί να είναι πολύ χαμηλό εάν υπάρχουν κάποιοι μεγάλοι πελάτες
που παραγγέλνουν τεράστιες ποσότητες.
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Τα μέτρα εξυπηρέτησης μπορούν επίσης να καθοριστούν με πολλούς άλλους τρόπους.
Για παράδειγμα δεν είναι απαραίτητο να ορίσουμε την υπηρεσία με μια πιθανότητα. Σε
ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι πιο κατάλληλη η απαίτηση ότι ο μέσος χρόνος
αναμονής του πελάτη δεν υπερβαίνει έναν ορισμένο αριθμό ημερών. Από πρακτική
άποψη είναι συνήθως πολύ σημαντικό το επίπεδο υπηρεσίας να ορίζεται σαφώς και να
ερμηνεύεται με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα στάδια της επιχείρησης. Είναι προφανώς ένα
πλεονέκτημα αν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουμε την πραγματική ζήτηση και
εξυπηρέτηση των πελατών σύμφωνα με τον καθιερωμένο ορισμό. Σε γενικές γραμμές,
δεν είναι κατάλληλο το ίδιο επίπεδο υπηρεσιών για όλα τα διαφορετικά είδη. Απο την
άλλη μπορεί να μην είναι πρακτικό να χρησιμοποιείτε επιμέρους επίπεδα υπηρεσιών για
όλα τα αντικείμενα ξεχωριστά. Μία συνηθισμένη κοινή λύση είναι η ομαδοποίηση των
στοιχείων με κάποιο τρόπο και ο προσδιορισμός των επιπέδων εξυπηρέτησης
για κάθε ομάδα.
Η επιλογή του επιπέδου υπηρεσιών θα πρέπει να βασίζεται στις προσδοκίες των
πελατών, ή
με άλλα λόγια, στο υποκείμενο κόστος έλλειψης και το κόστος χορήγησης μιας καλής
εξυπηρέτησης. Σε περίπτωση μεγάλων χρονικών ορίων και μεγάλων διακυμάνσεων της
ζήτησης, μπορεί καθίστανται πολύ ακριβά για να διατηρήσουν υψηλά επίπεδα
υπηρεσιών.
3.5. Κόστος Έλλειψης
Η εναλλακτική λύση σε επίπεδο υπηρεσιών είναι να χρησιμοποιήσετε ένα κόστος
έλλειψης. Θα εξετάσουμε δύο τύπους κόστους έλλειψης:
b 1 = κόστος έλλειψης ανά μονάδα αντικειμένου και μονάδα χρόνου,
b 2 = κόστος έλλειψης ανά μονάδα αντικειμένου.
Η επιλογή του ορισμού του κόστους έλλειψης θα πρέπει φυσικά να αντικατοπτρίζει τις
πραγματικές δαπάνες που οφείλονται σε ελλείψεις.
Ένα κόστος έλλειψης του τύπου b 1 για παράδειγμα, είναι σημαντικό για ένα
ανταλλακτικό όταν μια έλλειψη σημαίνει ότι μια μηχανή πρέπει να σταματήσει μέχρι να
είναι διαθέσιμο το ανταλλακτικό πάλι. Το κόστος είναι τότε ανάλογο με τον χρόνο
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αναμονής του πελάτη. Έχει ήδη χρησιμοποιηθεί η b 1 στη ενότητα 4.4 σε σχέση με το
ντετερμινιστικό μοντέλο ζήτησης. Το κόστος έλλειψης b 1 μπορεί επίσης να ερμηνευτεί
ως κόστος κατά μέσον όρο αριθμό αναγομένων, όπως εξηγήθηκε στην Ενότητα 4.4.
Εάν οι ελλείψεις καλύπτονται από υπερωριακή παραγωγή σε υψηλότερο κόστος, έλλειψη
το κόστος του τύπου b 2 μπορεί να είναι κατάλληλο. Ένα πρόβλημα με το κόστος
έλλειψης είναι ότι οι επαγγελματίες συνήθως δυσκολεύονται για να καθορίσουν πόσο
ψηλά θα έπρεπε να είναι. Είναι, από την άλλη πλευρά, ένα πλεονέκτημα ότι ένα
δεδομένο κόστος έλλειψης καθιστά δυνατή την εξισορρόπηση της έλλειψης ,ώστε να
μπορεί να διατηρηθεί το κόστος και να βρεθεί η βέλτιστη εξυπηρέτηση πελατών.
Ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιούμε ένα επίπεδο υπηρεσιών ή ένα κόστος έλλειψης,
το βέλτιστο το σημείο αναδιάταξης θα αυξηθεί με το επίπεδο εξυπηρέτησης ή το κόστος
έλλειψης μεταχειρισμένων. Για ένα συγκεκριμένο στοιχείο, είναι κατ 'αρχήν πάντοτε
δυνατό να προσδιοριστεί το επίπεδο υπηρεσιών που δίνει το ίδιο απόθεμα ασφαλείας με
ένα ορισμένο κόστος έλλειψης και αντίστροφα. Τέτοιες σχέσεις μεταξύ μέτρων
εξυπηρέτησης και τα έξοδα έλλειψης θα εξαρτώνται γενικά από τα στοιχεία για το κάθε
μεμονωμένο στοιχείο, όπως η ποσότητα παρτίδας, η μέση και τυπική απόκλιση της
ζήτησης μολύβδου, κλπ.
Μια ενδιαφέρουσα εξαίρεση είναι η σχέση μεταξύ των επιπέδων υπηρεσιών S 2 και
S 1 και b 1 , τα οποία θα αντλήσουμε από την Ενότητα 5.9.2.
3.6. Ορίζοντας το απόθεμα ασφαλείας με δεδομένο επίπεδο εξυπηρέτησης S 1
Το μέτρο υπηρεσίας S 1 , δηλαδή η πιθανότητα μη διαθεσιμότητας ανά κύκλο
παραγγελιών, είναι που χρησιμοποιούνται συνήθως σε συνεχής ανασκόπησης και
συνεχής ζήτησης μοντέλα. Αυτό σημαίνει ότι παραγγέλνουμε μια παρτίδα Q ακριβώς
όταν η θέση του αποθέματος είναι το R. Υποτίθεται ότι το μέγεθος παρτίδας θα δοθεί. Το
πρόβλημά μας είναι να προσδιορίσουμε το σημείο αναδιάταξης R, έτσι ώστε να υπάρχει
μια συγκεκριμένη πιθανότητα S 1 για τη χρονική ζήτηση να είναι χαμηλότερη από την R.
Θα υποθέσουμε ότι ο χρόνος διεκπεραίωσης της ζήτησης κατανέμεται κανονικά με το
μέσο όρο μ' και τυπική απόκλιση σ΄. Έχουμε ότι :
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δεδομένου ότι SS = R – μ΄. Για μια δεδομένη τιμή του S 1 πρέπει να επιλέξουμε τον λόγο
SS / σ΄ = k αρκετά μεγάλο. Η απαιτούμενη αναλογία k (εύκολο να προσδιοριστεί από τον
πίνακα στο Παράρτημα 2) αναφέρεται συχνά ο συντελεστής ασφάλειας. Μετά τον
προσδιορισμό του παράγοντα ασφαλείας λαμβάνουμε το απόθεμα ασφαλείας απλά ως :
SS = kσ΄
Τέλος, παίρνουμε το σημείο παραγγελίας R = SS + μ΄ . Ο πίνακας απεικονίζει πώς ο
παράγοντας ασφάλειας αυξάνεται με το επίπεδο υπηρεσιών S 1 .

