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استفاده از طرح نمونهگیری دنبالهای
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چكیده
. ما یک روش نمونه گیری دنباله ای برای مسأله جایگزینی ماشین مبتنی بر تکنیک برنامه ریزی پویا ارائه میدهیم،در این مقاله
 در حقیقت ما میخواهیم.رویکرد برنامهریزی پویای تنزیلی و پسرو جهت حل مسأله جایگزینی ماشین دو حالته استفاده میشود
 هدف مدل ارائه شده تعیین سیاست بهینه.یک مدل برای نگهداری و تعمیرات با درنظرگیری کیفیت قطعات تولیدی ارائه دهیم
 به این منظور ما یک درخت تصمیم گیری مبتنی بر نمونهگیری دنبالهای.برای نگهداری و تعمیرات در افق زمانی محدود میباشد
ایجاد میکنیم که شامل دو تصمیم تعویض و ادامه تولید میباشد و در نتیجه میخواهیم به یک آستانه بهینه برای تصمیم گیری
. برسیم،بر روی این که کدام تصمیم باید اعمال شود تا هزینه مورد انتظار را به حداقل برساند
:كلمات كلیدی
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ABSTRACT

In this article, we present a sequential sampling method for machine replacement problem based on
dynamic programming model. Discount and backward dynamic programming is used to solve two state
machine replacement problem. In fact, we want to design a model for maintenance with considering of
item produced quality. Purpose of the model proposed is determining of optimal policy for maintenance
in the finite time horizon. We create a decision tree based on sequential sampling including renew and do
nothing and want to achieve an optimal threshold for making decision that which decision (Renew, do
nothing) must be applied to minimize expected cost in result.
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 -1مقدمه
امروزه صنایع تولیدی با هدف کارایی عملیاتی باالتر ،اثربخشی و
مقرون به صرفگی برای زنده ماندن در افتصاد جهانی به شدت رقابتی
ظهور پیدا کردند .نگهداری و تعمیرات مناسب توجه بیشتری در
مساعدت صنایع به سوی طوالنیتر کردن عمر عملیاتی موثر سیستم و
همچنین بهبود قابیت اطمینان و دسترس پذیری سیستم قرار دادند تا
تحویل محصول با کیفیت باال به مشتریان را تضمین نماید .روی هم
رفته ،نگهداری و تعمیرات میتواند به عنوان یک ترکیبی از همه اعمال
فنی و اداری شامل سرپرستی ،عمل به قصد حفظ یا بازیابی سیستم به
یک حالت در جاییکه سیستم میتواند یک نقش ضروری و مورد احتیاج
را اجرا کند].[1
با این حال ضروری است که تأکید کنیم که هزینه نگهداری و
تعمیرات میتواند حتی به  15تا  70درصد مخارج یا حتی میتوانست
در موارد زیادی از سود خالص سالیانه فراتر رود] .[3],[2با این وجود
اهمیتی ندارد که مقدار مخارج چقدر زیاد میباشد ،برای صنایع تولیدی
غیر ممکن است که نگهداری و تعمیرات را رها کنند .بنابراین یک
سیاست نگهداری و تعمیرات بهینه و مناسب برای مدیریت نگهداری و
تعمیرات در انجام دادن همه فعالیتهای نگهداری و تعمیرات مورد
احتیاج هست تا از قسمت چشمگیری ازمخارج صرفه جویی کنند],[4
] .[5به عبارت دیگر ،سیاست نگهداری و تعمیرات بهینه قادر است تا
یک طرح هدفمندانه عملی که معموال شامل یک مجموعهای از قوانین
مورد استفاده جهت فراهم کردن یک راهنما برای مدیریت نگهداری و
تعمیرات در هدایت به سوی یک نگهداری و تعمیرات موثر می باشد ارائه
دهد].[7]،[6
پیش از این سیاست نگهداری و تعمیرات فقط بر اساس هدف تنها
کاهش هزینه نگهداری و تعمیرات بود ،بدون درنظرگرفتن فاکتورهای
دیگری که شامل قابلیت اطمینان میباشد و از درجه اهمیت یکسانی
برخوردار میباشد . ]8[.بیشتر اوقات ،حداقل کردن هزینه نگهداری و
تعمیرات سطح قابلیت اطمینان را در حد غیر قابل پذیرش در عمل
محدود خواهد کرد .بنابراین ،جهت به دست آوردن بهترین عملکرد و
تعادل بین این اهداف ،سیاست های نگهداری و تعمیرات ،هزینه های
نگهداری و تعمیرات ،شاخص های قابلیت اطمینان  ،همچنین فاکتوهای
دیگر باید به طور همزمان در نظرگرفته شود.

