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چکیده :در این پژوهش ،یک مدل چندهدفه برنامهریزی نگهداری پیشگیرانه قابلیت اطمینان-محور برای یک سیستم صنعتی ،با قطعات
سری-موازی توسعه داده شده است .در این مدل هزینههای نگهداری و هزینههای خرابی لحاظ شدهاند .به این ترتیب ،این مدل انجام عملیات
سرویس پیشگیرانه را با هدف افزایش سطح قابلیت اطمینان با کمترین هزینه کل برنامهریزی میکند .مدل ارائه شده به صورت برنامهریزی
صفر و یک غیرخطی بوده و یک مثال عددی نیز برای آن حل شده است و نتایج مورد بحث قرار گرفتهاند .برای حل مدل ارائه شده از روش
محدودیت اپسیلون تکامل یافته توسط نرمافزار  GAMSاستفاده شده و جوابهای پارتویی تولید شده مورد تجزیه تحلیل قرار گرفته است.
نتایج حاصل از این پژوهش تاثیر برنامهریزی سرویسهای پیشگیرانه بر نرخ خرابی و قابلیت اطمینان سیستم را نشان میدهد .این پژوهش
میتواند در برنامهریزی نگهداری و تعمیرات سیستمهای صنعتی با هدف حداقل کردن توقفات آنها ،با کمترین هزینه به کار روند.
واژگان کلیدی :بلوک دیاگرام ،قابلیت اطمینان ،نگهداری پیشگیرانه ،برنامهریزی چندهدفه ،نگهداری و تعمیرات قابلیت اطمینان محور.

 -1مقدمه

اصالحی تنها زمانی انجام میشوند که یک ماشین خراب
شود و هیچگونه مداخلهای وجود ندارد تا زمانی که شکست
رخ دهد [ .[3در حالیکه نگهداری پیشگیرانه مجموعهای از
وظایف انجام شده به صورت متناوب در بازههای زمانی،
مقدار تولید و شرایط ماشین است که عمر یک دارایی را
افزایش داده یا حالت بحرانی یک دارایی را تشخیص میدهد
].[4
صنایع راهبردی نظیر نیروگاهها که بزرگ و پیچیده بوده از
تجهیزات خود برای دورههای طوالنی بدون توقف
بهرهبرداری میکنند .هر گونه خرابی در این صنایع بسیار

نگهداری و تعمیرات تجهیزات عمر آنها را افزایش داده،
قابلیت دسترسی را بهبود بخشیده و تجهیزات را در وضعیت
مناسب قرار میدهد .در مقابل نگهداری و تعمیرات
نامناسب ،ممکن است سبب خرابی متعدد تجهیزات ،به
کارگیری ضعیف آنها ،تاخیر در زمانبندی تولید و بد
کارکردن تجهیزات و در نتیجه تولید دورریز یا محصوالتی
با کیفیت نامناسب گردد [.[1
فعالیتهای نت بر اساس زمانی به دو دسته کلی نگهداری

اصالحی و پیشگیرانه تقسیمبندی میشوند ] .[2تعمیرات
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پرهزینه بوده و از اینرو پیادهسازی راهبردهای نگهداری و
تعمیرات هوشمندانه همچون رویکرد نگهداری و تعمیرات
قابلیتاطمینان محور در این صنایع ضروری است.
پرسش این پژوهش چگونگی بهینهسازی برنامهریزی
سرویسهای نگهداری پیشگیرانه مبتنی بر قابلیتاطمینان
در یک سیستم سری-موازی دارای افزونه تعمیرپذیر و قابل-
نگهداری است .روش ارائه شده به طور نمونه برای
قسمتهای اصلی سیستم تغذیه آب ) (FWS1بویلرهای بازیاب
حرارت ) (HRSG2حل میشود .این بویلرها در نیروگاههای
حرارتی ترکیبی استفاده میشوند.

به همین منظور یک مدل ریاضی چندهدفه براساس
مفاهیم سرویسهای پیشگیرانه ،تعمیراتاصالحی ،توقف
تولید و قابلیتاطمینان با در نظر گرفتن محدودیتهای
اجرایی (عملیاتی /فیزیکی) توسعه داده شده است .سرویس-
های نگهداری و تعمیرات اصالحی به عنوان فعالیتهای بعد
از رخداد خرابی تعریف شده و با توجه به تاثیر سرویسهای
پیشگیرانه بر روی نرخ خرابی و قابلیتاطمینان هر یک از
مجموعه قطعات سیستم ،نوع و توالی فعالیتهای مذکور
برای هر مجموعه قطعات در هر دوره در طول افق برنامه-
ریزی مشخص میشود.
در این پژوهش بهترین استراتژی نگهداری و تعمیرات برمبنای
الگوی نگهداری و تعمیرات قابلیتاطمینان-محور ،با هدف
مینیمم کردن هزینه کل و افزایش قابیلتاطمینان انتخاب می-
شود .به این ترتیب ضمن کاهش هزینه نگهداری و تعمیرات
ثمربخشی آن نیز افزایش مییابد که در نتیجه توقفات ناگهانی
(برنامهریزی نشده) کاهش و بهرهوری افزایش مییابد .متغیرهای
مسئله مربوط به انتخاب انواع فعالیتهای پیشگیرانه و زمانبندی
اجرای آنها هستند .برای اینکار منابع و محدودیتهای نگهداری
و تعمیرات ،حساسیت سیستمها و اثر نگهداری و تعمیرات بر
قابلیتاطمینان آنها برای تهیه برنامه زمانبندی لحاظ شده
است .مدل بلوک دیاگرام ) (RBD3سیستم مورد نظر ترسیم و

نتایج آن با یک نگاه جدید با مسئله برنامهریزی نگهداری-
وتعمیرات تلفیق شده است ،آنگاه مسئله از روش دقیق محدودیت
اپسیلون تکامل یافته با استفاده از نرمافزار  GAMSحل شده و
نتایج آن با هم مقایسه شدهاند .آنگاه با انجام تحلیل حساسیت بر
روی متغیرهای مدل میتوان تحلیل جامعی از اثر تغییر
متغیرهای مدل بر روی پاسخ بهینه مسئله انجام شده است.