3.7 Περιορισμοί ρυθμού πλήρωσης και ετοιμότητας
Ας σκεφτούμε ξανά μια πολιτική συνεχούς αναθεώρησης (R, Q) με μια δεδομένη
ποσότητα παρτίδας Q. Θα δούμε τώρα πώς μπορούμε να προσδιορίσουμε το σημείο
αναδιάταξης R για να το ικανοποιήσουμε με ένα δεδομένο ρυθμό πλήρωσης S 2 ή S 3 .
3.7.1 Σύνθετη Ζήτηση Poisson
Εξετάστε την πρώτη σύνθετη ζήτηση Poisson και θυμηθείτε ότι έχουμε παραγάγει την
κατανομή του επιπέδου αποθέματος P (IL = j) στο (5.36). Η έτοιμη αναλογία είναι η τιμή
της πιθανότητας για θετικό επίπεδο αποθέματος, δηλαδή : S 3 = Ρ(IL> 0).
Είναι λίγο πιο περίπλοκο να προσδιοριστεί το ποσοστό πλήρωσης επειδή η ζήτηση σε
μέγεθος μπορεί να διαφέρει. Θυμηθείτε ότι f k είναι η πιθανότητα για το μέγεθος της
ζήτησης k. Εμείς θεωρούμε μια ζήτηση από τον πελάτη και υπολογίζουμε το ποσοστό
πλήρωσης ως αναλογία μεταξύ της αναμενόμενης ποσότητα για ικανοποίηση της ζήτησης
και της αναμενόμενης συνολικής ποσότητας ζήτησης.

Εάν το θετικό μέγεθος της ζήτησης είναι k και το θετικό επίπεδο αποθέματος είναι j τότε
η παραδοθείσα ποσότητα είναι min (j, k). Στην ειδική περίπτωση της ζήτησης Poisson,
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έχουμε f 1 = 1 και η έκφραση για το S 2 στο (5.51) εκφυλίζεται στην έκφραση για S 3
(5.50), δηλαδή S 2 = S 3 σε αυτή την περίπτωση.
Είναι προφανές ότι τόσο το S 2 όσο και το S 3 θα αυξηθούν με το σημείο παρατήρησης R.
Επιπλέον, το R ≤ - Q σημαίνει ότι το απόθεμα δεν είναι ποτέ θετικό, υπονοώντας ότι και
τα S 2 και S 3 είναι μηδέν. Συνεπώς, για ένα δεδομένο θετικό S 2 (ή S 3 ) εμείς γνωρίζουμε
ότι πρέπει να έχουμε R > - Q. Poisson ή σύνθετη ζήτηση Poisson είναι κανονικές μόνο
αν η ζήτηση είναι αρκετά χαμηλή. Επομένως, κατά τον προσδιορισμό του σημείου
επαναφοράς μπορούμε απλά να αυξήσουμε το R κατά μία μονάδα σε χρόνο ξεκινώντας
από το R = - Q έως ότου το S 2 ληφθεί από (5.51) (ή S3 από (5.50)) υπερβαίνει το
απαιτούμενο επίπεδο υπηρεσίας. Για κάθε τιμή του R πρέπει να υπολογίσουμε εκ νέου
τις πιθανότητες P (IL = j). Στη συνέχεια, είναι χρήσιμο να χρησιμοποιηθεί (5.37).
3.7.2 Κανονικά Κατανεμημένη Ζήτηση
Για συνεχή κανονικά κατανεμημένη ζήτηση, είναι προφανές ότι S 2 = S 3 και το επίπεδο
εξυπηρέτησης είναι η πιθανότητα θετικού αποθέματος, το οποίο λαμβάνεται από

