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 چكیده

دهیم. تکنیک برنامه ریزی پویا ارائه میجایگزینی ماشین مبتنی بر  مسألهدر این مقاله، ما یک روش نمونه گیری دنباله ای برای 

خواهیم می شود. در حقیقت ماته استفاده میجایگزینی ماشین دو حال مسألهریزی پویای تنزیلی و پسرو جهت حل رد برنامهرویک

یک مدل برای نگهداری و تعمیرات با درنظرگیری کیفیت قطعات تولیدی ارائه دهیم. هدف مدل ارائه شده تعیین سیاست بهینه 

ای بالهگیری دندرخت تصمیم گیری مبتنی بر نمونه باشد. به این منظور ما یکمحدود میو تعمیرات در افق زمانی برای نگهداری 

 یک آستانه بهینه برای تصمیم گیری خواهیم به باشد و در نتیجه میادامه تولید میکنیم که شامل دو تصمیم تعویض و ایجاد می

 ، برسیم.را به حداقل برساند مورد انتظار این که کدام تصمیم باید اعمال شود تا هزینه بر روی

  :كلمات كلیدی

 جایگزینی ماشین، طرح نمونه گیری دنباله ای، برنامه ریزی پویا، نگهداری و تعمیرات ، سیاست بهینه
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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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 مقدمه -1