تنوع طبقه بندی سیاست های نگهداری و تعمیرات به طور
وسیعی از در مرور ادبیات علمی تحلیل می شود:
ونگ [ ]9و بویالکوا و براگلیا [ ]10و سوانسون [ ]1و خزرایی
و دیوس [.]11
معموال ،پنج نوع سیاست دسته بندی شده تحت دسته های
Corrective maintenance 1
Preventive maintenance 2

www.SID.ir

مختلف وجود دارد :سیاست نگهداری و تعمیرات اصالحی در درجه
اول و همچنین قدیمی ترین نوع سیاست نگهداری و تعمیرات
اعمال شده در صنعت تولیدی می باشدکه فقط هدف آن تعمیر یا
بازیابی سیستم به حالت قبل و شرایط عملیاتیاش که شامل روش
ساده بدون مطالعه علمی است .موقعی که نگهداری و تعمیرات
اصالحی (CM)1پیاده سازی میشود ،نگهداری و تعمیرات فقط بعد
از این که خرابی اتفاق می افتد اجرا خوهد شد[.]12
شارما و همکاران [ ]13بیان کردند که سیاست  CMیک سیاست
شدنی در نظر گرفته میشود تا در مواردی که حاشیههای سود زیاد
میباشد پذیرفته شود .به هر حال این سیاست نگهداری و تعمیرات
ممکن است موجب اتالفهای تولید عظیم و آسیب جدی به سیستم،
شخص ،و محیط به علت خرابی غیر قابل انتظار شود.
با افزایش اندازه و پیچیدگی صنایع تولیدی ،خرابی یک جزء کوچک
میتواند موجب خاموشی کل به تمام سیستمی که گاهی اوقات ممکن
است موجب یک فاجعه ،که اتالف مقدار زیادی از پول را منجر میشود.
امروزه نگهداری و تعمیرات به سطحی دیگر حرکت کرده است ،جایی که
نگهداری و تعمیرات برای جلوگیری از وقوع خرابی و حفظ سیستم در
شرایط عملیاتی مناسب استفاده میشود .متعاقباً ،یک سیاست نگهداری
و تعمیرات علمیتر به نام سیاست نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه
( 2)PMمرتبط با مهندسی قابلیت اطمینان معرفی شد تا گستره عمر را
توسط اجرای نگهداری و تعمیرات با فاصله زمانی ثابت را وسعت دهد تا
امکان خرابی را کاهش دهد و یا ثابت نگه دارد و یا از وقوع خرابی
جلوگیری به عمل آورد [.]14
اغلب سیستمها به وسیله مقدار قابل توجهی از عمر مفید باقی مانده
حفظ و نگهداری میشوند موقعی که سیاست  PMاعمال می شود [.]12
با این وجود ،تشخیص دادن بازه نگهداری و تعمیرات بهینه سخت است
موقعی که داده های گذشته از دست رفته باشند و آن منجر به نگهداری
و تعمیرات غیرضروری خواهد شد [.]15
بعد از سال  1970میالدی صنایع تولیدی تمایل به جریان محورتر
شدن و گرایش شدید به سرمایه گذاری باال داشتند ،اما انتظار فرآیند
عملیاتی بدون دردسر هنوز غیر قابل رسیدن هست .بنابراین ،سیاست
نگهداری و تعمیرات پیش بینانه ای ( 3)PdMکه همچنین به سیاست
نگهداری و تعمیرات مبتنی بر شرایط اشاره دارد با رشد تکنولوژی ارائه
شد.
مشابه با سیاست  ،PMهدف سیاست  PdMنیز ،جلوگیری از خرابی
و حفظ شرایط عملیاتی سیستم میباشد با این تفاوت که در سیاست
 PdMاز تکنولوژیهای پیشرفته بهره میگیرد.
نگهداری و تعمیرات تحت سیاست  PdMمطابق با شرایط واقعی
سیستم اجرا میشود.مدیریت نگهداری و تعمیرات میتواند به آسانی و
Predictive maintenance 3