Χρησιμοποιώντας G΄(v) = Φ(v) - 1 είναι εύκολο να δείξουμε ότι dS 2 / dR = dS 3 /
dR> 0, δηλ. S2 = S3 αυξάνεται με το R. Για ένα δεδομένο επίπεδο υπηρεσιών
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια απλή αναζήτηση διχοτόμησης για να βρούμε
κατώτερο όριο για το R, π.χ., R = -Q, και ένα άνω όριο RS , το οποίο δίνει ένα
το μικρότερο R δίνοντας το απαιτούμενο επίπεδο εξυπηρέτησης. Αρχίζουμε με ένα

εξετάζουμε R = (R + RS ) / 2. Εάν η ληφθείσα υπηρεσία είναι πολύ χαμηλή, το R
επίπεδο υπηρεσίας που υπερβαίνει το απαιτούμενο επίπεδο υπηρεσίας. Στη συνέχεια

μπορεί να αντικαταστήσει το R, και διαφορετικά μπορεί να αντικαταστήσει τοRS .
Συνεχίζουμε έτσι μέχρι το κενό μεταξύ του RS και του R είναι αρκετά μικρό.
Είναι κοινό να προσεγγίζουμε (5.52) με
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Από τον πίνακα του προσαρτήματος 2 είναι προφανές ότι αυτή η προσέγγιση γενικά
λειτουργεί καλά για μεγάλες τιμές του Q. Μπορεί να είναι ενδιαφέρον να
χρησιμοποιήσετε την προσέγγιση σε χειρωνακτικούς υπολογισμούς, αλλά δεν
απαιτείται σε μηχανογραφημένο απόθεμα σύστημα ελέγχου. Σημειώστε ότι (5.53)
υποτιμά τα επίπεδα υπηρεσιών.
3.8 Ποσοστό Πλήρωσης – Μια διαφορετική προσέγγιση
Μέχρι στιγμής, η προσέγγισή μας ήταν να αρχίσουμε με την εξαγωγή της
απογραφής
(5.35). Αυτό πρέπει να θεωρηθεί ως η συνήθης τεχνική στο θεωρία αποθέματος.
Υπάρχει επίσης μια άλλη χρήσιμη προσέγγιση, που σημαίνει ότι εστιάζουμε αντ
'αυτού σε αυτό που συμβαίνει σε μια μεμονωμένη παρτίδα μετά την παραγγελία.
Για να απεικονίσουμε αυτή την άλλη προσέγγιση, θα αντλήσουμε άλλη μια φορά
την έκφραση (5.52) για το ρυθμό πλήρωσης, ή ισοδύναμα, για τον έτοιμο ρυθμό.
Μελετάμε μια συνεχή πολιτική επανεξέτασης (R, Q) και την απαιτούμενη χρονική
ζήτηση θεωρείται ότι είναι συνεχής και κανονικά κατανεμημένη με τον μέσο όρο μ
'= μL και τυπική απόκλιση σ΄=σL1/2 .
Εστιάζουμε σε μια παρτίδα Q που παραγγέλλεται όταν η θέση απογραφής είναι R. Η
παρτίδα αυτή θα καταναλωθεί αργότερα από την ζήτηση. Το σημείο ανακατανομής
R θα καλύψει τη ζήτηση μονάδων R μετά ο χρόνος παραγγελίας. Επομένως, η
εξεταζόμενη παρτίδα θα καταναλωθεί από τη ζήτηση για τις μονάδες Q που
ακολουθούν μετά από αυτές τις πρώτες μονάδες R. Όταν φτάσει η παρτίδα
αποθέματος, ένα μέρος αυτής της ζήτησης μπορεί να έχει ήδη συμβεί, δηλαδή,
υπάρχουν backorders περιμένοντας την παρτίδα. Αφήνω
B = ποσότητα που θα καλύπτεται από την παρτίδα.
Σημειώστε ότι εξετάζουμε μόνο τα backorders που καλύπτονται από το σύνολο
παραγωγής. Επομένως, πρέπει να έχουμε 0 ≤ B ≤ Q. Εάν τα backorders υπερβαίνουν
το Q όταν η παρτίδα φθάνει στο απόθεμα, η ποσότητα που υπερβαίνει το Q
καλύπτεται από τις μέλλοντικες παρτίδες. Αν γνωρίζουμε Ε(Β) μπορούμε να
λάβουμε το ποσοστό πλήρωσης (και την έτοιμη τιμή) ως S 2 = S 3 = 1 – E(B)/Q
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Παραμένει ο προσδιορισμός του Ε(Β). Έστω u η κανονικά κατανεμημένη ζήτηση
κατά τη διάρκεια το χρόνο παράδοσης. Πρέπει να εξετάσουμε τρεις περιπτώσεις:
u≤R