 -2پیشینه پژوهش
در این قسمت ادبیات موضوع با تاکید بر پژوهشهای انجام شده
درباره قابلیت اطمینان و نگهداری و تعمیرات ارائه میگردد:
نورالفتح 4و همکاران[ ،]5مسأله بهینهسازی ساختار یک سیستم
سری-موازی 5چندحالته )MSS( 6با سیاست تعمیر مشخص را
در نظر گرفتند .آنها در پژوهش خود مدلی برای بهینه کردن
افزونگی با محدودیتهای قابلیت اطمینان ،هزینههای پیادهسازی
و نگهداری گسترش دادند .سیستمهای چندحالته ممکن است
عملکردی بین عملکرد کامل و شکست کامل داشته باشند .در
مدل آنها ،سیستم شامل  nگروه موازی است که به صورت سری
قرار دارند .هر گروه دارای هزینه ،عملکرد ،نرخ خرابی و نرخ تعمیر
مشخص میباشند .مشخصه این پژوهش درنظر گرفتن محدودیت
منابع تعمیر است .مارسگورا 7و همکاران[ ،]6این کار را با استفاده
از معیار پارتو ،به صورت رویکرد چندمعیاره 8گسترش دادند .آنها
از الگوریتم ژنتیک برای بهینهسازی و از شبیهسازی برای ارزیابی
کیفیت جوابها استفاده کردند .فینکلستین ،]7[ 9مدل موجودی
قطعات یدکی برای سیستمهای افزونگی با قطعات تعمیرنشدنی
را با فرض مجاز بودن اشتراک قطعه یدکی ایجاد کرد .لویتین 10و
همکاران [ ،]8یک مدل برای تعیین ورژنهای بهینه اجزا و
افزونگی زیرسیستمهای مختلف در سیستمهای سری-موازی
چندحالته ارائه دادند .همچنین برای سیستمهای سری-موازی
چندحالته یک روش بهینهسازی مشترک قابلیت اطمینان و
افزونگی توسط تیان 11و همکاران[ ،]9ارائه شده است که در آن
حالتهای توزیع اجزا متأثر از نرخهای تبدیل و افزونگی به عنوان
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متغیرهای طراحی در نظر گرفته شده است .کاسترو 1و همکاران
[ ،]10یک رویکرد بهینهسازی دسترسیپذیری را برای
سیستمهای سری با اجزای افزونه و منابع نگهداری و تعمیرات
اصالحی و با استفاده از الگوریتم ژنتیک ارائه کردند .گاببار 2و
همکاران [ ،]11یک فرآیند بهبود یافته ( )RCM3را در محیط
اتوماتیک به عنوان مجتمع ( )CMMS4را ارائه دادند .اجزای
اصلی از فرایند ( )RCMافزایش یافته مشخص میشود و یک
نمونه اولیه به عنوان مجتمع با ماژول های مختلف از ()CMMS
اجرا میشود .وسیلز ،]12[5روش بهینهسازی هزینه های یک
دوره تعمیر و نگهداری را ارائه میدهد که در آن از هزینهها به
عنوان محدودیت استفاده شده که به وسیله آن یک سازمان را
قادر میشود تا یک برنامه جامع  RCMرا به طور موثر پیاده
سازی کند .سهوو 6و همکاران ] ،[13با استفاده از روش آنالیز و
شناسایی تمامی حالتهای خرابی تجهیزات یک سیستم و
تاثیرات آن بر عملکرد سیستم ،نگهداری و تعمیرات تجهیزات
بحرانی را بهینه کردند .هدف آنها محاسبه قابلیتاطمینان،
اولویت ریسک و طبقهبندی آن و انتخاب روش مناسب نگهداری
است .بنابراین اجرای این رویکرد ،سهم خود را در کاهش هزینه-
های نگهداری و تعمیرات نشان میدهد .با استفاده از این روش،
وظایف بحرانی برای سیستم مشخص شده و الزامات
قابلیتاطمینان برای آنها با روش دقیق شناسایی میشود .وانگ
و لیو ،[14] 7با هدف بهبود دسترسیپذیری و توان عملیاتی
سیستم یک مسئله زمانبندی ماشینهای موازی چندهدفه با دو
نوع منابع محدود ماشینآالت و قالبها؛ فعالیت نگهداری
پیشگیرانه منعطف بر روی منابع را بررسی کردند .در این پژوهش
هر کار فقط با یک ماشین و یک قالب انجام میگیرد و خرابی هر
یک از ماشینآالت و قالبها با توزیع نمایی است .از روش
متاهیوریستیک چندهدفه توسعه یافته مبتنی بر الگوریتم ژنتیک
برای زمانبندی همزمان تولید و نگهداری پیشگیرانه استفاده
شده است .رحمتی 8و همکاران [ ،]15مسئله زمانبندی کار
کارآگاهی با اجزای تصادفی را با سیستم نگهداری و تعمیرات
مدرن  RCMتوسعه دادند .آنها مدلی ارائه کردند که در آن
استراتژی نگهداری و تعمیرات مبتنی بر وضعیت را برای پایش

سطح قابلیتاطمینان بکار گرفته و قابلیتاطمینان دستگاهها را
به طور مداوم پایش میکند ،سپس با توجه به وضعیت آنان از دو
نوع استراتژی نگهداری اصالحی و نگهداری پیشگیرانه جهت
حفظ دستگاه استفاده میکند .بنابراین هدف این مسئله حفظ
قابلیتاطمینان سیستم بدون در نظر گرفتن هزینه میباشد.
پیچیدگی باال این مسئله باعث شده از روشهای بهینهسازی
مبتنی بر شبیهسازی استفاده شود که شامل بهینهسازی مبتنی
بر جغرافیای زیستی و الگوریتم ژنتیک میباشد .مسلمی 9و
همکاران [ ،]16از برنامهریزی نگهداری و تعمیرات مبتنی بر
وضعیت استفاده و یک مدل مارکوف مبتنی بر دانش برای مسئله
برنامهریزی نگهداری و تعمیرات غیرمتناوب طراحی کردند که بر
مبنای آن شش نوع برنامه نگهداری و تعمیرات با مدل مارکوف
معادل خود برای هر حالت معرفی کردند .آنها الگوریتمی را برای
همزمانسازی استراتژیهای حاصل از تحلیل مبتنی بر حالت ارائه
کرده و از الگوریتم جستجوی کامل برای پیدا کردن نرخ بهینه
بازرسی و تعمیرات و نگهداری و تعیین بهترین استراتژی استفاده
کردند که سبب کاهش هزینه گردید .پورمحمدی 10و همکاران
[ ،]17یک روش کارآمد برای ارزیابی حساسیت جزئی قابلیت-
اطمینان کل سیستم ،نگهداری و تعمیرات قابلیتاطمینان-محور
ارائه کردند .روش ارائه شده برای تعیین نسبت سهم هر یک از
تجهیزات به عملکرد قابلیتاطمینان کل سیستم قدرت ،با
استفاده تئوری بازی به کار رفته است .سپس اجزای مهم
شناسایی شده به طور سیستماتیک در چارچوب بهینهسازی
جدید برای برنامهریزی اجرای موثر  RCMدر سیستمهای قدرت
دخالت داده شدند .کالوم 11و همکاران ] ،[18چارچوبی برای
برنامهریزی تعمیرات و نگهداری مبتنی بر ریسک  RBMرا ارائه
دادهاند .آنها نشان دادند که رویکردهای برنامهریزی تعمیرات و
نگهداری موجود ) (RCM-PMبرای در دسترس بودن و
نگهداری و تعمیرات ناوهای دریای و کشتیها به دلیل افزایش
هزینهها بهینه نیست و از اینرو با توسعه برنامهای در چارچوب
برنامهریزی تعمیرات و نگهداری مبتنی بر ریسک باعث کاهش
هزینه نگهداری و تعمیرات با وضعیت در دسترس بودن شدند.
امیری 12و همکاران ] ،[19موضوع قابلیتاطمینان و هزینه را
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برای سیستم هاب انرژی در نظر گرفتهاند .در تابع هدف مربوط
به هزینه ،برنامهریزی هاب انرژی و برنامهریزی نگهداری و
تعمیرات را بصورت یکپارچه ارائه دادند .نوع تجهیزات هاب انرژی
قابل تعمیر و تعویض هستند که در اقدامات نگهداری پیشگرانه و
اصالحی مورد استفاده قرار میگیرد .بمنظور حل مدل از روش
اپسیلون محدودیت استفاده شده است .همچنین برای نرخ خرابی
و طول عمر تجهیزات ،توزیع گاما و وایبل در نظر گرفته شده
است .شایسته 1و همکاران [ ،]20بهینهسازی تعمیرات و نگهداری
سیستم برق را با یکپارچه کردن منابع انرژی تجدیدپذیر ارائه
دادند .آنها با استفاده استراتژیهای تعمیرات و نگهداری (تعداد
ژنراتورها و میزان بارگزاری) در سیستم چندوضعیتی بهترین
استراتژی ممکن برای کاهش هزینه را انتخاب کردند .تابع هدف
درنظر گرفته شده در این پژوهش از نوع هزینه است که هزینه-
های عملیات ،وقفه و زیستمحیطی را مد نظر قرار داده است.
2
حل مدل با استفاده از روش شبیهسازی انجام شده است .سای
و همکاران ] ،[21الگوریتمی برای برنامهریزی نگهداری
پیشگیرانه مبتنی بر دسترسیپذیری ارائه داده و با درنظر گرفتن
سه نوع فعالیت نگهداری شامل سرویس مکانیکی ،تعمیر و
تعویض تجهیزات برای یک سیستم چندجزئی ،دسترسیپذیری
سیستم را بیشینه کردند .همچنین در این پژوهش برای محاسبه
نرخ خرابی و قابلیتاطمینان از توزیع وایبل استفاده شده است.
در این پژوهش نشان داده شده که استفاده از سه عامل نگهداری
بیشترین تاثیر را در کاهش هزینه نگهداری و افزایش دسترسی-
پذیری دارد .لی 3و همکاران ] ،[22یک رویکرد جدید برای ادغام
نگهداری پیشگیرانه در برنامهریزی تولید از یک سیستم تولید
پیچیده بر اساس در دسترس بودن و هزینه پرداخته اند .بر اساس
تجزیه و تحلیل دادههای تاریخی ،دورههای فرصتطلب برای
اجرای وظایف نگهداری پیشگیرانه محاسبه میشوند تا تأثیر
کمتری بر تولید داشته و فاصله و مدت نگهداری پیشگیرانه را
بدست آورند .همچنین در این مطالعه از طریق الگوریتم بهینه-
سازی کلنی مورچگان ،برنامهریزی زمانبندی و کمترین تعداد
پرسنل نگهداری را به دست میآوردند .ارییلماز ،[23] 4نگهداری
پیشگیرانه مبتنی بر عمر را برای یک سیستم باینری که از مولفه
های نمایی مستقل تشکیل شده ارائه میدهد و سپس برای
سیستمهای متوالی  k-out-of-nنیز تعمیم میدهند .در این