Archive of SID

به وضوح به وسیله نظارت بر روی دادههای جمع آوری شده به وسیله
حسگرها به یک موقعیت غیرطبیعی اشاره کند .به هر حال  PdMهمیشه
یک سیاست نگهداری و تعمیرات نیست ،خصوصا اگر جنبه اثربخشی
هزینه را در نظر بگیریم [ .]16گاهی اوقات شماری از سیستمها برای
این که نظارت شرایط به طور ویژه مناسب نیست همه سیستمها نمی
تواند به علت محدودیت های اقتصادی نظارت شوند[ .]17امروزه،
نگهداری و تعمیرات دیگر ضروری در نظر گرفته نمی شود اما می تواند
به یک سود رساننده تبدیل شود[.]18
شرکت های تولیدی سعی در استفاده از نگهداری و تعمیرات جهت
ایجاد سود هر چه بیشتر را دارند .نگهداری و تعمیرات دیگر فقط تعمیر
و بازیابی ( )CMو یا جلوگیری یا حفظ ( )PMو یا پیش بینی (سیاست
 )PdMنمی باشد بلکه شامل مشارکت و بهبود می باشد .نگهداری و
تعمیرات از مانع نگهداری وتعمیرات و توسعه آن جهت بهبود قابلیت
اطمینان سیستم از جنبه های دیگر مثل مشغول بودن اپراتور جهت
هدایت نگهداری و تعمیرات و بازطراحی سیستم مطابق با محیط عملیاتی
عبور کرده است .کارهای نگهداری و تعمیرات به این آسانی نیست که
مسئولیت آن به دوش دپارتمان نگهداری و تعمیرات هست .مسئولیت
نگهداری و تعمیرات بر عهده هر شخصی در کارخانه به منظور دستیابی
به بهره گیری بهتر و باالتر سیستم می باشد.
نگهداری و تعمیرات خودکار( 4)AMمفهوم جدیدی از نگهداری و
تعمیرات را آورده است جایی که دپارتمان نگهداری و تعمیرات و
دپارتمان تولید در حال مشارکت می باشند تا کارهای نگهداری و
تعمیرات را به انجام رسانند[ .]19آن نقش نگهداری و تعمیرات را به
روابط مشارکتی با هر شخص در صنت تولیدی تبدیل کرده است .با این
اوصاف ،سیاست  AMموثر نیازمند یک مجموعه ای از آموزش و تعلیم
مناسب برای تمام سطوح اشخاص در صنعت تولیدی جهت به دست
آوردن مهارت و دانش کافی به منظور به دست آوردن منفعت کامل از
5
این سیاست باشد .سیاست طراحی نگهداری و تعمیرات ()DOM
سیاستی است که به جای این که تنها به هدایت نگهداری وتعمیرات
عملیات سیستم بپردازد بهبود سیستم را دنبال میکند .تمرکز DOM
بهبود طراحی سیستم میباشد تا نگهداری وتعمیرات را آسان تر و یا
حتی آن را حذف کند .باز طراحی یک سیستم ارگونومیک تر برای اپراتور
و پرسنل نگهداری و تعمیرات همچنین از وظایف  DOMمی باشد .به
هر حال ،سیاست نگهداری و تعمیرات بهبود محور نیازمند سطح باالیی
از دانش و تجربه همچنین آموزش می باشد .همان طور که اشاره شد،
هر کدام از سیاست نگهداری وتعمیرات ویژگی های مخصوص به خود