σημαίνει B = 0

R < u ≤ R + Q σημαίνει Β = u – R
R+Q<u

σημαίνει Β = Q

Σημειώστε ότι αυτή η παραδοχή καλύπτει επίσης την περίπτωση όπου το R είναι
αρνητικό. Αυτό απλά σημαίνει ότι ένα μέρος της ζήτησης που καλύπτεται από το Q
έχει ήδη συμβεί όταν ενεργοποιείται η εντολή.
3.9 Κόστος Έλλειψης ανά μονάδα προιόντος και χρόνου
Θα εξετάσουμε τώρα ένα έλλειμμα (ή backorder) κόστος b 1 ανά μονάδα
αντικειμένου και χρόνου. (Υπενθυμίζουμε ότι αντιμετωπίσαμε αυτό το κόστος στην
ενότητα 2.4).
Όπως και πριν, εξετάζουμε μια συνεχή αναθεώρηση (R, Q) πολιτική με δεδομένη
παρτίδα
Q, και ας είναι πάλι τα μ΄ και σ' να αντιπροσωπεύουν μέση και τυπική απόκλιση
αντίστοιχα της ζήτησης με βάση το χρόνο. Το κόστος διατήρησης ανά μονάδα
προϊόντος και μονάδα χρόνου χαρακτηρίζεται h. Βελτιστοποιούμε το σημείο
επαναφοράς ελαχιστοποιώντας το άθροισμα των αναμενόμενων κόστων που
αφορούν την διατήρηση και των backorders. Αυτό σημαίνει ότι εξισορροπούμε τo
backorder κόστος κατά του κόστους κατοχής. Είναι κατάλληλη η χρήση των
συμβολισμών :
(x) + = μέγιστο (x, 0),
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(x) - = μέγιστο (-x, 0).
Δεδομένου του επιπέδου αποθέματος IL, το ποσοστό κόστους εκμετάλλευσης είναι
h(IL) + και το backorder κόστος είναι b 1 (IL) - . Χρησιμοποιώντας το x + - x -

= x,

μπορούμε να εκφράσουμε το συνολικό ποσοστό κόστους με διαφορετικούς τρόπους
h(IL) + + b 1 (IL) - = -b 1 IL + (h+b 1 )(IL) + = hIL + (h + b 1 )(IL)
Συνήθως είναι πιο βολικό να χρησιμοποιoύμε τη δεύτερη ή την τρίτη εναλλακτική
λύση. Το E (IL) - είναι το αναμενόμενο ποσό των backorders. Ας είναι μ η μέση
ζήτηση ανά μονάδα χρόνου. Στη συνέχεια, ο αναμενόμενος χρόνος αναμονής για
την ικανοποίηση μιας ζήτησης είναι E(IL) - /μ. Αυτή είναι μια εφαρμογή του
γνωστού τύπου του Little's από την θεωρία ουράς.
3.9.1 Σύνθετη Ζήτηση Poisson
Σκεφτείτε τώρα την απαίτηση της Poisson. Θυμηθείτε ότι έχουμε πάρει την
κατανομή

του

επιπέδου

απογραφής

στο

(5.36).

Κατά

την

έκφραση

του

αναμενόμενου κόστους ανά μονάδα χρόνου, C, είναι γενικά καλύτερα να
χρησιμοποιήσετε τη δεύτερη εναλλακτική λύση για διακριτή ζήτηση.
Ο λόγος είναι ότι πρέπει να εξετάσουμε μόνο ένα πεπερασμένο αριθμό
αποθεμάτων, επειδή το επίπεδο απογραφής δεν μπορεί να υπερβεί τη μέγιστη θέση
αποθέματος R + Q. Παίρνουμε :

όπου E(IL) μπορεί εύκολα να ληφθεί ως η μέση θέση αποθέματος μείον την μέση
ζήτηση χρόνου.
Ας δούμε τώρα τη διαφορά κόστους όταν χρησιμοποιούμε το σημείο παραγγελίας R
+ 1 αντί για R.
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Επειδή η έτοιμη τιμή αυξάνεται με το σημείο επαναφοράς, προκύπτει ότι το C(R
+1) - C(R) αυξάνεται με το R, δηλαδή το κόστος είναι κυρτό στο σημείο
επαναφοράς. Από S 3 = 0 για R ≤ -Q προκύπτει απευθείας από (5.60) ότι δεν
χρειάζεται να θεωρήσουμε R <- Q. Συνεπώς, για να βρούμε το βέλτιστο R μπορούμε
να ξεκινήσουμε με R =- Q και να αυξάνουμε το R κατά μία μονάδα κάθε φορά έως
ότου αυξάνεται το κόστος.
Είναι επίσης ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι υπάρχει πάντα μια ειδική σχέση μεταξύ
των παραμέτρων κόστους και της έτοιμης τιμής στη βέλτιστη λύση. Το βέλτιστο
σημείο επαναφοράς μπορεί να χαρακτηριστεί ως η μεγαλύτερη αναδιάταξη που δίνει
έτοιμο ρυθμό όχι μεγαλύτερο από b 1 /(h + b 1 ). Με άλλα λόγια, εάν R* είναι το
βέλτιστο σημείο αναδιάταξης που έχουμε

