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  چکيده            
 بـا لحـاظ کـردن       ، پيشگيرانه )نت(ت   نگهداري و تعميرا   هايسيستمبهينه  روش جديدي براي برنامه ريزي      تحقيق  اين  در  

در مـدل  .  طراحـي و ارائـه شـده اسـت    ،هيـک تـابع هـدف چنـد منظـور        محدوديتهاي اينگونه سيستمها  و با اسـتفاده از          
با تامين حداقل سطح قابليت اطمينان سيستم در طي دوره برنامه ريزي، با توجه به منابع دردسترس و                   هدف ،پيشنهادي

بمنظـور  . باشدم مي  اتفاقي و هزينه ناشي از خواب سيست       هاي خرابي مربوط به ينه هاي   زه،  تنهزينه هاي   مجموع  حداقل  
ر حـل مـدل پيـشنهادي اسـتفاده     د (Simulated Annealing)ی افزايش سرعت محاسباتي، از الگوريتم تبريد تدريج

  ايـستگاه  ۱۰سيستمي شـامل    راي   ب برنامه بهينه نگهداري و تعميرات     حل مسئله    در قالب  ، کارايي اين روش   . است گرديده
 .  نشان داده شده است)جزء(
  

   ی تبريد تدريج الگوريتم‐ قابليت اطمينان‐نگهداري و تعميرات پيشگيرانه :واژهاي کليدي              
  

 مقدمه ‐١
  وارينگهد امروزه به دليل هزينه باالي تجهيزات صنعتي و لزوم آماده و در دسترس بودن آنها در مواقع مورد نياز،

تعميرات و . شودنميصنعت خاصي  محدود به نتفعاليتهاي .  استشده پيشگيرانه از اهميت خاصي برخوردار )نت(ات تعمير
 اتفاقي یكه خرابي ها، ي توليدسيستم های و ، صنايع هواپيمايياه  نيروگاهدر بسياري از صنايع مانند پيشگيرانهنگهداري 

   . يك امر ضروري است دارند، ي فراوانماليخسارت جاني و 
طبق . شندبا ميتقسيمقابل شوند، به دو دسته كلي  براساس زماني كه انجام مي،نگهداري و هاي تعميراتفعاليت

سيستم راه اندازی مجدد منظور به  ي بروز خرابپس از هستند که يهايفعاليت تعميرات اصالحي MIL-STD-721Bاستاندارد 
ليت قاب و حفظ ءارتقا شده است که به منظور يريز برنامههايفعاليت شامل عميرات پيشگيرانهل، تدر مقاب. [1]پذيرنديانجام م
 در زمان  تفاوت عمده تعميرات اصالحي و پيشگيرانه.دنگيري در سطح مطلوب در زمان عملکرد سيستم صورت م٣اطمينان

ه قبل از خرابي سيستم و بتعميرات پيشگيرانه پس از وقوع خرابي بصورت موردی و  اصالحي ات تعمير.استانجام هر يک 
هاي اضافي و  تحميل هزينهموجبهاي اتفاقي كه  خرابي کاهشدر تعميرات پيشگيرانه .گيرندريزی شده صورت ميشکل برنامه

  .دنرگذاتاثير  نيز ،شوندريزی شده ميانحراف از فعاليتهای برنامه

                                                      
  ار استادي ١
  دانشجوی کارشناسی ارشد  ٢

3 Reliability 

 



 .شوندتقسيم مي) 2P( ٢و جايگزيني پيشگيرانه) 1P( ١هرانه ساديپيشگبه دو دسته تعميرات خود تعميرات پيشگيرانه 
برای باقيمانده دوره  ،قابليت اطمينان سيستم رادر نتيجه  را كم كرده و  مصرف شده سيستمتعميرات پيشگيرانه ساده عمر

كردن، كاري، تنظيم و كاليبرهيزكاري، تمتوان به روغنهاي تعميرات پيشگيرانه مياز جمله فعاليت. دندهارتقاء ميکاری، 
 قابليت ، با تعويض قطعات مستهلک،جايگزيني پيشگيرانه. دنموكردن مواد الزم مانند روغن و آب اشاره كردن و اضافهمحكم
   .ارتقاء مي دهدسطح اوليه ان را به ناطمي