و  یاثربخش باالتر، یاتیعمل ییبا هدف کارا یدیتول عیامروزه صنا

 یبه شدت رقابت یزنده ماندن در افتصاد جهان یبرا یمقرون به صرفگ

در  یشتریب مناسب توجه راتیو تعم یکردند. نگهدار دایظهور پ

و  ستمیس موثر یاتیکردن عمر عمل تریطوالن یبه سو عیمساعدت صنا

ا قرار دادند ت ستمیس یریو دسترس پذ اطمینان تیبهبود قاب نیهمچن

هم  ی. رودینما نیرا تضم انیباال به مشتر تیفیمحصول با ک لیتحو

عمال از همه ا یبیترک کیتواند به عنوان یم راتیو تعم یرفته، نگهدار

 هب ستمیس یابیباز ایعمل به قصد حفظ  ،یشامل سرپرست یو ادار یفن

 اجیاحت و مورد ینقش ضرور کیتواند یم ستمیس کهییحالت در جا کی

 .]1[ندرا اجرا ک

و  ینگهدار نهیکه هز میکن تأکید است که یحال ضرور نیبا ا

ت توانسیم یحت ایدرصد مخارج   70تا  15به  یتواند حتیم راتیتعم

جود و نیبا ا .]3[,]2[فراتر رود انهیاز سود خالص سال یادیدر موارد ز

 یدیلتو عیصنا یباشد، برایم ادیندارد که مقدار مخارج چقدر ز یتیاهم

 کی نیرا رها کنند. بنابرا راتیو تعم یکه نگهدار استممکن  ریغ

و  ینگهدار تیریمد یو مناسب برا نهیبه راتیو تعم ینگهدار استیس

مورد  راتیو تعم ینگهدار یهاتیدر انجام دادن همه فعال راتیتعم

, ]4[کنند ییصرفه جو ازمخارج یریهست تا از قسمت چشمگ اجیاحت

ا قادر است ت نهیبه راتیو تعم ینگهدار استیس گر،یعبارت د . به]5[

 نیاز قوان یامجموعه کیکه معموال شامل  یطرح هدفمندانه عمل کی

و  ینگهدار تیریمد یراهنما برا کیاستفاده جهت فراهم کردن  مورد

ائه ار می باشد موثر راتیو تعم ینگهدار کی یبه سو تیدر هدا راتیتعم

 .]7[،]6[دهد

فقط بر اساس هدف تنها  راتیو تعم ینگهدار استیس نیاز ا شیپ

 یبدون درنظرگرفتن فاکتورها بود، راتیو تعم ینگهدار نهیکاهش هز

 یکسانی تیاز درجه اهم و باشدیم طمینانا تیلکه شامل قاب یگرید

و  ینگهدار نهیاوقات، حداقل کردن هز شتریب. [ 8باشد.]یبرخوردار م

در عمل  رشیقابل پذ ریدر حد غ ار طمینانا تیسطح قابل راتیتعم

عملکرد و  نیجهت به دست آوردن بهتر ن،یمحدود خواهد کرد. بنابرا

 یها نهیهز رات،یو تعم ینگهدار یها استیاهداف، س نیا نیتعادل ب

 یفاکتوها نی، همچن اطمینان تیقابل یشاخص ها رات،یو تعم ینگهدار

 .شودبه طور همزمان در نظرگرفته  دیبا گرید

به طور  راتیو تعم ینگهدار یها استیس یطبقه بند تنوع

 شود: یم لیتحل یعلم اتیاز در مرور ادب یعیوس

 ییا[ و خزر1[ و سوانسون ]10] ایو براگل الکوای[ و بو9] ونگ

 [.11] وسیو د

 یشده تحت دسته ها یدسته بند استیپنج نوع س معموال،
                                                           

1  Corrective maintenance 
2 Preventive maintenance 

در درجه  یاصالح راتیو تعم ینگهدار استیمختلف وجود دارد: س