3.9.2 Κανονικά Κατανεμημένη Ζήτηση
Για συνεχή κανονικά κατανεμημένη ζήτηση, η σχέση μεταξύ των παραμέτρων
κόστους, των επίπεδων εξυπηρέτησης και του έτοιμου επιτοκίου είναι ακόμη πιο
εντυπωσιακό. Θυμηθείτε ότι S 2 = S 3 σε αυτή την περίπτωση.
Ξεκινάμε με την αξιολόγηση του αναμενόμενου κόστους ανά μονάδα χρόνου. Ας
χρησιμοποιήσουμε τώρα την τρίτη εναλλακτική λύση στο (5.56). Όπως πριν
αφήσαμε το F(x) να είναι η λειτουργία διανομή και f(x) την πυκνότητα του επιπέδου
απογραφής.
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Χρησιμοποιούμε ότι η μέση θέση αποθέματος είναι R + Q/2 στη συνεχή περίπτωση.
Επίσης

Σε αυτό το στάδιο είναι ορθό να ορίσουμε την συνάρτηση H(x) ως :

Από τον ορισμό της H(x) έχουμε ότι :
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Επειδή η ποσότητα dC/dR αυξάνεται με το R, το C είναι κυρτή συνάρτηση του R.
Το βέλτιστο R το παίρνουμε από dC/dR = 0 και στην βέλτιστη λύση έχουμε
S2 = S3 =

AB

AB (ℎ

Αν δοθεί ένα βέβαιο κόστος έλλειψης b 1 μπορούμε με βάση το επίπεδο
εξυπηρέτησης να αποφασίσουμε το σημείο αναδιάταξης.
Σημειώστε, ωστόσο, ότι η θεωρούμενη "ισοδυναμία" μεταξύ μιας συγκεκριμένης
πλήρωσης ή έτοιμου ποσοστού με ένα αντίστοιχο κόστος έλλειψης ανά μονάδα και
μονάδα χρόνου, ισχύει μόνο όταν παρέχεται η ποσότητα παραγγελίας Q και η
βελτιστοποίηση μόνο αν μας ανησυχεί το R. Δεν ισχύει εάν προσθέτουμε τα έξοδα
παραγγελίας και πραγματοποιούμε μια κοινή βελτιστοποίηση των R και Q.
3.10 Κόστος Έλλειψης Ανά Μονάδα
Θα εξετάσουμε τώρα ένα κόστος έλλειψης b 2 ανά μονάδα. Όπως και πριν θεωρούμε
μια πολιτική συνεχούς αναθεώρησης (R, Q). Η ζήτηση θεωρείται ότι είναι συνεχής
και κανονικά κατανεμημένη. Εκτός από τον διαφορετικό τύπο έλλειψης το μοντέλο
είναι το ίδιο με πριν. Υποθέτουμε ότι κάθε μονάδα που απαιτείται όταν το επίπεδο
αποθέματος είναι μηδενικό ή αρνητικό επέρχεται στο κόστος b 2 . Χρησιμοποιώντας
τα προηγούμενα, το κόστος ανά μονάδα χρόνου C μπορεί τώρα να εκφραστεί ως :

Σημειώστε ότι στο (5.69) χρησιμοποιούμε τόσο τη μέση ζήτηση ανά μονάδα χρόνου
μ και η μέση ζήτηση χρόνου παράδοσης μ'. Αν χρησιμοποιούμε τη συνάρτηση H(x)
τότε μπορούμε να εκφράσουμε εκφραστικά ως :
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Μπορούμε να δείξουμε ότι τα κόστη , αν και όχι κυρτά, έχουν ένα μοναδικό τοπικό
ελάχιστο. Βλέπε Rosling (2002a), και Chen and Zheng (1993). Είναι σύνηθες να
αντικατασταθεί το ακριβές κόστος με μια απλούστερη κατά προσέγγιση έκφραση
κόστους.
Εάν υπάρχουν σχετικά λίγες backorders, μπορούμε να αγνοήσουμε το δεύτερο.
Επιπλέον, εάν το Q είναι σχετικά μεγάλο, μπορούμε επίσης να αγνοήσουμε τον
δεύτερο όρο στην τελευταία παρένθεση. Αυτό δίνει το κατά προσέγγιση κόστος:

Καταλαβαίνουμε εύκολα ότι το κόστος είναι κυρτό και από την οποίο παίρνουμε το
σημείο αναδιάταξης R από :