مسئله موردنظر در این پژوهش بهینهسازی برنامه نگهداری و
تعمیرات یک سیستم تغذیه آب بویلرهای  HRSGمیباشد .بلوک
دیاگرام ساده شده این سیستم در شکل  1نشان داده شده است.
اجزاء اصلی این سیستم به صورت سری-موازی قرار گرفتهاند و
مجموعههای  1و  2مربوط به پمپهای تغذیه آب به همراه

1
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پژوهش طبق سیاست نگهداری پیشگیرانه مبتنی بر عمر ،سیستم
هنگام خرابی یا قبل از خرابی جایگزین میشود و تعداد اجزای
خراب در زمان تعویض یک متغیر تصادفی است .همچنین
سیستم مورد مطالعه باینری در نظر گرفته شده و از اجزای وابسته
دارای نرخ خرابی ثابت تشکیل شدهاند .حمدان 5و همکاران ]،[24
مدلهای بهینه تعمیر و نگهداری پیشگیرانه را برای سیستمهای
وزنی سری-موازی  k-out-of-nبر اساس معیارهای متوسط
هزینه و دسترسی معرفی کردند .در این پژوهش مثالی برای
بهینهسازی هزینه و دسترسی سیستمی با  15اجزا حل شده که
در آن صرفنظر از وزن اجزا هزینه تعمیر اجزای خراب برای همه
یکسان در نظر گرفته شده است .بیشت و سینگ ،[25] 6یک
سیستم چندحالته سری-موازی تعمیرپذیر را مورد مطالعه قرار
دادند .در این پژوهش برای ارزیابی قابلیتاطمینان سیستم از
رویکرد  7IUFGاستفاده کردند .در این رویکرد پیچیدگی
محاسبات قابلیت اطمینان به شدت کاهش یافته است .همچنین
در مدل ارائه شده ،احتمال قرار گرفتن هر قطعه در وضعیتهای
مختلف ،قابلیت اطمینان سیستم و میانگین زمان بین دو خرابی
به کمک زنجیره مارکوف محاسبه شده است.
با توجه به بررسیهای انجام شده تاکنون مطالعهای برای بهینه-
سازی برنامهریزی نگهداری پیشگیرانه سیستم سری-موازی
مبتنی بر قابلیت اطمینان با رویکرد بلوک دیاگرام براساس
مدلسازی ریاضی و با درنظرگرفتن هزینه تعمیر و تولید از دست
رفته انجام نشده است .عالوه بر این ،مقاله حاضر بیانکننده
بهینهسازی برنامه تعمیرات پیشگیرانه قابلیت اطمینان-محور
برای سیستم تغذیه آب بویلر  HRSGاست که در نیروگاه برق به
کار میرود و با درنظر گرفتن ساختار ویژه آنها انجام شدهاست.

 -۳بیان مساله

Eryilmaz
Bisht, & Singh
7
Interval universal generating function
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متعلقات آن (شامل سیستم ابزار دقیق و شیرهای کنترل)
میباشند .سیستم تغذیه آب با وجود کارکرد حداقل یکی از این
دو مجموعه به کار خود ادامه میدهد .ولی مجموعه  3که مربوط
به قطعات کنترل و ابزار دقیق است ،جایگزینی نداشته و با خرابی
آن سیستم متوقف خواهد شد .فرض بر آن است که عملیات
نگهداری توسط پیمانکاران انجام شده و به همین دلیل در ازاء
پرداخت هزینه متناسب ،محدودیتی بر حجم این عملیات وجود
ندارد .هدف این مسئله یافتن بهترین گزینهها برای انجام
تعمیرات پیشگرانه برای هر یک از زیرمجموعهها ،برمبنای اثر
انجام آنها بر قابلیت اطمینان و به تبع آن هزینه کل سیستم است.
در این مسئله انواع تعمیرات برای هر زیرمجموعه به دو صورت
سرویس نگهداری پیشگیرانه و تعمیرات اصالحی تقسیم شدهاند.

1
پایان

3

آغاز

2
شکل  :1دیاگرام بلوکی سیستم مورد مطالعه

 -1-۳مفروضات مساله
 .1هر مجموعه فقط یک نوع خرابی دارد.
 .2زمان تعمیر هر مجموعه مشخص است.
 .3تعداد حاالت ممکن برای انجام سرویس دورهای محدود و
مشخص است.
 .4زمان سرویسهای دورهای ناچیز بوده و نسبت به طول کل
دوره قابل صرفنظر کردن است.
 .5برای سرویسهای دورهای هر مجموعه گزینههای متفاوتی
وجود دارد ولی تنها یکی از آنها قابل انتخاب است.
 .6زمان تعمیرات اصالحی مجموعه مستقل از فعالیت پیشگیرانه
انجام شده بر روی آن است.
 .7نوع عملیات نگهداری پیشگیرانه انتخاب شده برای
مجموعهها میتواند متفاوت باشد.
 .8حجم عملیات نگهداری سیستم محدودیتی ندارد.
 .9نرخ خرابی (و در نتیجه قابلیتاطمینان ) مجموعهها وابسته به
نوع نگهداری پیشگیرانه بوده و در فاصله بین دو نگهداری متوالی
ثابت میباشد.

نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت

مفروض اول به معنای ثابت بودن نوع خرابی است که فقط یک
خرابی برای هر مجموعه در نظر گرفته شده است .این فرض به
منظور سادهسازی درنظر گرفته شده است.
در مفروض دوم اگر چه زمان تعمیر یک متغیر تصادفی میباشد
و تابع عوامل متفاوتی است ،ولی در این مسئله برای سادگی ثابت
و مشخص درنظر گرفته شده است.
مفروض سوم مربوط به محدود بودن تعداد سرویسهای دورهای
مشخص برای هر یک از مجموعهها است که با واقعیت انطباق
دارد.
مفروض چهارم با توجه به اینکه معموال زمان سرویسهای دورهای
کوتاه بوده و در بسیاری از موارد نیاز به توقف تولید در حین انجام
آنها نمیباشد ،درنظر گرفته شده است .این مفروض برای امکان
استفاده از توزیع پواسون برای نرخ خرابی مجموعهها ضروری
است.
مفروض پنجم انواع سرویس دورهای بر روی هر یک از
مجموعههارا به یک نوع محدود میکند که به منظور سادهسازی
در نظر گرفته شده است.
مفروض ششم به معنای مستقل بودن زمان تعمیرات اصالحی هر
مجموعه (در صورت خرابی) از زمان سرویس دورهای همان
مجموعه است .این مفروض در بسیاری از موارد با واقعیت انطباق
دارد زیرا زمان خرابی بیش از هر چیز به نوع خرابی وابسته است.
این مفروض برای امکان استفاده از توزیع پواسون برای نرخ خرابی
مجموعهها ضروری است.
در مفروض هفتم نوع سرویسهای دورهای انتخابشده برای
مجموعهها (ازجمله مجموعههای  1و  )2ثابت نیست و در صورت
نیاز میتواند متفاوت باشد.
مفروض هشتم با توجه عدم محدودیت در برونسپاری انجام
سرویسهای نگهداری درنظر گرفته شده است.
مفروض نهم به معنای ثابت بودن نرخ خرابی مجموعهها و به-
عبارت دیگر امکان استفاده از توزیع پواسون برای محاسبه احتمال
هر تعداد خرابی در دوره زمانی مشخص میباشد.
در ابتدا مجموعهها ،پارامترها و متغیرهای تعریف شده است و
سپس مدل ریاضی معرفی خواهد شد.