 راتیو تعم ینگهدار استینوع س نیتر یمیقد نیاول و همچن

 ای ریهدف آن تعم فقطکه باشد یم یدیاعمال شده در صنعت تول

 اش که شامل روشیاتیعمل طیبه حالت قبل و شرا ستمیس یابیباز

 راتیو تعم یکه نگهدار ی. موقعاست یساده بدون مطالعه علم

فقط بعد  راتیو تعم ینگهدار، شودیم یساز ادهیپ )CM(1یاصالح

 .[12افتد اجرا خوهد شد] یاتفاق م یکه خراب نیاز ا

 استیس کی CM استیکه س ندکرد انی[ ب13همکاران ] و شارما

 ادیسود ز یهاهیکه حاش یشود تا در مواردیدر نظر گرفته م یشدن

 راتیو تعم ینگهدار استیس نیبه هر حال ا شود. رفتهیباشد پذیم

 ستم،یبه س یجد بیو آس میعظ دیتول یهااتالفممکن است موجب 

 قابل انتظار شود. ریغ یبه علت خراب طیشخص، و مح

جزء کوچک  کی یخراب ،یدیتول عیصنا یدگیچیاندازه و پ شیافزا با

اوقات ممکن  یکه گاه یستمیکل به تمام س یتواند موجب خاموشیم

شود. یاز پول را منجر م یادیفاجعه، که اتالف مقدار ز کیاست موجب 

که  ییجا ،حرکت کرده است گرید یبه سطح راتیو تعم ینگهدار مروزها

در  ستمیو حفظ س یاز وقوع خراب یریجلوگ یبرا راتیو تعم ینگهدار

 ینگهدار استیس کی، شود. متعاقباًیمناسب استفاده م یاتیعمل طیشرا

 رانهیشگیپ راتیو تعم ینگهدار استیتر به نام سیعلم راتیو تعم

(PM)2 شد تا گستره عمر را  یمعرف اطمینان تیقابل یمرتبط با مهندس

ثابت را وسعت دهد تا  یزمان اصلهبا ف راتیو تعم ینگهدار یتوسط اجرا

 یا از وقوع خرابیثابت نگه دارد و  ایرا کاهش دهد و  یامکان خراب

 .[14به عمل آورد ] یریجلوگ

انده م یباق دیاز عمر مف یمقدار قابل توجه لهیها به وسستمیاغلب س

 .[12] شود یاعمال م PM استیکه س یشوند موقعیم یحفظ و نگهدار

 سخت است نهیبه راتیو تعم یدادن بازه نگهدار صیوجود، تشخ نیبا ا

 یارمنجر به نگهد آن از دست رفته باشند و گذشته یکه داده ها یموقع

 .[15] خواهد شد یرضروریغ راتیو تعم

محورتر  انیبه جر لیتما یدیتول عیصنا یالدیم 1970از سال  بعد

 ندیباال داشتند، اما انتظار فرآ یگذار هیبه سرما دیشد شیشدن و گرا

 استیس ن،یهست. بنابرا دنیقابل رس ریبدون دردسر هنوز غ یاتیعمل

 استیبه س نیکه همچن 3(PdM) یا نانهیب شیپ راتیو تعم ینگهدار

ارائه  یاشاره دارد با رشد تکنولوژ طیبر شرا یمبتن راتیو تعم ینگهدار

 شد.

 یاز خراب یریجلوگ ز،ین PdM استیهدف س ،PM استیبا س مشابه

 استیتفاوت که در س نیباشد با ایم ستمیس یاتیعمل طیو حفظ شرا

PdM ردیگیبهره م شرفتهیپ یهایاز تکنولوژ. 

 یواقع طیمطابق با شرا PdM استیتحت س راتیو تعم ینگهدار

و  یتواند به آسانیم راتیو تعم ینگهدار تیریشود.مدیاجرا م ستمیس

3 Predictive maintenance 
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 لهیشده به وس یجمع آور یهاداده ینظارت بر رو لهیبه وضوح به وس