-وع خرابي نفي ماهيت تصادفي ايناز طر. های اتفاقی بطور کلی مطلوب نيستندهای مضاعف، خرابيبدليل تحميل هزينه
ريزی نت از اين رو، در اکثر کاربردها و تحقيقات در زمينه برنامه. نمايدها، حذف کامل و قطعي آنها را غير ممکن مي

قابليت اطمينان يک سيستم، در مقابل احتمال خرابي، احتمال عملکرد . شوداستفاده مي پيشگيرانه، از مفهوم قابليت اطمينان
قطعه يا زير (يک سيستم ممکن است از يک يا چندين جزء . ب آن در شرايط مشخص و در مدت زمان معين استمطلو

تواند ، بر حسب ساختار و عملکرد يک سيستم، ميءاز نقطه نظر تحليل قابليت اطمينان، ارتباط بين اجزا. تشکيل يابد) مجموعه
از  هدف چنين سيستمي در حالت كلي،براي اين.  موازی باشد‐ی های سربصورت سری، موازی و يا ترکيبی از زير مجموعه

، ارائه يك برنامه مدون فعاليت هاي بهبود دهنده و اصالحي به منظور كاهش خرابي هاي پيش بيني  پيشگيرانهنتبرنامه ريزي 
  .باشد با کمترين هزينه، در طول دوره برنامه ريزی مي، سيستممورد نياز قابليت اطمينان حفظنشده و 

 از .گرفته استصورت ، ها مختلفنظر گرفتن اهداف و ويژگي، با در شگيرانهپي  درباره برنامه ريزی نتمتعددیتحقيقات 
بدست ای بگونهزمان شروع و پريود تعميرات را  (GA)  ژنتيکاستفاده از الگوريتم با ،موازي ‐هاي سريسيستمبرای آنجمله 
،  در همين راستا.[2]کمينه شوند تعميرات پيشگيرانه هایهزينه، ٣رس پذيريحداقل دردست که ضمن حفظ شدهآورده 

تعميرات و مسئله شده  هبه عنوان تابع هدف در نظر گرفتها، با در نظر گرفتن بار فصلی آنها، نيروگاه پذيريمتوسط دسترس
جزيي مدلسازی شده و به نقش سيستم بصورت يک مجموعه تک  كل ،اين تحقيق در .استده ش حل GAبا روش غير ادواری 

 پيشگيرانه تعميراتريزی برنامه بعنوان معيار را  ٤واحد هزينه عمر ، درمطالعه ديگری.[3]اجزا مختلف توجهي نگرديده است
؛ تعمير پيشگيرانه و تعويض پيشگيرانه وجود تدر مدل پيشنهادي آنها تنها دو نوع فعاليت ن. انداستفاده قرار داده مورد
   .[1]دارد

مدلهاي ارئـه شـده جامعيـت الزم را          در بسياري از آنها       اما  است، هاگر چه تحقيقات علمي در زمينه نت پيشگيرانه گسترد        
 در نظـر    يمـواز ‐ي سـر  يسيستم کلـ  حاضر،  در تحقيق   . كنندنداشته و برخي از پارمترهاي مهم در فعاليتهاي نت را لحاظ نمي           

 نـوع    هـر  رد بطوريكـه  اندپذير طراحي شده  عطافناالمكان جامع و ا   يحتادي،  پيشنههمچنين، مدل و روش حل      . شوديگرفته م 
  . شوندبعدي تشريح ميقسمتهاي ساختار مسئله و روش حل آن در . دهستنسازي سيستمي قابل انطباق و پياده

  

  تعريف مسئله  ‐۲
 مهـم در    معيارهـاي  از   , تعريف مـي شـود      مشخص مان که به صورت احتمال عملکرد صحيح سيستم تا ز         ،قابليت اطمينان 