دارند ،و باید دانست که تعیین یک سیاست نگهداری و تعمیرات بهینه
اساسی ترین و بحرانی ترین مورد در مدیریت نگهداری و تعمیرات می
باشد خصوصا زمانی که صنایع تولیدی شامل سیستم های چندگانه با
مشخصات نگهداری و تعمیرات مختلف می باشد[ .]20بدیهی است که
سیاست نگهداری و تعیمرات بهینه برای سیستم های مختلف جهت
افزایش سطوح دسترس پذیری و قابلیت اطمینان ضروری و الزم است،
Automated maintenance 4
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عالوه براین کاهش سرمایه گذاری های غیرضروری نیز می تواند به دنبال
داشته باشد[ .]21با مهم تر شدن سیاست نگهداری وتعمیرات بهینه در
صنعت تولیدی ،تعداد زیادی از مقاالت یک رویکرد کارا در تعیین
سیاست بهینه نگهداری و تعمیرات توسعه دادند.
مرور ادبیات عظیمی در زمینه مسأله جایگزینی ماشین وجود دارد
که از جمله آن ها می توان موارد زیر را اشاره کرد:
مرور ادبیات عظیمی در زمینه مسأله جایگزینی ماشین وجود دارد
که از جمله آنها میتوان موارد زیر را اشاره کرد:
ایوی و نمبهرد [ ]22یک روش تصمیم گیری برای مسأله جایگزینی
ماشین دو حالته ارائه دادند .آنها با یکپارچه سازی تکنیک کنترل
کیفیت آماری و روش فرآیند مارکوفی مشاهدات جزئی یک مدل تصمیم
گیری برای نگهداری و تعمیرات تحت شرایط عدم قطعیت ارائه دادند.
آنها همچنین با استفاده از تکنیک شبیه سازی سعی داشتند تا مدل-
های تصمیم گیری برای نگهداری و تعمیرات را به دنیای واقعیت نزدیک-
تر کنند.
کووا [ ]23یک مدل برنامه ریزی پویا برای مسأله ترکیبی از
نگهداری و تعمیرات ماشین و کنترل کیفیت محصول با افق زمانی
محدود ارائه داد .در این مقاله با بهکارگیری از روش فرآیند مارکوفی
مشاهدات جزئی سعی در طراحی یک سیستمی دارند تا به کمک آن
یک اصول نگهداری و تعمیرات ماشین و کنترل کیفیت محصول پیاده
کنند تا هزینه های مورد انتظار سیستم را حداقل کنند .فالح نژاد و
نیاکی [ ]24یک مدل برنامهریزی پویای تصادفی برای مسأله جایگزینی
تک ماشینه دوحالته در افق زمانی محدود ارائه کرده است با این تقاوت
که متغیر حالت در این جا نرخ تولید محصوالت نامنطبق میباشد.
فالح نژاد و همکاران [ ]25یک روش نگهداری و تعمیرات
پیشگیرانه مبتنی بر مدل آماری-پایایی با بهکارگیری از استنتاج بیزی
ارائه دادهاند .هدف در این مقاله استفاده از استنتاج بیزی برای بهدست
آوردن نقطه بازرسی میباشد ،آنها با ترکیب استنتاج بیزی و روش
نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه مبتنی بر مدل آماری-پایایی سعی
داشتند تا یک روش دقیق که کاربردیتر و دقیقتر باشد ،ارائه دهند.
فالح نژاد و نیاکی[ ]26یک مدل مارکوفی برای مسأله جایگزینی تک
ماشینه دو حالته ارائه دادند که هدف در این مقاله تعیین یک آستانه
برای تعیین تصمیم گیری بهینه مبتنی بر انتخاب تصمیم جایگزینی
ماشین ،تعمیر ماشین و یا ادامه تولید باشد.
فالح نژاد و همکاران[ ]27یک مدل جدید برنامه ریزی پویای
تصادفی ارائه دادند با این تفاوت که در این مقاله زمان بین تولید دو
محصول نامنطبق (معیوب) به عنوان متغیر تصمیم گیری قرار گرفته-
است .هدف در این مقاله تصمیم گیری بر اساس آستانه تعیین شدهاست
که همان زمان بین تولید دو محصول نامنطبق میباشد.
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 -2نمونه گیری دنبالهای
تکنیک نمونه گیری دنبالهای با سایر تکنیک های نمونه گیری از
قبیل نمونه گیری تکی و چند تایی متفاوت می باشد .در طرح نمونه
گیری تکی اندازه نمونه ثابت میباشد و به راحتی می توان با بازرسی
نمونه برداشته شده تصمیم به رد یا پذیرش انباشته بگیریم .در حالی که
در طرح نمونه گیری دنباله ای اندازه نمونه ثابت نمیباشد و بستگی به
تعداد اقالم نامنطبق و اقالم منطبق تولیدی دارد .ممکن است طرح نمونه
گیری دنبالهای تا اندازه کل انباشته ادامه پیدا کند به این معنی که طرح
نمونه گیری دنباله ای به بازرسی صد در صد برسد].[28
نمونه گیری به منظور پذیرش یک ابزاری در کنترل کیفیت آماری
میباشد که این ابزار در مواقعی استفاده می شود که بازرسی صد در صد
امکان پذیر نباشد و یا این که هزینه بازرسی صد در صد باال باشد
همچنین در بعضی از آزمایش ها به دلیل مخرب بودن آن ها و مباحث
امنیتی بازرسی صد در صد آن ها صرفه اقتصادی ندارد].[29
تکنیک نمونه گیری دنباله ای یک تکنیک جدید نمونه گیری به
منظور پذیرش می باشد که هدف در آن بهینه سازی هزینه های نمونه
گیری به منظور پذیرش و همجنین کاهش شمار نمونه های مورد بررسی
میباشد .در این تکنیک حداقل کردن اندازه نمونه در اولویت می باشد.
این طرح به صورت آیتم به آیتم نمونه گیری می کند و بر اساس شمار
تجمعی اقالم معیوب مشاهده شده تصمیم به رد یا پذیرش و یا ادامه
بازرسی نمونه می دهد].[28
این تکنیک دارای یک نمودار گرافیکی میباشد که محور xها در آن
شمار اقالم بازرسی شده میباشد و محور Yها شمار اقالم معیوب را نشان
میدهد .این نمودار دارای دو خط پذیرش و رد میباشد که معادله این
دو خط به شرح زیر است:
()1