όπου S 1 είναι η πιθανότητα να μην υπάρχει απόθεμα ανά κύκλο παραγγελιών.
Σημειώστε ότι το δεξί μέλος μπορεί να γίνει αρνητικό για ορισμένες παραμέτρους.
Αλλά S 1 είναι ένα επίπεδο εξυπηρέτησης και δεν μπορεί να είναι αρνητικό. Ο λόγος
για τον οποίο αυτό μπορεί να συμβεί είναι μια προσέγγιση. Εάν αυτό συμβεί στην
πράξη, πρέπει να αντικαταστήσουμε το δεξί μέλος με ένα κάποιο χαμηλότερο
επίπεδο εξυπηρέτησης.
3.11 Συνεχής Πολιτική Παρακολούθησης (S,s)
Θα εξετάσουμε τώρα μια πολιτική (s, S) αντί για μια πολιτική (R, Q). Είμαστε
ακόμη και υπό συνεχή αναθεώρηση. Θυμηθείτε ότι μια πολιτική (s, S) σημαίνει ότι
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μια εντολή ενεργοποιείται μόλις η θέση του αποθέματος πέσει ακριβώς ή κάτω από
το σημείο επανατοποθέτησης s. Το μέγεθος της παραγγελίας επιλέγεται έτσι ώστε
να αυξάνεται η θέση του αποθέματος σε S.
Πρώτα από όλα, σημειώνουμε ότι μια πολιτική (s, S) είναι ισοδύναμη με μια
πολιτική (R, Q) με s = R και g = S - s όσο γνωρίζουμε ότι η θέση αποθέματος είναι
ακριβώς s όταν η εντολή ενεργοποιείται. Σε περίπτωση συνεχούς επανεξέτασης η
ισοδυναμία ισχύει τόσο για τη συνεχή ζήτηση όσο και για την καθαρή ζήτηση της
Poisson. Δεν είναι όμως αλήθεια για την ζήτηση της σύνθετης Poisson με ζήτηση
για μεγέθη μεγαλύτερα από ένα.
Εδώ θα εξετάσουμε μόνο μια τέτοια ζήτηση, δεδομένου ότι έχουμε ήδη ασχοληθεί
με τις πολιτικές (R, Q). Στην ενότητα 5.3 αποδείξαμε ότι η κατανομή σε σταθερή
κατάσταση της θέσης απογραφής στην περίπτωση μιας πολιτικής (R, Q) είναι
ομοιόμορφη στην περίπτωση [R+1, R+Q]. Με μια πολιτική (s, S) η θέση απογραφής
είναι προφανής πάντα στο αντίστοιχο διάστημα [s + 1, S], αλλά γενικά δεν είναι
ομοιόμορφα κατανεμημένη στις τιμές αυτές. Επομένως, πρέπει να καθορίσουμε την
κατανομή.
Σημειώστε πρώτα ότι οι μεταβάσεις της θέσης αποθέματος IP είναι μια ανανεωμένη
διαδικασία. Κάθε φορά που ενεργοποιείται μια παραγγελία και αρχίζει ένας νέος
κύκλος παραγγελιών,η θέση αποθέματος αυξάνεται στο S και έχουμε μια
αναγέννηση. Θα εξετάσουμε τώρα τον αριθμό των πελατών και τις μεταβάσεις της
θέσης απογραφής μεταξύ δύο παραγγελιών (αναγέννηση). Για κάθε άφιξη πελάτη
που εξετάζουμε, η θέση απογραφής αμέσως μετά την άφιξη, όταν τόσο η ζήτηση
όσο και μια πιθανή παραγγελία αναπλήρωσης γίνονται.
Ας είναι m j = η πιθανότητα να φτάσουμε το IP = j κατά ενός κύκλου
παραγγελίας(s+1≤j≤S)
Όπως και πριν f k είναι η πιθανότητα μεγέθους ζήτησης k (υπενθυμίζουμε ότι
υποθέτουμε ότι f o = 0).
Προφανώς m s = 1 από τότε που ξεκινάμε κάθε κύκλο με IP = S. Καμία θέση
αποθέματος δεν μπορεί

να εμφανίζεται περισσότερες από μία φορές κατά τη

διάρκεια ενός κύκλου παραγγελίας. Μπορούμε να φτάσουμε σε IP = j από κάποια IP
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= k > j με την προϋπόθεση ότι η επόμενη ζήτηση είναι k - j. Κατά τον προσδιορισμό
mj θεωρούμε όλα τα IP> j. Παίρνουμε

Είναι εύκολο να προσδιορίσουμε τις πιθανότητες m j

για j = S-1,S-2, ..., s + 1.

Σημειώστε ότι το m j μπορεί επίσης να ερμηνευτεί ως ο αναμενόμενος αριθμός των
επισκέψεων σε IP = j κατά τη διάρκεια ενός κύκλου παραγγελίας. Κάθε μετάβαση
πελατών κατά τη διάρκεια ενός κύκλου παραγγελίας είναι συνεπώς ∑WVXY(+ UV , με k

της θέσης αποθέματος ενεργοποιείται από έναν πελάτη. Ο μέσος συνολικός αριθμός

=s+1,s+2,…,S.