 از  ,هاي چنـد جزئـي      سيستم  همانطور كه اشاره شد، در     .جزيي است جزيي يا چند  ي، اعم از تك   ستمهر نوع سي  ارزيابي عملکرد   
بمنظـور جامعيـت     .[4] مـوازي باشـند    ‐ در حالت کلي سري     يا توانند به صورت سري يا موازي و       اجزاء مي  نظر قابليت اطمينان،  
تواننـد   آن مـي ء در نظر گرفته شده متشكل از چندين عضو است كه اجـزا     سيستم ،در اين تحقيق  نهادي،  بخشيدن به مدل پيش   

، خرابـي آن     در عملكـرد سيـستم      مزبور ءجزو نقش   بسته به موقعيت    . موازي داشته باشند  ‐تركيبهاي مختلفي از حالتهاي سري    
از توزيـع آمـاری خاصـی       هر يـک از اجـزاء       خرابی   .ددگريا كاهش قابليت اطمينان آن      كل سيستم    ممكن است منجر به خرابي    

                                                      
1 Simple preventive maintenance (1P) 
2 Preventive replacement  (2P) 
3 Availability 
4 unit-cost life 

 



های زياد به سيـستم، عـدم آمـادگی پرسـنل بـرای              امکان وارد شدن خسارت    بدليل،  ي اتفاق یهاي خراب گونهاين. کندپيروی می 
 و ددگـر مـی  سيـستم  اضـافی بـه   تحميل هزينـه هـاي        باعث ، جوابگويي به سفارشات   افتادنها و به تاخير     مواجه شدن با خرابی   

طـول دوره   در يک سـطح مـشخص قابليـت اطمينـان        حفظ   يبرا  برنامه نت پيشگيرانه   ارائهدر نتيجه،    .بنابراين مطلوب نيستند  
های مستقيم سرويس  مرتبط با فعاليتهای نت شامل هزينههاي هزينه.رسدضروری بنظر مي، ريزي با حداقل هزينه ممكن   رنامهب

 هااين هزينه اي باشد تا    بايست بگونه برنامه نت مي  . شوندهای اتفاقی و خواب سيستم می     ابيهای ناشی از خر   و تعميرات و هزينه   
  و منـابع هاي سيستمي از قبيل سطح قابليت اطمينان مورد نياز و تعداد پرسـنل          در اين زمينه همچنين محدوديت    . دشوكمينه  

  سيـستم را ء و نوع تعميرات بهمراه منابع الزم براي هر جزتواليبايست، نت جامع مي  برنامهيك  . بايست لحاظ شوند  نت، نيز مي  
  .مشخص كند
 برنامـه تعميـرات پريـودي را مـورد          بعضی مقـاالت  . [7]دارائه مي شو   ادواري و غير    نت ادواري  روش   دوريزي نت به    برنامه

ك فاصله زمـاني ثابـت بـا در نظـر           در اين روش ي   . [2]انددهي سيستم ر ا تعيين نموده     اند و فاصله زماني سرويس    توجه قرار داده  
رويکرد دوم در برنامه ريزی     . شودا فاصله زماني ثابت سرويس دهي مي      گرفتن محدوديت ها و تابع هدف تعيين شده و سيستم ب          

در ابتدای هر   . نمايندمي تقسيم   يريزي را به بازه هاي زماني كوچك       برنامه دوره ،در اين روش   .های غير ادواری است   نت، بازرسي 
ـ     طول. گرددبازه، اجزاء سيستم بازرسي شده و نوع تعميرات هر جزء سيستم مشخص مي              مشخـصات و    ا توجـه بـه     اين بازه ها ب

   .[1][3]تواند متفاوت باشدهاي فني هر سيستم ميمحدوديت
هـاي  دورهدر  يزي  راين نوع برنامه  در  ذکر شد،   همانطور که   . شوددر اين تحقيق از برنامه ريزي نت غير ادواري استفاده مي          

 مـورد    اطمينـان  ، سطح قابليت  )...قطعه، مجموعه و    (ء   هر جز  ١اساس نرخ خرابي  بر. شوند سيستم بازرسي مي   ءزماني خاصي اجزا  
 :گيردنياز و مقدار منابع در دست، يكي از اقدامات زير براي آن صورت مي