جلد  -11شماره  -1بهار 14000

بهینهسازی برنامهریزی نگهداری پیشگیرانه سیستم سری موازی :مطالعه موردی....
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و چون تابع توزیع احتمال خرابی از نوع تابع پواسون
میباشد ،چنانچه قطعه iام توسط سرویس پیشگیرانه jام
نگهداری شود آنگاه قابلیت اطمینان آن برابر خواهد بود با:

الف -مجموعهها
𝑖  :تعداد مجموعهها
𝑗  :نوع سرویس پیشگیرانه

() 3

𝑖𝑗

𝑖 = 1. 2. 3

𝑗𝑖𝜆Pi (0) = ∑ 𝑦𝑖𝑗 𝑒 −

ب -پارامترها

𝑗=1

p

 : Cijهزینه انجام سرویس دورهای نوع  jروی مجموعه iام
j = 1.2.3. … . ji
 ∶ Θijفاصله زمانی بین دو نگهداری پیشگیرانه اگر برای مجموعه
 iاز نگهداری نوع  jاستفاده شود.
 : λiJنرخ خرابی مجموعه iام اگر سرویس نگهداری نوع jام روی
آن انجام شود
: Cirهزینه تعمیر اصالحی مجموعه iام اگر خراب شود
 : jiتعداد حاالت ممکن برای انجام عملیات نگهداری پیشگیرانه
برای مجموعه i
 : Tirزمان تعمیر اصالحی مجموعه i
 : Csهزینه توقف تولید ناشی از خرابی سیستم در واحد زمان

و با توجه به اینکه زمان مورد بررسی یکسال میباشد و t=1
بنابراین رابطه فوق بهصورت زیر خواهد بود:
𝑡𝑗𝑖𝜆(𝜆𝑖𝑗 )0 𝑒 −
!0

() 4

= )Pi (0

و یا
() 5

𝑗𝑖𝜆Pi (0) = 𝑒 −

𝑖 = 1. 2. 3

به این ترتیب مدل برنامهریزی ریاضی مسئله به صورت زیر در
میآید:

ج -متغیرها

𝑗

𝑝

𝑖
𝑀𝑖𝑛 𝑍1 = ∑𝐼𝑖=1 ∑𝑗=1
[(𝑦𝑖𝑗 𝐶𝑖𝑗 ) +

 : YiJاگر سرویس دورهای jام روی مجموعه iام انتخاب شود برابر
یک در غیر این صورت برابر صفر.
 : R iقابلیتاطمینان مجموعه iام i=1,2,3,…..I
 : R sقابلیتاطمینان کل سیستم
 : Pisاحتمال اینکه خرابی مجموعه  iام باعث توقف شود
) : Pi (kاحتمال رخداد  kخرابی برای مجموعه  iام در فاصله
زمانی بین دو سرویس پیشگیرانه

]) 𝑠𝐶 ⊙𝑆𝑖𝑃 𝑟𝑖𝑇 𝑃𝑖 (𝑘) 𝑘(𝐶𝑖𝑟 +

1
𝑗𝑖𝑦𝑖𝑗 Θ

∞∑
𝑘=1

𝑗

𝑝

𝑖
=∑𝐼𝑖=1 ∑𝑗=1
[(𝑦𝑖𝑗 𝐶𝑖𝑗 )] +

+

1
𝑗𝑖𝑦𝑖𝑗 Θ

𝑟
∞∑
𝑗∑ ) 𝑖𝐶𝑘)𝑘( 𝑖𝑃( 𝑖∑ 𝑘=1

1
𝑠𝐶 ⊙𝑆𝑖𝑃 𝑟𝑖𝑇 )𝑘)𝑘( 𝑃
𝑖 𝑗𝑖𝑦𝑖𝑗 Θ

∞∑
( 𝑗∑ 𝑖∑ 𝑘=1

𝑝

𝑗

𝑖
⇒ 𝑍1 = ∑𝐼𝑖=1 ∑𝑗=1
[(𝑦𝑖𝑗 𝐶𝑖𝑗 )] +

1

𝑟
⊙𝑆 𝑟
∞∑
)) 𝑠𝐶
𝑖𝑃 𝑖𝑇 𝑘=1 ∑𝑖 ( 𝑃𝑖 (𝑘)𝑘(𝐶𝑖 +
𝑖Θ
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1

()6

قابلیت اطمینان کل سیستم از روی قابلیت اطمینان اجزاء آن از
رابطه زیر محاسبه میشود:
() 1

𝑅𝑆 = (𝑅1 (1 − 𝑅2 ) + (1 − 𝑅1 )𝑅2
+ 𝑅1 𝑅2 ))𝑅3

با توجه به اینکه قابلیت اطمینان یک قطعه برابر احتمال خراب
نشدن آن و یا بهعبارت دیگر احتمال رخداد صفر خرابی برای آن
است ،بنابراین خواهیم داشت:
() 2

نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت

)𝑅𝑖 = Pi (0

𝑝

𝑟
∞∑ ⇒ 𝑍1 = ∑𝐼𝑖=1 𝐶𝑖 +
𝑘=1 𝑃𝑖 (𝑘)𝑘 ∑𝑖 ( (𝐶𝑖 +
𝑖Θ

)) 𝑠𝐶 ⊙𝑆𝑖𝑃 𝑟𝑖𝑇
1

𝑝

)) 𝑠𝐶 ⊙𝑆𝑖𝑃 𝑟𝑖𝑇 ⇒ 𝑍1 = ∑𝐼𝑖=1 𝐶𝑖 + ∑𝑖 𝐸𝑖 [𝑘] ( (𝐶𝑖𝑟 +
𝑖Θ

1

𝑝

)) 𝑠𝐶 ⊙𝑆𝑖𝑃 𝑟𝑖𝑇 ⇒ 𝑍1 = ∑𝐼𝑖=1 𝐶𝑖 + ∑𝑖 𝜆𝑖 𝜃𝑖 ( (𝐶𝑖𝑟 +
𝑖Θ

𝐼
𝑝
) 𝑠𝐶 ⊙𝑆𝑖𝑃 𝑟𝑖𝑇 ⇒ 𝑍1 = ∑ 𝐶𝑖 + ∑ 𝜆𝑖 (𝐶𝑖𝑟 +
𝑖=1
𝑖
𝑖𝑗
𝑝
𝑍1 = ∑𝐼𝑖=1 𝐶𝑖 + ∑𝑖 (∑𝑗=1
𝑦𝑖𝑗 𝜆𝑖𝑗 ) 𝐶𝑖𝑟 +
𝑖
∑𝑖 (∑𝑗𝑗=1
𝑠𝐶 𝑟𝑖𝑇 ) 𝑗𝑖𝜆 𝑗𝑖𝑦 𝑆𝑃
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𝑀𝑎𝑥 𝑍2 = (𝑅1 (1 − 𝑅2 ) + (1 − 𝑅1 )𝑅2 + 𝑅1 𝑅2 ))𝑅3
)𝑀𝑎𝑥 𝑍2 = ( P1 (0)(1 − P2 (0)) + (1 − P1 (0)) P2 (0
)+ P1 (0) P2 (0))) P3 (0
𝑗