 شهیهم PdMاشاره کند. به هر حال  یعیرطبیغ تیموقع کیحسگرها به 

 یخصوصا اگر جنبه اثربخش ست،ین راتیتعمو  ینگهدار استیس کی

 یها براستمیاز س یاوقات شمار یگاه .[16] میریرا در نظر بگ نهیهز

 یها نمستمیهمه س ستینمناسب  ژهیبه طور و طیکه نظارت شرا نیا

امروزه،  .[17نظارت شوند] یاقتصاد یها تیتواند به علت محدود

تواند  یشود اما م یدر نظر گرفته نم یضرور گرید راتیو تعم ینگهدار

  .[18]شود لیسود رساننده تبد کیبه 

جهت  راتیو تعم یدر استفاده از نگهدار یسع یدیتول یشرکت ها

 ریعمفقط ت گرید راتیو تعم یرا دارند. نگهدار شتریسود هر چه ب جادیا

 استی)س ینیب شیپ ای( و PMحفظ ) ای یریجلوگ ایو  (CM) یابیو باز

PdMو  یباشد. نگهدار یو بهبود م مشارکتباشد بلکه شامل  ی( نم

 تیو توسعه آن جهت بهبود قابل راتیوتعم یرات از مانع نگهداریتعم

مثل مشغول بودن اپراتور جهت  گرید یاز جنبه ها ستمیس اطمینان

 یتایعمل طیمطابق با مح ستمیس یو بازطراح راتیو تعم ینگهدار تیهدا

 که ستین یآسان نیبه ا راتیو تعم ینگهدار یعبور کرده است. کارها

 تیهست. مسئول راتیو تعم ینگهدار ندپارتماآن به دوش  تیمسئول

 یابیدر کارخانه به منظور دست یبر عهده هر شخص راتیو تعم ینگهدار

 باشد. یم ستمیبهتر و باالتر س یریبه بهره گ

و  یاز نگهدار یدیمفهوم جد 4(AMخودکار) راتیو تعم ینگهدار

و  راتیو تعم یکه دپارتمان نگهدار ییرا آورده است جا راتیتعم

و  ینگهدار یباشند تا کارها یدر حال مشارکت م دیدپارتمان تول

را به  راتیو تعم ینگهدار نقشآن  .[19را به انجام رسانند] راتیتعم

 نیکرده است. با ا لیتبد یدیبا هر شخص در صنت تول یروابط مشارکت

 میاز آموزش و تعل یمجموعه ا کی ازمندیموثر ن AM استیاوصاف، س

جهت به دست  یدیتمام سطوح اشخاص در صنعت تول یمناسب برا

به منظور به دست آوردن منفعت کامل از  یآوردن مهارت و دانش کاف

 5(DOM) راتیو تعم ینگهدار یطراح استیس باشد. استیس نیا

 راتیوتعم ینگهدار تیکه تنها به هدا نیا یاست که  به جا یاستیس

 DOMکند. تمرکز یرا دنبال م ستمیبپردازد بهبود س ستمیس اتیعمل

 ایرا آسان تر و  راتیوتعم یباشد تا نگهداریم ستمیس یبهبود طراح

اپراتور  یتر برا کیارگونوم ستمیس کی یآن را حذف کند. باز طراح یحت

 به باشد. یم DOM فیاز وظا نیهمچن راتیو تعم یو پرسنل نگهدار

 ییسطح باال ازمندیبهبود محور ن راتیتعمو  ینگهدار استیهر حال، س

باشد.  همان طور که اشاره شد،  یآموزش م نیاز دانش و تجربه همچن

مخصوص به خود  یها یژگیو راتیوتعم ینگهدار استیهر کدام از س

 نهیبه راتیو تعم ینگهدار استیس کی نییدانست که تع دیدارند، و با

 یم راتیو تعم ینگهدار تیریمورد در مد نیتر یبحران و نیتر یاساس

چندگانه با  یها ستمیشامل سی دیتول عیکه صنا یباشد خصوصا زمان

است که  یهیبد .[20باشد] یمختلف م راتیو تعم یمشخصات نگهدار

مختلف جهت  یها ستمیس یبرا نهیبه مراتیو تع ینگهدار استیس

و الزم است،  یضرور اطمینان تیو قابل یریسطوح دسترس پذ شیافزا
                                                           

4 Automated maintenance 

 نبالتواند به د یم زین یرضروریغ یها یگذار هیکاهش سرما نیعالوه برا

در  نهیبه راتیوتعم ینگهدار استیبا مهم تر شدن س .[21داشته باشد]

 نییدر تع کارا کردیرو کیاز مقاالت  یادیتعداد ز ،یدیصنعت تول

 توسعه دادند. راتیو تعم ینگهدار نهیبه استیس

د  جایگزینی ماشین وجود دار مسألهمرور ادبیات عظیمی در زمینه 

 که از جمله آن ها می توان موارد زیر را اشاره کرد:

 دجایگزینی ماشین وجود دار مسألهمرور ادبیات عظیمی در زمینه 

 :توان موارد زیر را اشاره کردها میکه از جمله آن

جایگزینی  مسألهیک روش تصمیم گیری برای  [22]ایوی و نمبهرد 

رل ها با یکپارچه سازی تکنیک کنتآن ماشین دو حالته ارائه دادند.

یک مدل تصمیم مشاهدات جزئی  فرآیند مارکوفی کیفیت آماری و روش

 .گیری برای نگهداری و تعمیرات تحت شرایط عدم قطعیت ارائه دادند

-لها همچنین با استفاده از تکنیک شبیه سازی سعی داشتند تا مدآن

-دیکهای تصمیم گیری برای نگهداری و تعمیرات را به دنیای واقعیت نز

 تر کنند.

 زترکیبی ا مسألهیک مدل برنامه ریزی پویا برای  [23]کووا     

کنترل کیفیت محصول با افق زمانی  و نگهداری و تعمیرات ماشین

رکوفی فرآیند ماکارگیری از روش در این مقاله با به محدود ارائه داد.

به کمک آن سعی در طراحی یک سیستمی دارند تا  مشاهدات جزئی

نگهداری و تعمیرات ماشین و کنترل کیفیت محصول پیاده  یک اصول

و  فالح نژاد کنند تا هزینه های مورد انتظار سیستم را حداقل کنند.