:)1a نوعاجزا و حصول اطمينان از صحت بازرسي )الف )   

)   

  

                                                     

اين . گرددميبرطرف  تا حدی    ،دنشوعواملی که باعث بروز خرابی در آينده می       تنها  ابعی استفاده نمی شود و      در بازرسی من  
 .گيرندهای نت جای ميدر اين گروه از فعاليت..... تميز کاری، روغنکاری و . گرددباعث کاهش سرعت خرابی میامر بنوبه خود 

:)1Pنوع  و اصالح اجزاتعمير )ب
ـ گردها مـی  وضعيت اجزاء و برطرف کردن خرابی باعث بهبود   شامل فعاليت هاي تعميراتي مي باشد كه       ليتاين نوع فعا    .دن

 . گرداندباز نمي" نو" ها باعث بهبود سطح قابليت اطمينان جزء مورد نظر شده ولي آن را به حالت اين گروه از فعاليت
:)2Pنوع  ( اجزاجايگزيني )ج

جزء تعميـر شـده   باشد كه وضعيت    ي قطعات خراب توسط قطعات جديد مي      اساسي و جايگزين  اين فعاليت شامل تعميرات     
  . باز می گرداند)کامال نو ( به حالت اوليه را

در هر زير   در حالت كلي،    .  مي شود   مختلط استفاده  يسر‐يستم ها مواز  ي از س   به مسئله  ت دادن ي جامع در اين مقاله براي   
 بـازه   Nاست در طـول دوره برنامـه ريـزي، سيـستم در            صحيح سيستم الزم     عملكرداي   بر عضو m از   kعملكرد صحيح   سيستم  

 و اهميت آنهـا در قابليـت اطمينـان سيـستم،     ءمورد بازرسي قرار گرفته و بسته به نرخ خرابي اجزا، Tp زماني، با طول مساوي 
اين فعاليتهـا مـستلزم صـرف هزينـه و منـابع      هر يك از . گيرد در مورد آنها انجام مي(1a, 1P, 2P)يكي از سه نوع فعاليت نت 

هـدف  . دارنـد ) و در نتيجـه سيـستم     ( مورد نظر    ءمختلفي هستند و در مقابل تاثير متفاوتي در ارتقاء سطح قابليت اطمينان جز            
اصلي تعيين نوع فعاليت نت برای هر جز در هر بازه زماني بازرسي است بنحوی که، ضمن حفظ حداقل سطح قابليت اطمينـان                       

های در نظر گرفته شده در بهينه سازی برنامه ريزی نت به قرار             هزينه. ورد نياز، مجموع هزينه های مرتبط با نت کمينه شوند         م
  : باشندزير مي

 
1 Hazard Rate 

 



هزينـه هـای مربـوط بـه تعميـرات و نگهـداری و               ها شـامل   اين هزينه  ):های مستقيم هزينه (هزينه فعاليتهای نت   •
لحـاظ و    جداگانـه    )تعميرات و جـايگزينی   (هزينه هر يک     ،وت بودن هزينه های انواع تعميرات     به دليل متفا  . باشدجايگزينی می 

 هزينه مربوط بـه تعميـرات نـوع    انجام گيرد، 1Pام تعميرات نوع nام در بازه i  اگر در برنامه نت برای عنصر .شده استمحاسبه 
1P    2تعميرات نوع   جزء مزبور    چنانچه   .شود در نظر گرفته میP 2 هزينه مربوط به تعميرات نوع       ، باشد  داشتهP  گـردد لحاظ مي. 