()7

𝑗

1
2
𝑀𝑎𝑥 𝑍2 = (∑𝑗=1
𝑦1𝑗 𝑒 −𝜆1𝑗 (1 − ∑𝑗=1
𝑦2𝑗 𝑒 −𝜆2𝑗 ) +

𝑗

𝑗

1
2
(1 − ∑𝑗=1
𝑦1𝑗 𝑒 −𝜆1𝑗 ) ∑𝑗=1
𝑦2𝑗 𝑒 −𝜆2𝑗 +

𝑗2
𝑗3
1
∑𝑗𝑗=1
𝑦1𝑗 𝑒 −𝜆1𝑗 ∑𝑗=1
𝑦2𝑗 𝑒 −𝜆2𝑗 )) ∑𝑗=1
𝑗𝑦3𝑗 𝑒 −𝜆3

() 8

()13

()15

𝑖∀

()16

𝑖∀

𝑗=1
𝑖𝑗

()17

𝑖𝑗

𝑘

()18

[ 𝑗𝑖𝑦 ∑ = )𝑘( 𝑖𝑃

𝑃3𝑆 = 1

()10
𝑟𝑘𝑇2
𝑗

2 𝑦 Θ
∑𝑗=1
𝑗𝑖𝑗 2

∞∑ = 𝑆𝑃1
)𝑘( 𝑘=0 𝑃2

∞∑(
) 𝑘)𝑘( 𝑘=0 𝑃2
𝑟𝑇2
]𝑘[ 𝐸
Θ2 2

=

𝑟𝑇2

𝑟𝑇2
= ]𝑘[ 𝐸2
𝑗2
𝑗∑𝑗=1 𝑦𝑖𝑗 Θ2
𝑟𝑇2
𝑟(𝜆 𝜃 ) = 𝜆2 𝑇2
Θ2 2 2

𝑟𝑘𝑇1
𝑗

𝛩 𝑦 1
∑𝑗=1
𝑗1𝑗 2

𝑟𝑘𝑇1
𝑗1
𝑗∑𝑗=1 𝑦1𝑗 𝛩2
𝑟𝑇1
𝑗 =
1
∑𝑗=1
𝑗𝑦1𝑗 𝛩2

=
=

∞∑ = 𝑆𝑃2
)𝑘( 𝑘=0 𝑃1
𝑟𝑇1

𝑘=0

𝑗2

) 𝑗= ∑ 𝑦1𝑗 (𝑇1𝑟 𝜆1
𝑗=1

𝑟= 𝜆1 𝑇1
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=

}𝑦𝑖𝑗 ∈ {0. 1

رابطه ( )6تابع هدف مسئله است که امید ریاضی هزینههای کل
سیستم شامل هزینه نگهداری پیشگیرانه ،توقف تولید و انجام
تعمیرات اصالحی را کمینه میکند .در میان این هزینهها،
هزینههای توقف تولید و انجام تعمیرات اصالحی تصادفی هستند
که با توجه به احتمال آنها ،میانگین دفعات رخداد آنها محاسبه
و در رابطه ( )2لحاظ شده است.
رابطه ( )7قابلیت اطمینان کل بلوک دیاگرام شکل  1را با توجه
به احتمال خراب نشدن (قابلیت اطمینان) قطعات  2 ،1و  ،3با
استفاده از رابطه ( )3محاسبه میکند.
رابطه ( )8نوع سرویس دورهای انتخابی را بر روی مجموعه iام را
به یک نوع محدود میسازد.
رابطه ( )9با استفاده از توزیع پواسون احتمال  kرخداد خرابی را
برای هر یک از مجموعهها با توجه به نوع سرویس انجام شده بر
روی آن ،مشخص میکند.

𝑗

𝛩 𝑦 1
∑𝑗=1
𝑗1𝑗 2
∞

)𝑘( ⇒ 𝑃2𝑆 = ∑ 𝑃1

()12

𝑖∀

𝑝
𝑗𝑖𝐶 𝑗𝑖𝑦 ∑
𝑗=1

𝑝
𝑖𝐶

𝑗

2 𝑦 Θ
∑𝑗=1
𝑗𝑖𝑗 2

∞∑
𝑘)𝑘( 𝑘=0 𝑃1

]𝑘[ 𝐸1

𝑗𝑖𝜃 𝑗𝑖𝑦 ∑ = 𝑖𝜃

𝑗=1

𝐼 … 𝑖 = 1. 2. 3
∞ … 𝑘 = 1. 2. 3

=

𝑗𝑖𝜆 𝑗𝑖𝑦 ∑ = 𝑖𝜆

𝑗=1
𝑖𝑗

∑ 𝑦𝑖𝑗 = 1

𝑗𝑖(𝜆𝑖𝑗 Θ𝑖𝑗 ) 𝑒 −𝜆𝑖𝑗 Θ
]
!𝑘

𝑖𝜃 ≤ 𝑟𝑖𝑇
𝑖𝑗

𝑖𝑗

𝑖
𝐼 = 1. 2. 3 … .

()11

𝑖∀

()14

𝑗=1

() 9

𝑖∀ )𝑃𝑖𝑆⨀ = 𝑚𝑖𝑛(𝑃𝑖𝑆 , 1

رابطه ( )10مشخص میکند که خرابی مجموعه  3قطعاً (با
احتمال  )1منجر به توقف سیستم میشود.
رابطه ( )11احتمال توقف سیستم را در صورت خرابی زیرمجموعه
 1نشان میدهد .این احتمال براساس نسبت دسترسیپذیری
مجموعه  2محاسبه میشود .دلیل این امر آن است که در صورتی
خرابی مجموعه  1منجر به توقف کل سیستم میگردد که پیش
از آن مجموعه  2خراب شده باشد .این احتمال با دانستن اینکه
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𝑗

امید ریاضی تعداد توقفات قطعه  2در فاصله بین دو تعمیر
پیشگیرانه که از رابطه زیر محاسبه میگردد ،حساب شده است:

()23

()19

𝑗=1

𝑝

𝑖
𝑍1 = ∑𝐼𝑖=1 𝐶𝑖 + ∑𝑖 (∑𝑗=1
𝑦𝑖𝑗 𝜆𝑖𝑗 ) 𝐶𝑖𝑟 +

𝑗2

𝐸2 [𝑘] = ∑ 𝑦2𝑗 𝜆2𝑗 𝛩2𝑗 = 𝜆2 𝛩2

52

𝑗

𝑖
∑𝑖 (∑𝑗=1
𝑠𝐶 𝑟𝑖𝑇 ) 𝑗𝑖𝜆 𝑗𝑖𝑦 𝑆𝑃

در اینجا ضرب دو متغیر ⊙𝑆𝑖𝑃 و 𝑗𝑖𝑦 باعث غیر خطی شدن تابع
هدف اول میشود که با افزودن محدودیتهای زیر ،مدل خطی

رابطه ( )12احتمال توقف سیستم را درصورت خرابی زیرمجموعه
 2نشان میدهد .این احتمال براساس نسبت دسترسیپذیری
مجموعه  1محاسبه میشود .دلیل این امر آن است که در صورتی
خرابی مجموعه  2منجر به توقف کل سیستم میگردد که پیش
از آن مجموعه  1خراب شده باشد .این احتمال با دانستن اینکه
امید ریاضی تعداد توقفات قطعه  1در فاصله بین دو تعمیر
پیشگیرانه که از رابطه زیر محاسبه میگردد ،حساب شده است:

میشود .اگر  Mبه اندازه کافی بزرگ باشد روابط زیر صحیح می-
باشد.
𝑗𝑖𝑦 ∗𝑀 ≤ 𝑗𝑖𝑦 𝑆𝑃
𝑖𝑆𝑃 ≤ 𝑗𝑖𝑦 𝑆𝑃
∗

𝑀 ) 𝑗𝑖𝑦 𝑃𝑆 𝑦𝑖𝑗 ≥ 𝑃𝑆𝑖 − (1 −

𝑗2

𝑗𝐸1 [𝑘] = ∑ 𝑦1𝑗 𝜆1𝑗 𝛩1

()20

 -2-4نحوه خطیسازی تابع هدف دوم:

𝑗=1

رابطه ( )13بیانگر این محدودیت منطقی است که سقف احتمال
اینکه خرابی مجموعه  iباعث توقف شود برابر  1میباشد.
رابطه ( )14فاصله زمانی بین دو نگهداری پیشگیرانه مجموعه iام
باید از زمان تعمیر اصالحی مجموعه  iبیشتر باشد.
رابطه ( )15نرخ خرابی مجموعه iام را با دانستن سرویس دورهای
انتخابی نوع  jتعیین میکند.