نی جایگزی مسألهزی پویای تصادفی برای رییک مدل برنامه [24]نیاکی 

قاوت تتک ماشینه دوحالته در افق زمانی محدود ارائه کرده است با این 

 باشد.که متغیر حالت در این جا نرخ تولید محصوالت نامنطبق می

یک روش نگهداری و تعمیرات  [25]فالح نژاد و همکاران     

ج بیزی کارگیری از استنتاپایایی با به-پیشگیرانه مبتنی بر مدل آماری

دست به ایهدف در این مقاله استفاده از استنتاج بیزی بر اند.ارائه داده

ش ها با ترکیب استنتاج بیزی و روآن ،باشدآوردن نقطه بازرسی می

پایایی سعی -نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه مبتنی بر مدل آماری

 ند.ارائه ده ،تر باشدتر و دقیقداشتند تا یک روش دقیق که کاربردی

 جایگزینی تک مسألهیک مدل مارکوفی برای  [26]فالح نژاد و نیاکی

تانه ماشینه دو حالته ارائه دادند که هدف در این مقاله تعیین یک آس

 برای تعیین تصمیم گیری بهینه  مبتنی بر انتخاب تصمیم جایگزینی

 تعمیر ماشین و یا ادامه تولید باشد. ماشین،

ی یک مدل جدید برنامه ریزی پویا  [27]انهمکار وفالح نژاد     

لید دو تصادفی ارائه دادند با این تفاوت که در این مقاله زمان بین تو

-نامنطبق )معیوب( به عنوان متغیر تصمیم گیری قرار گرفته محصول

ت اسهدف در این مقاله تصمیم گیری بر اساس آستانه تعیین شده است.

 باشد.که همان زمان بین تولید دو محصول نامنطبق می
 

5 of maintenance Design 
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 ایگیری دنبالهنمونه  -2

ز ا با سایر تکنیک های نمونه گیری ایدنبالهگیری تکنیک نمونه 

ه در طرح  نمون اوت می باشد.تکی و چند تایی متف گیریقبیل نمونه 

زرسی باشد و به راحتی می توان با باتکی اندازه نمونه ثابت می گیری

لی که در حا نمونه برداشته شده تصمیم به رد یا پذیرش انباشته بگیریم.

ی به گباشد و بستاندازه نمونه ثابت نمی نمونه گیری دنباله ایدر طرح 

نمونه  ممکن است طرح تعداد اقالم نامنطبق و اقالم منطبق تولیدی دارد.

عنی که طرح تا اندازه کل انباشته ادامه پیدا کند به این م ایگیری دنباله

 ].28[به بازرسی صد در صد برسد نمونه گیری دنباله ای

 ابزاری در کنترل کیفیت آماری به منظور پذیرش یک نمونه گیری

ر صد دکه این ابزار در مواقعی استفاده می شود که بازرسی صد باشد می

د امکان پذیر نباشد و یا این که هزینه بازرسی صد در صد باال باش

 همچنین در بعضی از آزمایش ها به دلیل مخرب بودن آن ها و مباحث

 ].29[امنیتی بازرسی صد در صد آن ها صرفه اقتصادی ندارد

به  نمونه گیرییک تکنیک جدید  ینمونه گیری دنباله اتکنیک 

نمونه منظور پذیرش می باشد که هدف در آن بهینه سازی هزینه های 

 هش شمار نمونه های مورد بررسیبه منظور پذیرش و همجنین کا گیری

 اشد.بدر این تکنیک حداقل کردن اندازه نمونه در اولویت می  باشد.می

ار ی کند و بر اساس شماین طرح به صورت آیتم به آیتم نمونه گیری م

ه تجمعی اقالم معیوب مشاهده شده تصمیم به رد یا پذیرش و یا ادام

 ].28[بازرسی نمونه می دهد

ن در آ هاxباشد که محور کنیک دارای یک نمودار گرافیکی میاین ت

ا نشان ها شمار اقالم معیوب رYباشد و محور شمار اقالم بازرسی شده می

این  باشد که معادلهدارای دو خط پذیرش و رد میمودار این ن دهد.می

 دو خط به شرح زیر است:
  