در هـر دوره برنامـه   .  ناچيز فرض شده و از آنهـا صـرفنظر مـي شـود    1aهزينه های ناشي از فعاليتهای نوع       در مدل پيشنهادی،    
جمـع بـسته مـی    هزينه های مربوط به تعميرات برنامه ريزی شده برای تمام عناصر در بازه های مختلف محاسبه شده و           ريزی،  
  .  شود

ز فعاليتهای نت      هزينه •  و  های اتفاقی هزينه مربوط به ريسک ناشي از خرابي       ):های غير مستقيم  هزينه(های متاثر 
اگر چه بـا افـزايش قابليـت اطمينـان      . گيرنددر اين گروه قرار مي    ،  های خواب سيستم به دليل تعميرات برنامه ريزی شده        هزينه

1(، احتمال خرابي اتفاقي سيستم      )(ي  بازرسسيستم در هربازه    

ا

sR ,nsR , n−(             کاهش ميابد، ولي ايـن احتمـال در هـر حـالتي 
به دليل پيش بينی نشدن تجهيزات و پرسنل مـورد نيـاز بـرای تعميـرات، هزينـه هـای                 در چنين مواقعي،    . خواهد داشت وجود  

 باعث خواب سيستم شود، هزينـه  nر مقابل اگر اجرای تعميرات برنامه ريزی شده در بازه       د .شودبيشتری به سيستم تحميل می    
به اين ترتيب، هزينه های خواب سيستم، بسته بـه علـت            . گرددخواب سيستم به دليل تعميرات برنامه ريزی شده، محاسبه مي         

 .اندآنها، بطور جداگانه لحاظ شده
- عنوان تابع هدف در نظر گرفته مـي های فوق برای تمام عناصر در بازه های مختلف محاسبه شده و مجموع آنها به       هزينه

قطعه يدکي، نيـروی    (تعداد منابع    .هستند در دسترس    و منابع مورد نياز    قابليت اطمينان     شامل حداقل  مدلهای  حدوديتم. شود
.  محاسبه می شود که بايد کوچکتر از منـابع در دسـترس باشـد              nام عناصر در هر بازه      مورد نياز برای تعميرات تم     ....)انساني و   

 منابعی 1aنجام بازرسی يا تعميرات نوع ابرای . کنند  مقادير متفاوتي از منابع را مصرف مي    2P و تعميرات نوع     1Pتعميرات نوع   
ان هر عنصر و با استفاده از روابط قابليـت اطمينـان     قابليت اطمين  ، با توجه  nقابليت سيستم در بازه     همچنين  . مصرف نمی شود  

 طي دوره min,sاين مقدار بايد از حداقل قابليت اطمينان مورد نياز سيستم . موازی، محاسبه می شود‐ شبکه های سری در
  .  بعد تشريح شده استقسمتدر چگونگي ارزيابي قابليت اطمينان سيستم تحت برنامه ريزی نت . برنامه ريزی بزرگتر باشد

  

Rدر 

  تعميرات پيشگيرانهقابليت اطمينان در سيستم تحت ‐۳
. [4] ارائه شده اسـت    روش های متفاوتی   رانه،   

در اي
 تحِت تعميرات پيشگيهای چند جزيي  برای محاسبه قابليت اطمينان سيستم    

قابليـت   در نـت پيـشگيرانه   بطور کلـي . [5]ميگيردمورد استفاده قرار    روشها  اين  ترين  يکی از بهترين و کاربردی    ن تحقيق،    
 از روابـط زيـر      ،  پيـروی میکنـد     βوθمقياس و شكل      با پارامترهاي   از توزيع وايبل   آنکه خرابی   سيستم،  از  هر جز    اطمينان

  :آيدبدست می
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توسط  ميزان اين تاثيرات. دارنداجزاء قابليت اطمينان بر روی تاثير متفاوتی  2P و 1P و 1a  تعميراتیهای فعاليتهر يک از  
) ۱(ر کنند و با توجه به روابط   ضرايب مزبور مقادير بين صفر و يک را ميتوانند اختيا       .دنشوتعيين می   m2 و   m1  بهبود ضرايب

حداقل تاثير را بـر روی قابليـت اطمينـان           1a  نوع   سرويس .کند،  افزايش مقادير آنها تاثير فعاليت تعميراتي را بيشتر مي          )۲(و  
 در نظـر گرفتـه    برابر صـفر m2مقدار   و عددی بين صفر و يکm1مقدار بنابراين  .هدميدرا کاهش رعت خرابی س داشته و تنها  