X A   h1  sn

()2

X B  h2  sn
where

()3

()4

)

) p2 (1  p1
) p1 (1  p2

)

1



(k  log

()5

)

1 


k
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()6

1  p2

s

k

اگرنقطه شمار تجمعی اقالم معیوب مشاهده شده در انباشته باالتر
از خط رد در نمودار قرار گیرد آن گاه انباشته را رد میکنیم اگر این
نقطه پایین تر از خط پذیرش قرار گیرد انباشته را میپذیریم در صورتی
که این نقطه بین دو خط قرار گیرد بازرسی را ادامه می دهیم تا زمانی
که این نقطه باالی خط رد و یا پایین خط پذیرش قرار بگیرد در آن
صورت بازرسی را متوقف می کنیم .شکل ( )1این موضوع را به طور
مفصل تشریح میکند.

شكل ( :)1طرح نمونه گیری دنباله ای

مشابه طرح نمونه گیری دنبالهای ،در بخش  3می خواهیم مدلی را بر
چارچوب این طرح نمونه گیری ارائه دهیم.

 -3مدلسازی و فرضیات

(log
h1 

k

)

1  p1

(log

(log
h2 

ابتدا فرض می کنیم که ماشین در دو حالت مطلوب و نامطلوب قرار
میگیرد .شکل ( )2به وضوح این مسأله را نشان می دهد.
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 :Aسود حاصله از تولید یک قلم منطبق تولیدی

 :Cهزینه تولید یک قلم نامنطبق تولیدی
) :V0(πارزش اسقاطی ماشین (ارزش ماشین در حاتی که هیچ
مرحله ای باقی نمانده و فرآیند پایان یافته است)
 :Mضریب برای ارزش اسقاطی ماشین
معادالت به کار رفته در مدل به شرح زیر است:
Vn ( )  min{R   Vn 1 ( 0 ),
شكل ( :)2تعیین توزیع احتمالی برای مشاهده معیوب در حالت های

()7

ZC  (1  Z ) A  Vn 1 ( pr1 ) Z

مطلوب و نامطلوب ماشین

بر اساس رویکرد برنامهریزی پویا در افق زمانی محدود می خواهیم
یک مدل نگهداری وتعمیرات ارائه دهیم به گونهای که متغیر مرحله
تعداد ماه های باقی مانده و متغیر حالت احتمال معیوب بودن ماشین
میباشد( .برنامه ریزی پویا از نوع پسرو می باشد) .در بخش  4این مدل
به طور مفصل شرح داده میشود.

)  Vn 1 ( pr2 )(1  Z
where

V0 ( )  M 

()8

Z  p  L | st  0  p  st  0  
p  L | st  1 p  st  1 

()9

 p2  (1   ) p1

 -3-1متغیرها و پارامتر ها:

pr1  p  st  0 | L  

 :πاحتمال این که ماشین در حالت نامطلوب باشد.
 :1-πاحتمال این که ماشین در حالت مطلوب باشد.
 : αنرخ تنزیل
 :p1احتمال این که مشاهده معیوب باشد اگر ماشین در حالت
مطلوب باشد.
 :p2احتمال این که مشاهده معیوب باشد اگر ماشین در حالت

()10

 : Lپیشامد این که مشاهده معیوب باشد.
 :pr1احتمال بعدی حالت ماشین زمانی که یک قلم نا منطبق
تولید شود.
 :pr2احتمال بعدی حالت ماشین زمانی که یک قلم منطبق تولید
شود.
 :π 0احتمال مشاهده معیوب در ماشین جدید (ماشین تجدید
شده)
 :nشمار مراحل باقی مانده (متغیر مرحله)
 :Rهزینه ثابت برای تصمیم تعویض
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)p( L

Z


()11

(1  p2 )
1 Z

نامطلوب باشد.
 :zاحتمال این که مشاهده معیوب باشد.

p2



p ( L | st  0) p  st  0 



c

pr2  p st  0 | L

p ( L | st  0) p  st  0 
c



c

) p( L

 -4تكنیک نمونه گیری دنباله ای برای مسأله جایگزینی
ماشین
با توجه به درخت تصمیم گیری که شامل سه تصمیم تعویض و تعمیر و
ادامه تولید می باشد از همین رو مدلی برای مسأله جایگزینی ماشین
ارائه شده است به این ترتیب که ابتدا ماشین شروع به تولید یک محصول
می کند بر اساس طرح نمونه گیری دنباله ای اگر تعداد اقالم معیوب
تولیدی در محدوده رد انباشته قرار بگیرد ماشین را تعویض کرده  ،اگر
این تعداد در محدوده پذیرش انباشته باشد اجازه می دهیم تا ماشین به
روند تولید خود ادامه دهد و هیچ عمل نگهداری و تعمیرات بر روی آن
انجام نمی دهیم اما اگر تعداد اقالم معیوب تولیدی در محدوده ادامه
نمونه گیری برسد آن گاه آن قدر نمونه گیری ادامه پیدا می کند تا تعداد
اقالم معیوب تولیدی در دو محدوده پذیرش و رد دستگاه واقع شود .آن
گاه بازرسی متوقف می شود و با توجه به محدوه قرار گرفته دست به
تصمیم مربوطه می زنیم  .شکل ( )3چارچوب نمونه گیری دنباله ای را

Archive of SID

برای حل مسأله جایگزینی ماشین به طور صریحی بیان می کند.