Δεδομένου ότι οι πελάτες φθάνουν σύμφωνα με μια διαδικασία Poisson, ο μέσος
χρόνος μεταξύ δύο αφίξεων είναι πάντα ο ίδιος. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να
επιτύχουμε τη διανομή σε σταθερή κατάσταση της θέση απογραφής ως :

Σημειώστε ότι αυτές οι πιθανότητες εξαρτώνται μόνο από το S - s, δηλαδή αν, για
παράδειγμα, εμείς αυξήσουμε τόσο το s και το S με τον ίδιο αριθμό, έχουμε τις ίδιες
πιθανότητες.
Παράδειγμα 6
Αφήστε τις πιθανότητες για μεγέθη ζήτησης 1 και 2 να είναι f 1 = f 2 = 1/2. Εξετάστε
μια πολιτική (s, S) με s = 5 και S = 8. Λαμβάνουμε m 8 = 1 και ανάλογα :
m 7 = m 8 / 2 = l / 2,
m 6 = m 7 /2 + m 8 / 2 = 3/4.
Ο μέσος αριθμός πελατών σε έναν κύκλο παραγγελιών είναι m 6 + m 7 + m 8 = 9/4.
Τέλος, έχουμε την κατανομή της θέσης αποθέματος ως P (IP= 6) = 3/9, Ρ (ΙΡ = 7) =
2/9 και Ρ (ΙΡ = 5) = 4/9. Προφανώς αυτή η κατανομή δεν είναι ομοιόμορφη. Μετά
τη λήψη της κατανομής της θέσης αποθέματος μπορούμε να αποδόσουμε τη διανομή
του επιπέδου απογραφής σε πλήρη αναλογία με :
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Ο προσδιορισμός διάφορων μέτρων απόδοσης για ένα δεδομένο απόθεμα, η
κατανομή των επιπέδων είναι απλή και παράλληλα ουσιαστικά αντιστοιχεί σε
εκφράσεις για τις πολιτικές (R, Q).
3.12 Περιοδική Παρακολούθηση – Ποσοστό πλήρωσης
Ας εξετάσουμε τώρα ένα σύστημα απογραφής που ελέγχεται από μια περιοδική
αναθεώρηση αντί μιας συνεχούς πολιτικής επανεξέτασης. Περιοδική επανεξέταση
σημαίνει ότι η θέση απογραφής επιθεωρείται στην αρχή κάθε περιόδου και ότι όλες
οι αναπληρώσεις ενεργοποιούνται σε αυτές τις αναθεωρήσεις. Μια περίοδος μπορεί,
για παράδειγμα, να είναι μια μέρα ή μια εβδομάδα. Πρώτα απ 'όλα είναι προφανές
ότι αν η περίοδος επανεξέτασης είναι αρκετά μικρή, δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά
μεταξύ περιοδικών και συνεχών επιθεωρήσεων. Σε μια τέτοια περίπτωση, τα
αποτελέσματα συνεχούς ανασκόπησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως προσέγγιση
σε συστήματα περιοδικής αναθεώρησης και αντίστροφα. Αρκετά συχνά ωστόσο η
περίοδος επανεξέτασης δεν μπορεί να αγνοηθεί.
3.12.1 Βασικές Υποθέσεις
Όπως και προηγουμένως, υποθέτουμε ότι υπάρχει μια σταθερή χρονική περίοδος
προβολής. Επιπλέον, ας είναι Τ η περίοδος εξέτασης. Είναι σύνηθες να υποθέτουμε
ότι ο χρόνος διεξαγωγής είναι ένας ακέραιος αριθμός των περιόδων, αλλά δεν θα
εισαγάγουμε αυτόν τον περιορισμό. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι οι
παραδοχές σχετικά με το πότε στην περιοχή η περίοδος ζήτησης λαμβάνει χώρα, και
πότε κατά την περίοδο διάφορα μέτρα αξιολογούνται, μπορεί να επηρεάσουν τα
αποτελέσματα και τη βέλτιστη πολιτική.
Ας σκεφτούμε για παράδειγμα, μια κατάσταση με L = 0 και κανένα κόστος
παραγγελίας. Εάν

ζήτηση πραγματοποιείται στην αρχή μιας περιόδου και είναι

δυνατόν να παραγγείλουμε αμέσως μετά από αυτό, δεν χρειάζεται να διατηρούμε
κανένα απόθεμα. Απλά πρέπει να παραγγείλουμε τη χρονική στιγμή της ζήτησης σε
κάθε περίοδο, και επειδή ο χρόνος εκτέλεσης είναι μηδέν, η παράδοση θα λαμβάνει
χώρα αμέσως. Θα υποθέσουμε ότι η ζήτηση σε μία περίοδο κατανέμεται σε όλη την
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περίοδο, όπως υποθέσαμε στα προηγούμενα θεωρούμενα μοντέλα συνεχούς
ανασκόπησης. Αυτή είναι η πιο φυσική παραδοχή στις περισσότερες εφαρμογές.
Προφανώς αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε κάποιο
απόθεμα επίσης εάν L = 0.
Επιπλέον, θα επικεντρωθούμε στην αξιολόγηση του ποσοστού πλήρωσης. Ας
υποθέσουμε, για παράδειγμα, ότι η απογραφή ελέγχεται από μια πολιτική (R, Q) και
ότι δίνεται η ποσότητα Q. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα αποτελέσματα σε
αυτή την ενότητα για να βρούμε τα μικρότερα R που ικανοποιεί ένα δεδομένο
ποσοστό πλήρωσης.