1AX h sn    (1)  

2BX h sn   (2)  

where   

2 1

1 2

(1 )
log( )

(1 )

p p
k

p p
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(4)  
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(5)  
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1
log( )

1
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p
s

k




  

(6)  

  

تر عیوب مشاهده شده در انباشته باالاگرنقطه شمار تجمعی اقالم م

کنیم اگر این ار گیرد آن گاه انباشته را رد میرد در نمودار قراز خط 

پذیریم در صورتی گیرد انباشته را مینقطه پایین تر از خط پذیرش قرار 

گیرد بازرسی را ادامه می دهیم تا زمانی که این نقطه بین دو خط قرار 

که این نقطه باالی خط رد و یا پایین خط پذیرش قرار بگیرد در آن 

( این موضوع را به طور 1)شکل   صورت بازرسی را متوقف می کنیم.

 کند.یح میمفصل تشر

 

 طرح نمونه گیری دنباله ای(: 1)شكل 

 
 

ر بمی خواهیم مدلی را  3ای، در بخش مشابه طرح نمونه گیری دنباله

 .ارائه دهیمچارچوب این طرح نمونه گیری 

 مدلسازی و فرضیات -3

حالت مطلوب و نامطلوب قرار ابتدا فرض می کنیم که ماشین در دو 

 را نشان می دهد. مسألهبه وضوح این  (2)شکل  گیرد.می
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(: تعیین توزیع احتمالی برای مشاهده معیوب در حالت های 2)شكل 

 مطلوب و نامطلوب ماشین

می خواهیم  محدوددر افق زمانی  ریزی پویا ر اساس رویکرد برنامهب

ای که متغیر مرحله اری وتعمیرات ارائه دهیم به گونهیک مدل نگهد

حالت احتمال معیوب بودن ماشین تعداد ماه های باقی مانده و متغیر 

این مدل  4باشد(. در بخش  باشد. )برنامه ریزی پویا از نوع پسرو میمی

 شود.مفصل شرح داده میبه طور 

 متغیرها و پارامتر ها: -1-3

      π احتمال این که ماشین در حالت نامطلوب باشد.: 

      π احتمال این که ماشین در حالت مطلوب باشد.: 1-

: نرخ تنزیل  α      

    1p : احتمال این که مشاهده معیوب باشد اگر ماشین در حالت

 مطلوب باشد.

2p : احتمال این که مشاهده معیوب باشد اگر ماشین در حالت

 نامطلوب باشد.

احتمال این که مشاهده معیوب باشد.:  z        

پیشامد این که مشاهده معیوب باشد.:   L       

1pr : احتمال بعدی حالت ماشین زمانی که یک قلم نا منطبق

 تولید شود.

 2pr: زمانی که یک قلم منطبق تولید  احتمال بعدی حالت ماشین

 شود.

0 π:  تجدید  )ماشیناحتمال مشاهده معیوب در ماشین جدید

 شده(

  n:  مرحله( )متغیرشمار مراحل باقی مانده 

هزینه ثابت برای تصمیم تعویض : R        

A: سود حاصله از تولید یک قلم منطبق تولیدی        

هزینه تولید یک قلم نامنطبق تولیدی : C       

π)(0V:  ماشین در حاتی که هیچ  )ارزشارزش اسقاطی ماشین

 (نمانده و فرآیند پایان یافته استمرحله ای باقی 

       M: ضریب برای ارزش اسقاطی ماشین 

 
 معادالت به کار رفته در مدل به شرح زیر است:

 

1 0

1 1

1 2
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(11)  