قابلیت اطمینان سیستم را میتوان بهصورت زیر محاسبه کرد:
𝑅𝑠 = (𝑅1 + 𝑅2 − 𝑅1 𝑅2 )𝑅3
= 𝑅1 𝑅3 + 𝑅2 𝑅3 − 𝑅1 𝑅2 𝑅3

با جایگذاری فرمولهای قابلیت اطمینان هریک از اجزا خواهیم
داشت:
𝑠𝑅
𝑗3

رابطه ( )16فاصله زمانی بین دو نگهداری پیشگیرانه مجموعه iام
با توجه به سرویس انتخابی دورهای نوع  jتعیین میکند.

𝑐𝑗= ∑ ∑ 𝑦1𝑗𝑎 𝑦3𝑗𝑐 𝑒 −𝜆1𝑗𝑎 𝑒 −𝜆3
𝑗𝑎=1 𝑗𝑐=1
𝑗2
𝑗3

رابطه ( )17هزینه انجام سرویس پیشگیرانه مجموعه iام را بر
اساس انتخاب سرویس دورهای نوع  jتعیین میکند.
رابطه ( )18متغیرهای تصمیم مسئله را از نوع صفر و یک معرفی
میکند.

𝑝
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𝑗𝑎=1 𝑗𝑏=1 𝑗𝑐=1

باینری است اگر برای مجموعه  1سرویس پیشگیرانه  jaو برای

𝑠𝐶 ⊙𝑆𝑖𝑃 𝑟𝑖𝑇 𝑖𝜆 ∑ 𝑍1 = ∑ 𝐶𝑖 + ∑ 𝜆𝑖 𝐶𝑖𝑟 +

یا به عبارتی:

𝑐𝑗− ∑ ∑ ∑ 𝑦1𝑗𝑎 𝑦2𝑗𝑏 𝑦3𝑗𝑐 𝑒 −𝜆1𝑗𝑎 𝑒 −𝜆2𝑗𝑏 𝑒 −𝜆3

را تعریف میکنیم بعنوان مثال متغیر 𝑐𝑗 𝑦21,𝑗𝑎,3,بصورت
𝐼

𝑖

𝑗3

𝑗𝑏=1 𝑗𝑐=1
𝑗1
𝑗2

مدل شده است .متغیرهای جدید زیر که از نوع باینری میباشند

تابع هدف هزینهها بصورت زیر محاسبه میشود:

𝑖

𝑐𝑗+ ∑ ∑ 𝑦2𝑗𝑏 𝑦3𝑗𝑐 𝑒 −𝜆2𝑗𝑏 𝑒 −𝜆3

در عبارت فوق ،ضرب متغیرهای باینری باعث غیرخطی شدن

 -1-4نحوه خطیسازی تابع هدف اول:

()22

𝑗1

𝑖=1

مجموعه  3سرویس پیشگیرانه نوع  jcانتخاب شود  1در غیر
اینصورت  0میشود.
𝑐𝑗𝑦21,𝑗𝑎,3,𝑗𝑐 = 𝑦1𝑗𝑎 𝑦3

www.pqprc.ir

علی حیدری و محمود شهرخی

5۳

𝑐𝑗𝑦22,𝑗𝑏,3,𝑗𝑐 = 𝑦2𝑗𝑏 𝑦3

 -5روش پژوهش

𝑐𝑗𝑦31,𝑗𝑎,2,𝑗𝑏,3,𝑗𝑐 = 𝑦1𝑗𝑎 𝑦2𝑗𝑏 𝑦3
و با افزودن محدودیتهای زیر ،مدل خطی میشود ،توجه شود
که از حاصل عبارات سمت راست محدودیتها جزء صحیح گرفته
میشود تا حاصل آنها به اعداد باینری تبدیل شوند که در
اینصورت تمام محدودیتهای زیر صحیح میباشد ،به عنوان مثال
اگر در عبارتهای اول و دوم زیر مقدار  𝑦1𝑗𝑎 = 1و = 𝑐𝑗𝑦3
 0باشد آنگاه حاصل عبارتها برابر  0میشود.
𝑐𝑗𝑦1𝑗𝑎 + 𝑦3
]
2

[ = 𝑐𝑗𝑦21,𝑗𝑎,3,

]𝑦21,𝑗𝑎,3,𝑗𝑐 = [(𝑦1𝑗𝑎 + 𝑦3𝑗𝑐 ) − 1
𝑐𝑗𝑦2𝑗𝑏 + 𝑦3
[ = 𝑐𝑗𝑦22,𝑗𝑏,3,
]
2
]𝑦22,𝑗𝑏,3,𝑗𝑐 = [(𝑦2𝑗𝑏 + 𝑦3𝑗𝑐 ) − 1
𝑐𝑗𝑦1𝑗𝑎 + 𝑦2𝑗𝑏 + 𝑦3
[ = 𝑐𝑗𝑦31,𝑗𝑎,2,𝑗𝑏,3,
]
3
]𝑦31,𝑗𝑎,2,𝑗𝑏,3,𝑗𝑐 = [(𝑦1𝑗𝑎 + 𝑦2𝑗𝑏 + 𝑦3𝑗𝑐 ) − 2

بنابراین ،بهجای تابع هدف دوم ،عبارات زیر باید در مدل بیایند
بهصورت زیر:
𝑠𝑅
𝑗3

𝑗1

𝑐𝑗= ∑ ∑ 𝑦21,𝑗𝑎,3,𝑗𝑐 𝑒 −𝜆1𝑗𝑎 𝑒 −𝜆3
𝑗𝑎=1 𝑗𝑐=1
𝑗2
𝑗3

𝑐𝑗+ ∑ ∑ 𝑦22,𝑗𝑏,3,𝑗𝑐 𝑒 −𝜆2𝑗𝑏 𝑒 −𝜆3
𝑗3

𝑗𝑏=1 𝑗𝑐=1
𝑗1
𝑗2

𝑐𝑗− ∑ ∑ ∑ 𝑦31,𝑗𝑎,2,𝑗𝑏,3,𝑗𝑐 𝑒 −𝜆1𝑗𝑎 𝑒 −𝜆2𝑗𝑏 𝑒 −𝜆3
𝑗𝑎=1 𝑗𝑏=1 𝑗𝑐=1

در این بخش مفاهیم مربوط به بهینهسازی مدل دوهدفه به روش
محدودیت اپسیلون تکامل یافته توسط نرمافزار  GAMSبا حل-
کننده  CPLEXارائه شده است..
روش محدودیت اپسیلون در مواجه با توابع چندهدفه شناخته
شده است که یکی از توابع هدف را بهعنوان تابع اصلی در نظر
گرفته شده و توابع دیگر در محدودیتها گنجانده میشوند که
بصورت مدل ریاضی زیر نمایش داده میشود:
()21

)𝑥( min 𝑓1
𝑓2 (𝑥) ≤ 𝜀2
…
𝑛𝜀 ≤ )𝑥( 𝑛𝑓

گامهای روش اپسیلون محدودیت به صورت زیر میباشد:
 .1یکی از توابع بهعنوان تابع هدف اصلی انتخاب میشود.
 .2در هر مرحله با توجه به یکی از توابع هدف مساله را حل شده
و مقادیر بهینه هر تابع هدف محاسبه میشود.
 .3با تقسیم بازه بین دو مقدار بهینه توابع هدف فرعی به تعداد
مشخص یک جدول برای مقادیر به دست آورده میشود.
 .4مساله با تابع هدف اصلی و با در نظر گرفتن هر یک از مقادیر
حل میشود.
 .5در نهایت جوابهای پارتوی یافته شده گزارش میشود.
روش اپسیلون محدودیت توسط ماوروتاس 1بهبود یافته که آن را
با نام "روش اپسیلون محدودیت تکامل یافته "2معرفی میکند
که خالصه آن بهصورت زیر میباشد.
برای بهکارگیری روش محدودیت اپسیلون تکامل یافته باید
محدوده تغییرات توابع هدف محاسبه گردد .این امر حداقل برای
تابع هدف که به صورت محدودیت تبدیل خواهند شد ضروری
خواهد بود .بهترین مقدار هر یک از توابع هدف از بهینهسازی
جداگانه آن با توجه به محدودیتهای اولیه مساله بهدست خواهد
آمد ،ولی محاسبه کمترین مقدار آنها به سادگی امکانپذیر نمی-
باشد .رایج ترین رویکرد در محاسبه محدوده توابع هدف استفاده
از جدول موازنه میباشد .این جدول با استفاده از بهینهسازی

ترتیبی و با جوابهای پارتویی تشکیل میشود [.]25
در ادامه ،کاربرد مدل با حل آن با اعداد فرضی نشان داده شده
است .هزینه و زمان تعمیر مجموعهها در جدول  1نشان داده شده
است.
Mavrotas
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1

)Augmented Epsilon Constraint Method (AUGMECON

2
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 -6حل مدل
جدول :1هزینه و زمان تعمیر مجموعهها
مجموعه

هزینه تعمیر

زمان تعمیر اصالحی

1و2

40

 11روز

3

35

 18روز

هزینه توقف تولید  10000واحد در سال در نظر گرفته شده است.
اطالعات مربوط به سرویسهای نگهداری مربوط به مثال در
جدول  2نشان داده شده است.