 و m1مقـادير  هـر دو   2Pدر تعميرات نـوع   .ودشانتخاب مي يک در    بين صفر و   m2 و   m1 مقدار   1P در تعميرات نوع     .می شود 
m2    بعـد  به اين ترتيب . ازگردانده خواهد شدب "نو"تحت تعمير به حالت قابليت اطمينان جزء   در نتيجه   گيرد و   قرار مي  برابر يک

سيـستم  کـل  مـوازی، قابليـت اطمينـان    ‐وسط روابط قابليت اطمينان در سيستم های سری ت ،از محاسبه قابليت اطمينان اجزا 
  .شودمحاسبه می

  

 )Simulated Annealing الگوريتم(ل روش ح ‐۴
بنابراين روشهای حل سنتي و استاندارد کـارايي        .  پيچيده و بزرگ ميشوند    غالبامسائل بهينه سازی صنعتي در ابعاد واقعي        

پيـشرفت فـن آوری کـامپيوتر و ارتقـا     خوشبختانه، با . ما مستلزم صرف زمانهای محاسباتي طوالنی هستند  الزم را نداشته و عمو    
 . هاي محاسباتي، امروزه استفاده از روشهاي ابتکاري و جستجوگرهاي هوشمند کامالً متداول گرديده است قابليت

 ايـن روش  .رنامه ريزی نت اسـتفاده شـده اسـت   برای حل بهينه مسئله ب (SA) تبريد تدريجیالگوريتم در اين پژوهش از 
کرده و با ايجاد و ارزيابي جوابهای متوالي بصورت گام به گام بسمت جـواب بهينـه                 شبيه سازي   را  يند سرد شدن مواد مذاب      آفر

حرکت بـه جـواب جديـد در        . شود  براي هر حرکت، يک همسايگي جديد بصورت تصادفي ايجاد و ارزيابي مي            .[6]حرکت ميکند 
 بزرگتـر   (0,1]از يـک عـدد تـصادفي از دامنـه            ١حرکترتيکه جواب جديد از جواب فعلي بهتر باشد و يا مقدار تابع احتمال              صو
ايـن حرکـت   .  را توليـد و ارزيـابي خواهـد نمـود     غير اين صورت جستجوگر جـواب جديـد ديگـری        در. انجام خواهد يافت  . باشد
 بـه صـورت زيـر     حرکـت تابع احتمالي. ادامه ميابد) ...تکرارها، زمان محاسبات، و د تعدا(گام تا ارضاء شرط توقف الگوريتم        به گام

  :شودتعريف مي
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  :زير استفاده شده استدر فرمولهای فوق از نمادهای 
  امi حرکت جواب در :

pm: حرکت براي )کانديد(جديد  جواب i+1ام  
   جديد هدف در صورت حرکت به جواب تغيير مقدار تابع:∆

i

)pmpm(P 1ii +→

                                                     

T : حرکتدرجه حرارت در iام  
   امi+1 جديد در حرکت احتمال حرکت به جواب :

  
  . روش پيشنهادی يک مثال عددی ارائه و تحليل ميگردددر ادامه بمنظور نمايش عملکرد

  
  

 
1 Transition probability 

 



  نتايج محاسباتي  ومطالعه موردی ‐۵
در نظر گرفته شده  زير موازي به صورت ‐ سري عضو۱۰ شامل  مختلطيسيستم, برای نشان دادن کارآيي روش ارائه شده 

  :است

  
   موازی کلی‐ ساختار سيستم سری:١شکل 

  
در حالـت کلـي ارتبـاط اجـزا          .در ارتبـاط هـستند     يکـديگر    ا که به صورت سري ب     ستا مجموعه زير   ۴ سيستم شامل اين  

 عنصر ۴  تا از۲ براي کارکرد صحيح سيستم بايد ۴مجموعه در زير به عنوان مثال  .ميباشد m از k يمواز ‐يسيستم از نوع سر
بديهی است که هر نوع چيـدمان   . بودعمل نمايند در حاليکه در ساير زير سيستمها عملکرد صحيح يک جز کافي خواهد   موازي  