جایگزینی  مسألهتكنیک نمونه گیری دنباله ای برای  -4

 ماشین

با توجه به درخت تصمیم گیری که شامل سه تصمیم تعویض و تعمیر و 

جایگزینی ماشین  مسألهادامه تولید می باشد از همین رو مدلی برای 

ارائه شده است به این ترتیب که ابتدا ماشین شروع به تولید یک محصول 

معیوب  اقالم دمی کند بر اساس طرح نمونه گیری دنباله ای اگر تعدا

در محدوده رد انباشته قرار بگیرد ماشین را تعویض کرده ، اگر تولیدی 

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 

اما اگر تعداد اقالم معیوب تولیدی در محدوده ادامه  انجام نمی دهیم

تا تعداد  ن قدر نمونه گیری ادامه پیدا می کندآ گیری برسد آن گاهه نمون

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 

چارچوب نمونه گیری دنباله ای را  (3)تصمیم مربوطه می زنیم . شکل 
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 جایگزینی ماشین به طور صریحی بیان می کند. مسألهبرای حل 

 

 

 

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

 

A تعویض دستگاه : 

B : ادامه نمونه گیری تا زمانی که به دو محدودهA  وC .برسیم  

Cادامه تولید بدون هیچ عمل نگهداری و تعمیرات : 

 

ی پویای درخت تصمیم گیری بر مبنای تکنیک برنامه ریز (4)شکل 

 دهد.پسرو را به خوبی نشان می

 مثال عددی -5

را به  مسألهدر این بخش سعی شده است با ارائه یک مثال، مدل 

 به صورت زیر است: مسألهصورت واضحی شرح دهیم داده های 
 

0

1 2

R=20, =0.95, =0.02, =0.4,

p =0.1,p =0.6,C=60,A=5,M=5

  
 

 

 

 

 

 

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

 ادامه تولید

تصمیم 

 گیری
 π ادامه تولید تعویض

 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

تعویض 

 ماشین
90.52631 91.52631 0.6 

تعویض 

 ماشین
90.52631 93.15131 0.65 

تعویض 

 ماشین
90.52631 94.77631 0.7 

تعویض 

 ماشین
90.52631 96.40131 0.75 

تعویض 

 ماشین
90.52631 98.02631 0.8 

تعویض 

 ماشین
90.52631 99.65131 0.85 

تعویض 

 ماشین
90.52631 101.2763 0.9 

تعویض 

 ماشین
90.52631 102.9013 0.95 

تعویض 

 ماشین
90.52631 104.5263 1 

 

نیز نشان می دهد که اگر احتمال معیوب بودن ماشین  (5)شکل 

اشین مباشد تصمیم ادامه تولید و اگر احتمال معیوب بودن  0,6کمتر از 

 شود.میباشد تصمیم تعویض ماشین اعمال  0,6بیشتر از 
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 ادامه تولید می شود. و ماشین و كه شامل تصمیمات تعویض(:  درخت تصمیم گیری  بر مبنای برنامه ریزی پویای پسر4)شكل 

 

 

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

 نتیجه گیری -6

ی دنبالهدر این تحقیق سعی شد تا با بهره گیری از الگوی نمونه گیر

 مسألهبهینه نگهداری و تعمیرات برای  ستای آیتم به آیتم یک سیا

هدف  برای تحقق این نی ماشین در افق زمانی محدود ارائه دهیم.یجایگز

از  پویای پسرو استفاده شده است تا با بهره گیریاز تکنیک برنامه ریزی 

آن یک درخت تصمیم گیری پیاده سازی کنیم که بر اساس کیفیت 

نتایج این تحقیق از  قطعات تولیدی کدام تصمیم مقرون به صرفه باشد.

ن استنباط کرد که میزان کیفیت قطعات تولیدی تا چه اندازه بر توامی

 و ادامه تولید اثر دارد.  ویضروی تصمیم گیری مبتنی  بر  تع
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ر
ظا

رد انت
ی مو

زینه ها
ه

احتمال این که ماشین در حالت نامطلوب باشد
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