3

 4( 2ماهه)

3

 6( 3ماهه)

3

( 4ساالنه)

فاصله بین

دوسرویس

مجموعه

سال) 𝑗𝑖(Θ
نرخ
خرابی

برحسب دفعه بر

𝜆(
سال)
هزینه𝑗𝑖کل

متوالی برحسب

1

0/4

150

0/7

120

0.9

90

1/1

50
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0.6000
0.5800

جدول  :3جدول موازنه حالت بهینه
Objective 2
0.5004
0.6253

0.6400
0.6200

جوابهای پارتویی کارای تولید شده حالتهای بهینه برنامهریزی
سرویسهای پیشگیرانهای است که در آن کمترین تعمیرات
اصالحی و توقفات ناشی از خرابی با بیشترین قابلیت اطمینان را
مدنظر قرار داده است .با توجه به عدم محدودیت هزینه میتوان
جوابی که بیشترین قابلیت اطمینان را دارد به عنوان بهترین
جواب در نظر گرفت.
نتایج حاصل از اجرای روش محدودیت اپسیلون تکاملیافته نسخه
 2که ابتدا باید جدول موازنه را تشکیل دهیم.
Objective 1
508.82
589.62

مالحظه میشود زمانیکه تابع هدف اول به تنهایی بهینهسازی
میشود ،بهترین مقدار آن یعنی  508/82حاصل میشود و
زمانیکه تابع هدف دوم به تنهایی بهینهسازی میشود ،بهترین
مقدار آن یعنی قابلیتاطمینان  0/6253بهدست میآید .اما
زمانیکه تابع هدف اول در بهترین وضعیت خود قرار دارد ،برای
تابع هدف دوم مقدار  0/5004بهدست میآید و زمانیکه تابع
هدف دوم در بهترین وضعیت خود قرار دارد ،برای تابع هدف اول
مقدار  589/62بهدست میآید.
پس از اجرای گامهای الگوریتم ،جوابهای پارتویی کارا بهصورت
جدول  8بهدست میآیند.
سه ستون انتهایی جدول ،نوع تعمیر و نگهداری انتخابشده برای
هریک از اجزا را نشان میدهد .بهعنوان مثال ،در جواب پارتویی
شماره  ،1برای اجزای  1و  ،2تعمیر و نگهداری نوع  3انتخاب
شده است و برای جزء  ،3تعمیر و نگهداری نوع  1انتخاب شده
است .توجه شود که جوابهای پارتویی بهدست آمده ،نسبت به
هم نامغلوب هستند و تصمیمگیرنده با توجه به ترجیحات خود
میتواند هریک از جوابها را که شامل برنامه نگهداری و تعمیرات
برای اجزای سیستم است انتخاب کند.
نمودار جوابهای پارتویی بهصورت زیر است (محور افقی هزینه
و محور عمودی قابلیت اطمینان سیستم را نشان میدهد).

Min objective 1
Max objective 2

0.5600

Reliability

3

 3( 1ماهه)

1
4
1
3
1
2

سرویس

مجموعه)(i

1و2

( 3ساالنه)

1

0/7

40

𝑝

نوع نگهداری

1و2

 6( 2ماهه)

0/3

60

پیشگیرانه

پیشگیرانه)(j

1و2

 3( 1ماهه)

1
4
1
2

0/3

100

درسال ) 𝐽𝑖𝐶(

جدول :2اطالعات مربوط به سرویسهای نگهداری
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0.5400
0.5200
600.00

580.00

540.00 Cost 560.00

0.5000
500.00

520.00

شکل  :2هزینه و قابلیت اطمینان

با توجه به این نمودار مشخص میشود که با افزایش قابلیت
اطمینان سیستم ،هزینههای سیستم افزایش مییابد که این امر
بیانگر تضاد میان دو هدف مسئله است .در جدول  8هزینههای
نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه ،هزینههای توقف تولید و هزینه-
های نگهداری اصالحی برای هر کدام از جوابهای کارا مشخص
شده است ،به عنوان مثال در جواب شماره  1هزینههای نگهداری
و تعمیرات پیشگیرانه ،توقف تولید و نگهداری و تعمیرات اصالحی
به ترتیب اعداد  208/82 ،230و  70میباشد و جواب شماره 7
به ترتیب  201/62 ،350و  38میباشد .بنابراین با مقایسه جواب-
های شماره  1و  7متوجه میشویم که با افزایش سرویسهای
www.pqprc.ir
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پیشگیرانه قابلیت اطمینان افزایش یافته است و هزینههای توقف
تولید و نگهداری اصالحی نیز کاهش یافته است .جواب کارای
شماره  7بهترین جواب از نظر قابلیت اطمینان میباشد که برای
اجزاهای  2 ،1و  3نوع سرویس پیشگیرانه  1در نظر گرفته شده
است که بیشترین حالت سرویس پیشگیرانه را دارد.

 -7تحلیل حساسیت

برای درک بهتر روابط بین نرخ خرابی با هزینه و قابلیت اطمینان،
نرخ خرابی را در این مرحله  0/2کم میکنیم که جدول موازنه
آن بصورت زیر میباشد:
جدول  :5جدول موازنه حالت کاهش نرخ خرابی
Objective 2

Objective 1

0.6920
0.8113

472.50
640.18

Min objective 1
Max objective 2

در این بخش تحلیل حساسیت نتایج مثال قبل با توجه به تغییر
تعداد سرویسهای نگهداری پیشگیرانه و نرخ خرابی مجموعهها
که در اینجا مهمترین پارامترهای مدل هستند ،انجام میگیرد.

نتایج بدست آمده در جدول شماره  10نشان داده شده است با
مقایسه نتایج افزایش و کاهش نرخ خرابی بهتر میتوان اهمیت
آن در افزایش قابلیت اطمینان و کاهش هزینههای نگهداری و
تعمیرات پیشگیرانه را درک کرد.

ابتدا تغییر نرخ خرابی مجموعهها مد نظر قرار میگیرد .اگر نرخ
خرابی هر مجموعه را  0/2افزایش دهیم .جدول موازنه بصورت
زیر میباشد:

نمودار جوابهای پارتویی بهصورت زیر است (محور افقی هزینه
و محور عمودی قابلیت اطمینان سیستم را نشان میدهد).
0.8200

جدول  :4جدول موازنه حالت افزایش نرخ خرابی

0.3555
0.4638

728.58
890.50

0.7800

Min objective 1
Max objective 2

0.7600
0.7400

Reliability

Objective 2

Objective 1

0.8000

0.7200

جوابهای کارای مسئله بصورت جدول شماره  9بدست میآید
که هزینههای نگهداری پیشگیرانه افزایش و قابلیت اطمینان کل
کاهش مییابد و بیانگر این است که کیفیت قطعات یا به عبارتی
قابلیت اطمینان ذاتی قطعات در افزایش قابلیت اطمینان کل و
کاهش هزینههای نگهداری پیشگیرانه بسیار موثر است .نمودار
جوابهای پارتویی بهصورت زیر است (محور افقی هزینه و محور
عمودی قابلیت اطمینان سیستم را نشان میدهد).
0.48
0.46
0.44

0.40
0.38

Reliability

0.42

0.7000
650.00

600.00

550.00
Cost

500.00

0.6800
450.00

شکل  :4نمودار جوابهای پارتویی

کم کردن فاصله بین دو سرویس متوالی تاثیر مستقیم بر هزینه
کل سرویس پیشگیرانه دارد و آن را افزایش میدهد .به طور مثال،
اگر فاصله بین دو سرویس متوالی به  10ماه ( 0/83سال) تغییر
کند ،هزینه سرویس پیشگیرانه نسبت به سرویس سالیانه افزایش
پیدا میکند .نتایج این تغییر در جدول  6نشان داده شدهاست.
در این جدول ضمن کاهش فاصله سرویسهای نگهداری ،به
همان نسبت هزینه انجام هرنوع سرویس نیز افزایش داده شده-
است.