Εξετάστε το Σχήμα και αφήστε t να είναι ο αυθαίρετος χρόνος ανασκόπησης. Οι
εντολές μπορούν να λαμβάνουν χώρα κατά καιρούς ..., t, t + T, ... Μια πιθανή
εντολή στο χρόνο t παραδίδεται στο χρόνο t + L. Ο επόμενος πιθανός χρόνος
παράδοσης είναι προφανώς t + L + T. Κατά τον προσδιορισμό του ποσοστού
πλήρωσης θεωρούμε το διάστημα μεταξύ αυτών των διαστημάτων. Είναι εύκολο να
προσδιοριστεί η αναμενόμενη ζήτηση στο εξεταζόμενο διάστημα. Επιπλέον ,είναι
σαφές ότι η ζήτηση που μπορεί να παραδοθεί από το τρέχων απόθεμα το διάστημα
εξαρτάται μόνο από το επίπεδο αποθέματος μετά την πιθανή παράδοση στον χρόνο t
+ L και η συνολική στοχαστική ζήτηση στο διάστημα.
Σημειώστε ότι το ποσοστό πλήρωσης είναι επίσης το ίδιο για τις περισσότερες
υποθέσεις της ζήτησης,π.χ. εάν η όλη ζήτηση λαμβάνει χώρα αμέσως μετά την
παράδοση στο χρόνο t +L ή λίγο πριν από την επόμενη δυνατή παράδοση στο χρόνο
t + L + T.
Σε αυτό το κεφάλαιο θα ασχοληθούμε πρώτα με τη διακριτή απαίτηση της Poisson
τόσο για την πολιτική (R, Q) όσο και για την πολιτική (s, S).
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3.13 Το μοντέλο του newsboy
Ας εξετάσουμε τώρα ένα κλασικό πρόβλημα απογραφής, το αποκαλούμενο newsboy
μοντέλο. Υπάρχει μια μόνο περίοδος με στοχαστική ζήτηση. Υποθέτουμε ότι είναι
κανονικά κατανεμημένη με μέση τιμή μ και τυπική απόκλιση σ. Πρέπει να
καθορίσουμε πόσα πρέπει να παραγγείλουμε πριν ξεκινήσει η περίοδος. Υπάρχει
κόστος ποινής που σχετίζεται με την παραγγελία τόσο πολύ και από την άλλη τόσο
λίγο σε σύγκριση με την άγνωστη ζήτηση της στοχαστικής περιόδου. Το πρόβλημα
είναι να βελτιστοποιήσυμε το μέγεθος της παραγγελίας. Ας είναι :
X = ζήτηση στοχαστικής περιόδου,
S = παραγγελθέν ποσό,
C o = κόστος υπέρβασης, δηλαδή το κόστος ανά μονάδα για ένα απομένον απόθεμα
στο τέλος της περιόδου,
C u = κόστος μη ικανοποιημένης ζήτησης, δηλαδή το κόστος ανά μονάδα για
περίοδο ζήτησης.
Χρησιμοποιώντας την αρχική ερμηνεία του προβλήματος, μπορούμε να σκεφτούμε
ένα newsboy μοντέλο ο οποίος μπορεί να αγοράσει αντίγραφα μιας εφημερίδας για
25 λεπτά νωρίς το πρωί κάθε μέρα και να τα πουλήσετε για 75 λεπτά την ημέρα. Δεν
πληρώνεται τίποτα για τα απούλητα αντίγραφα. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε C o =
25, και Q = 75 - 25 = 50. Για a ζήτηση x το κόστος είναι :
C(x) = (S – x)c o

x<S

C(x) = (x – S)c u

x>S

Μέχρι τώρα έχουμε υποθέσει ότι το πρόβλημα αφορά μία μόνο περίοδο. Η απλή
λύση για το newsboy είναι, ωστόσο, επίσης κοινή σε πολλές περιόδους ρυθμίσεων
όπως στην ενότητα 5.12. Ας υποθέσουμε πρώτα ότι η χρονική περίοδος είναι μηδέν
και ότι εφαρμόζουμε μια πολιτική S στην αρχή κάθε περιόδου. Η ζήτηση της
περιόδου είναι κανονικά κατανεμημένη με μέση τιμή μ και τυπική απόκλιση σ.
Μονάδες που απομένουν στο τέλος μιας περιόδου μπορούν να χρησιμοποιηθούν
στην επόμενη περίοδο, αλλά έχουμε ένα κόστος διακράτησης h ανά μονάδα και
περίοδο.

Ομοίως,
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εκσυγχρονισμένη και μπορεί να πληρωθεί στην επόμενη περίοδο. Το backorder
κόστος ανά μονάδα και μονάδα χρόνου είναι b 1 . Το πρόβλημα που εξετάζεται είναι
ένα newsboy πρόβλημα με C o = h, και c u = b 1 . Εάν έχουμε ένα χρονικό διάστημα L
των περιόδων το πρόβλημα εξακολουθεί να είναι πρόβλημα τύπου newsboy. Απλά
πρέπει να εξετάσουμε τη ζήτηση κατά τη διάρκεια των περιόδων L + 1 αντί της
ζήτησης κατά τη διάρκεια μίας μόνο περιόδου.
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