جدول - 1هزینه های مورد انتظار از اتخاذ تصمیمات تعویض ماشین و
ادامه تولید

شكل ( :)3نمونه گیری دنباله ای برای مسأله جایگزینی ماشین

 :Aتعویض دستگاه
 :Bادامه نمونه گیری تا زمانی که به دو محدوده  Aو  Cبرسیم.
 :Cادامه تولید بدون هیچ عمل نگهداری و تعمیرات
شکل ( )4درخت تصمیم گیری بر مبنای تکنیک برنامه ریزی پویای
پسرو را به خوبی نشان میدهد.

 -5مثال عددی
در این بخش سعی شده است با ارائه یک مثال ،مدل مسأله را به
صورت واضحی شرح دهیم داده های مسأله به صورت زیر است:

R=20, =0.95, 0 =0.02, =0.4,
p1 =0.1,p 2 =0.6,C=60,A=5,M=5
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π

ادامه تولید

تعویض

تصمیم
گیری

0

6.786572

25.28657

ادامه تولید

0.05

14.33214

31.20714

ادامه تولید

0.1

21.8777

37.1277

ادامه تولید

0.15

29.42327

43.04827

ادامه تولید

0.2

36.96883

48.96883

ادامه تولید

0.25

44.5144

54.8894

ادامه تولید

0.3

52.05996

60.80996

ادامه تولید

0.35

59.60553

66.73053

ادامه تولید

0.4

67.15109

72.65109

ادامه تولید

0.45

74.69665

78.57165

ادامه تولید

0.5

82.1791

84.4291

ادامه تولید

0.55

88.20764

88.83264

ادامه تولید

0.6

91.52631

90.52631

0.65

93.15131

90.52631

0.7

94.77631

90.52631

0.75

96.40131

90.52631

0.8

98.02631

90.52631

0.85

99.65131

90.52631

0.9

101.2763

90.52631

0.95

102.9013

90.52631

1

104.5263

90.52631

تعویض
ماشین
تعویض
ماشین
تعویض
ماشین
تعویض
ماشین
تعویض
ماشین
تعویض
ماشین
تعویض
ماشین
تعویض
ماشین
تعویض
ماشین

شکل ( )5نیز نشان می دهد که اگر احتمال معیوب بودن ماشین
کمتر از  0,6باشد تصمیم ادامه تولید و اگر احتمال معیوب بودن ماشین
بیشتر از  0,6باشد تصمیم تعویض ماشین اعمال میشود.
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100
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70
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0

هزینه های مورد انتظار

شكل ( :)4درخت تصمیم گیری بر مبنای برنامه ریزی پویای پسرو كه شامل تصمیمات تعویض ماشین و ادامه تولید می شود.

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 0.95 1
احتمال این که ماشین در حالت نامطلوب باشد

شكل ( : )5نمودار مربوط به هزینه های مورد انتظار برای مدل پیشنهاد شده

 -6نتیجه گیری
در این تحقیق سعی شد تا با بهره گیری از الگوی نمونه گیری دنباله
ای آیتم به آیتم یک سیاست بهینه نگهداری و تعمیرات برای مسأله
جایگزینی ماشین در افق زمانی محدود ارائه دهیم .برای تحقق این هدف
از تکنیک برنامه ریزی پویای پسرو استفاده شده است تا با بهره گیری از
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آن یک درخت تصمیم گیری پیاده سازی کنیم که بر اساس کیفیت
قطعات تولیدی کدام تصمیم مقرون به صرفه باشد .از نتایج این تحقیق
میتوان استنباط کرد که میزان کیفیت قطعات تولیدی تا چه اندازه بر
روی تصمیم گیری مبتنی بر تعویض و ادامه تولید اثر دارد.
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