0.36
0.34
900

850

800
Cost

750

700

شکل  :3نمودار جوابهای پارتویی
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جدول  :6اطالعات مربوط به تغییر فاصله بین سرویسهای نگهداری
در تحلیل حساسیت

1و2

 2( 1ماهه)

1و2

 5( 2ماهه)

1و2

 10( 3ماهه)

3

 2( 1ماهه)

3

 3( 2ماهه)

3

 5( 3ماهه)

3

 10( 4ماهه)

نمودار جوابهای پارتویی بهصورت زیر است (محور افقی هزینه
و محور عمودی قابلیت اطمینان سیستم را نشان میدهد).

فاصله بین

نرخ خرابی

هزینه کل

0.6400

دو سرویس

زیرمجموعه

سرویس

0.6200

متوالی بر

برحسب

پیشگیرانه

0.6000

حسب سال
) 𝒋𝒊𝚯(
1
6
5
12
5
6
1
6
1
4
5
12
5
6

دفعه بر

درسال

0.5800

سال) 𝒋𝒊𝝀(

) 𝑱𝒊𝑪(

0.5600

𝒑

0.5400

0/3

150

0/3

72

0/7

48

0/4

225

0/7

160

0/9

108

1/1

60

با حل دوباره مسئله ،هزینههای کل سیستم مجددا محاسبه شده-
اند که نتایج آن در شکل  6نشان داده شده است.
اگر فاصله سرویسهای نگهداری کاهش و به همان نسبت هزینه
انجام هرنوع سرویس نیز افزایش داده شود جدول موازنه بصورت
زیر میباشد:
جدول  :7جدول موازنه حالت کاهش فاصله سرویس
Objective 2

Objective 1

0.5004
0.6253

599.82
764.62

Min objective 1
Max objective 2

در جدول شماره  11مشاهده میکنید که با کم کردن فاصله بین
دو سرویس متوالی یا به عبارتی افزایش تعداد نگهداری پیشگیرانه
در سال هزینه کل به شدت افزایش یافته است ،در صورتی که
قابلیت اطمینان سیستم نسبت به حالت اول (بهینه) افزایش
نیافته و ثابت مانده است ،بنابراین میتوان از این تحلیل چنین
نتیجه گرفت که با نگهداری پیشگیرانه تا حد معینی میتوان
قابلیت اطمینان سیستم را افزایش داد و پارامتر مهمی که بعد از
بهینهسازی نگهداری پیشگیرانه نقش موثری در افزایش قابلیت
اطمینان دارد همان نرخ خرابی (قابلیت اطمینان ذاتی) قطعات
است.

نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت

Reliability

مجموعه)(i

نوع نگهداری
پیشگیرانه)(j
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0.5200
0.5000
800

750

700

Cost

650

600

550

شکل  :5نمودار جوابهای پارتویی

بنابراین در مدل ارائه شده برای بهینهسازی برنامه تعمیرات
پیشگیرانه قابلیت اطمینان-محور بعد از تعیین بهترین برنامه
پیشگیرانه ،نرخ خرابی مجموعهها بیشترین تاثیر را روی هزینه
دارد .الزم به ذکر است که به طور کلی نرخ خرابی به سه عامل
سرویس پیشگیرانه ،بازرسی فنی و کیفیت قطعات بستگی دارد.

 -8نتیجهگیری و پیشنهادات
در مدل ارائه شده مسئله برنامهریزی سرویسهای نگهداری
قابلیت اطمینان-محور مورد بحث قرار گرفته است .در این
پژوهش به منظور سادهسازی مسئله مفروضاتی مانند محدودیت
نوع خرابی هر مجموعه ،ناچیز بودن زمان انجام سرویس
پیشگیرانه و ثابت بودن نرخ خرابی درنظر گرفته شدهاند که به
منظور ایجاد امکان استفاده از توزیع پواسون برای خرابی
مجموعهها بوده است .بجز مفروض اول ،سایر این مفروضات تا
حد زیادی برای سیستمهایی که در دوران بلوغ سیکل عمر خود
قرار دارند با واقعیت انطباق دارد .در صورت وجود چند نوع خرابی
برای هر مجموعه باید از توزیعهای احتمالی ترکیبی مانند توزیع
پواسون مرکب استفاده شود.
مشخص بودن زمان تعمیر که در مفروض دوم درنظر گرفته شده
میتواند مورد بحث قرار گیرد ،زیرا معموال زمان تعمیرات احتمالی
بوده و با توجه به نوع خرابی و امکانات تعمیراتی متفاوت خواهد
بود که توسعه مدل با توجه به احتمالی بودن این پارامتر به
پژوهشهای آینده واگذار میگردد .همچنین در پژوهشهای
آینده ممکن است زمان تعمیرات اصالحی تابعی از سرویسها یا
محدودیتهایی از نظر حداقل قابلیت اطمینان و حجم
سرویسهای پیشگیرانه در نظر گرفته شوند.
www.pqprc.ir
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سرویسهای پیشگیرانه بررسی شده و نتیجه گرفته شد که در
این مثال اثر تغییر نرخ خرابی نقش تعیینکنندهتری بر
 از طرفی سرویس.برنامهریزی سرویسهای پیشگیرانه دارد
پیشگیرانه تا حد معینی باعث بهبود قابلیت اطمینان میشود و
، عالوه بر سرویس پیشگیرانه،بیانگر این است که در این مثال
کیفیت قطعات (قابلیت اطمینان ذاتی) نیز میتواند تاثیر بسزایی
.در قابلیت اطمینان کل سیستم داشته باشد
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در این مقاله یک مدل ریاضی صفر و یک غیرخطی برای انتخاب
بهترین نوع سرویس پیشگیرانه بر محور بهینهسازی هزینه کل
 تعمیرات اصالحی،سیستم شامل هزینههای سرویس پیشگیرانه
و توقفات ناشی از خرابی و همچنین قابلیتاطمینان ارائه شده
 کاربرد مدل ارائه شده برای یک سیستم موردی صنعتی.است
نشان داده شده است و نتایج حاصل از حل آن مورد بحث قرار
 حساسیت نتایج مثال حل شده نسبت به تغییر پارامترهای.گرفت
اصلی مسئله شامل نرخ خرابی و فاصله زمانی و هزینه انجام

 جوابهای پارتویی کارا توسط نرم افزار گمز:8 جدول
No. of
Pareto
solution


Objective 1 Objective 2
value
value

PM_cost

Stop_cost Maintenance_cost

Component Component Component
1
2
3





























































































































) جوابهای پارتویی کارا توسط نرم افزار گمز (افزایش نرخ خرابی:9 جدول
No. of Pareto
solution

Objective 1
value

Objective 2
value

PM_co Stop_co Maintenance_c Component Component Component
st
st
ost
1
2
3

















































































































) جوابهای پارتویی کارا توسط نرم افزار گمز (کاهش نرخ خرابی:10 جدول
No. of
Pareto
solution

Objective
1 value

Objective
2 value

PM_cost

Stop_cost

Maintenance_cost

Component
1

Component
2

Component
3































































































































14000  بهار-1  شماره-11 جلد

نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت

58

.... مطالعه موردی:بهینهسازی برنامهریزی نگهداری پیشگیرانه سیستم سری موازی

) جوابهای پارتویی کارا توسط نرم افزار گمز (کاهش فاصله بین نگهداری:11 جدول
No. of
Pareto
solution

Objective
1 value

Objective
2 value

PM_cost

Stop_cost

Maintenance_cost

Component
1

Component
2

Component
3
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