  .ديگر نيز قابل تحليل خواهد بود
تعيـين  در ابتدای هر بازه مناسب ترين نوع تعميرات برای هـر جـز               .شودارائه می يکماهه   ي بازه زمان  ۱۰ ي برا يزينامه ر بر

نـان  يت اطم يـ حداقل قابل . گيردم مي در صورت وقوع خرابي اتفاقي تعميرات اصالحي، با هزينه بيشتر، انجا           .ددگرميو اجرا   شده  
  .شده است در نظر گرفته %۹۰از يمورد ن

  . شده استداده )۲(ول در جدهای مورد نياز ساير داده و )۱( در جدول  هزينه هاي تعميراتبهاطالعات مربوط 
  

 هزينه هاي انواع تعميرات : ١جدول
  ۱۰  ۹  ۸  ۷  ۶  ۵  ۴  ۳  ۲  ۱  شماره جزء
  1P)$( ۴۵  ۱۵  ۲۵  ۳۵  ۳۰  ۳۹  ۳۰  ۲۰  ۲۵  ۱۵ هزينه تعميرات نوع

  
  هزينه هاي خرابي اتفاقي و خواب سيستمضريب بهبود،  : ٢جدول

  ۵۰۰  )$( ي اتفاقيخرابنه يهز
  ۳۰۰  )$ (نه خوابيهز

  =۰m2  و=1a ۱m1 قابليت اطمينان تعميرات نوعضريب بهبود
  =m2 ۵/۰ و  =1P ۱m1ضريب بهبود قابليت اطمينان تعميرات نوع

  =۱m2  و=2P ۱m1 قابليت اطمينان تعميرات نوعضريب بهبود
  %۹۰  حداقل قابليت اطمينان

  
 2Pتعميـرات نـوع      و منابع مـورد نيـاز        هزينه ها در مقابل   . شودمنابعي مصرف نمي   1aتعميرات نوع   الزم به ذکر است، در      

  .اندشده در نظر گرفته 1Pبرابر تعميرات نوع دو
 )۲(در شـکل     ، ثانيه زمان محاسـباتي    ۳۰در مدت    مترهای جستجوگر، اای بهترين پار  ، بر هزينه ها مجموع  نمودار تغييرات   
لگوريتم، امکان حرکت به جواب  ا به دليل ماهيت اتفاقی      جستجودر ابتدای   همانطور که از شکل پيداست،      . نشان داده شده است   

 و الگـوريتم    سته شـده  تفاقی بودن الگوريتم کا    با افزايش تعداد حرکت ها، از خاصيت ا         ولی  نيز وجود دارد   غير بهبود دهنده  های  
 در حل مـسئله  SA  روند سريع همگرايي تابع هزينه نشان دهنده قابليت باالی روش .فقط به جواب های بهتر حرکت می کند

  . مورد نظر است

 



  
  نمودار کاهش تابع هزينه : ۲شكل 

  
 شامل نوع تعميرات، منابع مصرفي و سـطح قابليـت           ماه ۱۰ريزی  يک دوره برنامه  برنامه نگهداري و تعميرات براي      بهترين  

 بعنوان مثال، طبق جـدول مزبـور در   . استگرديدهارائه ) ۳(در جدول ها در پايان هر ماه بهمراه مجموع هزينه    اطمينان سيستم 
 )1aنـوع  ( نيست وتنها بازرسي سيستم 2P و 1Pنيازی به انجام فعاليتهای تعميراتي انواع بودن اجزاء  به دليل نو  بازه زماني اول  

ولـي در دوره دوم،     . حداقل سطح مورد نياز باقي مانده اسـت       بيشتر از   قابليت اطمينان سيستم در اين دوره در        . نمايدکفايت مي 
 1P تعميـرات نـوع      ۱۰ و   ۸،  ۷ و بـرای اجـزاء       2P تعميـرات نـوع    ۹ و   ۵،  ۳بمنظور حفظ حداقل قابليت اطمينـان، بـرای اجـزاء           

% ۹۰ واحد از منابع، قابليت اطمينان کل سيستم را بـه بـيش از               ۹  مجموع ت، با صرف  انجام اين تعميرا  . ميبايست صورت پذيرد  
  .های بازرسي وجود داردای در ساير دورهروند مشابه. خواهد رساند

  
   عضوی۱۰ سيستم  يکبرنامه تعميرات براي: ۳جدول 

  ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  ۹  ۱۰  قابليت اطمينان   مورد نيازمنابع
  شماره جزء

  )ماه(شماره بازه 

٠  ۹/۹۱% ۰  ٠  ۰  ۰ ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۱n=  

٩  ۱/۹۰%  ۱  ٢  ۱  ۱  ۰  ۲  ۰  ۲  ۰  ۰  ۲n=  

١٢  ۰/۹۰%  ۱  ٢  ۱  ۰  ۲  ۲  ۲  ۱  ۰  ۱  ۳n= 

٠/٩٠  ١٢%  ۱  ٢  ۲  ۰  ۲  ۲  ۱  ۲  ۰  ۰  ۴n= 

١٥  ۰/۹۰% ۱  ٢  ۱  ۲  ۲  ۲  ۰  ۱  ۲  ۲  ۵n= 

١٢  ۱/۹۰%  ۰  ٢  ۲  ۱  ۰  ۲  ۲  ۲  ۱  ۰  ۶n=  

١٢  ۱/۹۰%  ۲  ١  ۰  ۱  ۲  ۲  ۱  ۱  ۱  ۱  ۷n=  

١٢  ۰/۹۰%  ۲  ٢  ۲  ۰  ۲  ۲  ۱  ۰  ۰  ۱  ۸n= 

١٢  ۱/۹۰%  ۰  ٢  ۲  ۰  ۲  ۲  ۲  ۲  ۰  ۰  ۹n= 

١٢  ۰/۹۰%  ۲  ١  ۰  ۲  ۲  ۲  ۰  ۱  ۰  ۲  ۱۰n= 

  هزينه کل  ٦١٧٠

 



همانطور که   .  تغيير خواهد کرد   )۳( قابليت اطمينان سيستم به صورت شکل        ،)۳(با اجرای برنامه نت ارائه شده در جدول         
 .باقي مانده است% ۹۰همواره باالتر از ريزی در طي دوره برنامهتم شکل مشاهده می شود، قابليت اطمينان سيساين در 

  

  
  های بازرسيدر دورهقابليت اطمينان تغييرات  : ۳شكل 

 بحث و نتيجه گيري  ‐۶
بـا ايـن    . تعميرات و نگهداري پيشگيرانه نقش مهمي در كاركرد مطلوب و بدون وقفه سيستمهاي صنعتي و خدماتي دارند                

ارائه برنامه بهينه نت عالوه بـر تـامين سـطح قابليـت             . زينه بر بوده و مستلزم صرف منابع محدود هستند        حال، فعاليتهاي نت ه   
در  .تقيم و غير مستقيم نت نيز موثر خواهد بودس، در كاهش هزينه هاي م    و کاهش خرابيهای اتفاقي    اطمينان مورد نياز سيستم   

 براي برنامـه ريـزي نـت يـك سيـستم چنـد       ،قابليت اطمينان از جمله اين مقاله مدلي جامع، با در نظر گرفتن پارامترهاي مهم    
نتـايج محاسـباتي نـشان ميدهـد        . بمنظور حل سريع مدل ارائه شده از الگوريتم تبريد تدريجي استفاده شد           . عضوي ارائه گرديد  

قعيـت اسـت كـه بـراي        نتايج همچنين مبـين ايـن وا      . استمحاسباتي  روش مزبور به خوبي قادر به حل مدل در زمانهاي كوتاه            
طراحي مـدل و روش حـل پيـشنهادي         . پريودهاي ثابت بازرسي، نوع فعاليت نت براي اجزاء مختلف ميتواند كامال متفاوت باشد            

 .باشندكامال انعطاف پذير بوده و با تغييرات جزيي براي هر نوع سيستمي قابل انطباق و پياده سازي مي
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