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Abstract:
 Equipment in their lifecycle degerades due to failures, environmental condition and 
instances and consequently they beome unready for operations. On the other hand 
the readiness of the equipment has a key role in managers and leaders decisions 
about the way to use equipment. Currently, for planning a mining project, just 
the readiness of the equipment is considered based on check lists and their future 
status is not taken in to account. While having a prediction of the equipment status 
during project time enable decision makers to plan more precisely and prevent 
shutdown in production or service procedure. In this research, initially failure 
behaviure of the equipment is modeled using weibull distribution and reliability 
of the equipment will be calculated during its life cycle. Afterwards, preventive 
maintenance planning will be indicated considering two objective namely cost 
and shutdown minimization under acceptable reliability level of the equipment as 
service level. The case study resuts show that the historical data affect maintence 
plan significantly.

Key words: Multi-objective Analysis, Reliability, Crash Data, Censored Data, 
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چکیده:

ازیک طرف رفع خرابی و اشکال در سیستم های پیچیده نیازمند صرف هزینه زیاد می باشد و از طرف 
دیگر توقف تجهیزات استراتژیک خصوصاً تجهیزات نظامی دارای ریسک باالیی هستند که می بایست از آن 
جلوگیری کرد. لذا برقراری تعادل بین سطح خدمات تجهیزات و میزان هزینه آن ها در طول زمان عملیات 
از اهمیت باالیی برخوردار است. داشتن پیش بینی از وضعیت تجهیز برای فرماندهان بسیار اهمیت دارد. 
در حال حاضر چک لیست های تعیین شده برای هر تجهیز صرفاً وضعیت آن لحظه تجهیز را تشخیص داده و 
هیچ گونه پیش بینی از آینده ارائه نمی دهد. در این تحقیق، ابتدا با استفاده از داده های سانسور شده و آنالیز 
ویبول به رفع مشکل کمبود داده برای مدل سازی فرایند خرابی و محاسبه قابلیت اطمینان و نرخ خرابی 
تجهیزات در طول عمر آن ها پرداخته می شود. سپس نحوه برنامه ریزی بهینه فعالیت نت پیشگیرانه به 
روش ساده با دو هدف کمینه کردن زمان توقف و هزینه به عنوان دو تابع هدف در محدوده قابلیت اطمینان 
قابل قبول تجهیزات برای یک مطالعه موردی پیاده می شود. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اطالعات 

خرابی هر یک از تجهیزات مورد مطالعه تأثیر بسزایی در کیفیت و کمیت برنامه نت آن تجهیز دارد.

واژه های کلیدی: تحلیل چندهدفه، قابلیت اطمینان، داده های خرابی، داده های سانسور شده، 
نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه.

sayyah.ali@qom.ac.ir :ایمیل نویسنده مسئول *
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1- مقدمه

توانایی یک تجهیز برای ارائه سطح مشخصی از عملکرد تحت تأثیر طراحی، نحوه استفاده، زوال و عمر آن است. از طرف 
دیگر برای به دست آوردن سطح مطلوب عملکرد و کاهش ریسک برنامه ریزی صحیحی بر فعالیت های نگهداری و تعمیرات 
در طول دوره می بایست انجام پذیرد. از آنجا که تجهیزات موجود براثر مرور زمان، عوامل محیطی، عدم رسیدگی مناسب و 
یا حوادث غیرقابل پیش بینی دائماً در معرض خرابی و خارج شدن از سطح عملیاتی هستند، میزان پیش بینی سطح قابل 
استفاده از تجهیزات موجود در طول زمان متفاوت می باشد. این موضوع در ادبیات نگهداری و تعمیرات توسط معیار قابلیت 

اطمینان  اندازه گیری می شود ]5[.

در حال حاضر میزان آمادگی و سالمت تجهیزات بر اساس تست های طراحی شده توسط خبرگان انجام می گیرد، اما این 
تست ها کاستی هایی دارند که به چند مورد از آن ها در زیر اشاره می شود:

- تنها می تواند خبر از سالمت تجهیز در زمان تست ارائه دهد و توانایی برای پیش بینی وضعیت تجهیز برای آینده را 
ندارد.

- فقط می تواند درباره ی تجهیز مورد آزمایش، تحلیل میزان سالمت ارائه دهد.

به  با  نمی گردد، در حالی که  نبودن تجهیز مشخص  یا  بودن  بر عملیاتی  ها  زیرسیستم  تأثیر  میزان  این روش  - در 
کارگیری محاسبه ی قابلیت اطمینان زیرسیستم ها و ترسیم نقش آن ها در شبکه ی قابلیت اطمینان یک تجهیز و یا 

سیستم تجهیزاتی می توان به تأثیر آن جزء بر عملکرد تجهیز و سیستم تجهیزاتی پی برد.

از آنجایی که نرم افزارهای CMMS صرفاً در مورد فعالیت های روتین برنامه ریزی شده تحلیل ارائه می دهند و از طرف 
دیگر این نرم افزارها اطالعات گذشته ی دستگاه را تنها برای بررسی نحوه ی انجام فعالیت های روتین آینده مورد استفاده 
قرار می دهند، لذا توان ارائه ی تحلیلی از وضعیت موجود تجهیز برای پاسخگویی به نیازهای مدیران و کاربران تجهیزات 
ندارند. در حالی که با استفاده درست از این اطالعات می توان با محاسبه ی قابلیت اطمینان، به میزان سطح استفاده و 

همچنین به نوعی قضاوتی از وضعیت حال و آینده ی آن تجهیز دست یافت.

این در حالی است که پیش بینی وضعیت کارکردی تجهیز در طول مدت عملیات و حتی دوره عمر آن نقش کلیدی و 
بسیار مؤثری در تصمیم گیری مدیران خواهد داشت. به عنوان مثال میزان مورد نیاز تجهیزات اصلی در سایت تولیدی برای 
داشتن سطح مشخصی از توان تولید می تواند با دانستن سطح قابلیت اطمینان تجهیزات در طول زمان به صورت دقیق تری 
پیش بینی گردد. چراکه تجربه نشان داده است با وجود تأمین تجهیزات کافی فعال در یک سایت تولیدی مثل معدن، عدم 
در نظرگیری احتمال خرابی آن ها در طول زمان فعالیت موجب تصمیم گیری نادرست در پشتیبانی شده است. با دانستن 
نحوه رفتار خرابی تجهیزات و قابلیت اطمینان آن ها می توان پشتیبانی لجستیکی را در طول زمان تقسیم و در زمان مناسب 

آن انجام داد تا از تجمع اولیه تجهیزات و ریسک انهدام آن ها کاست.

از طرف دیگر تحلیل سطح قابلیت اطمینان تجهیزات خصوصاً در مورد قطعات با نرخ خرابی باال میزان موجودی قطعات 
یدکی مورد نیاز در دوره های زمانی را مشخص می سازد. این مسئله باعث جلوگیری از تأمین بیش ازحد یا کمتر از سطح نیاز 

خواهد شد ]3[.

مفهوم قابلیت اطمینان در برنامه ریزی فعالیت های نت پیشگیرانه می تواند بسیار مؤثر باشد. از جمله این موارد تصمیماتی 
است که برای برنامه ریزی فعالیت های روتین نگهداری و تعمیرات می بایست گرفت تا از دو اتفاق جلوگیری کرد ]6[:
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الف( جلوگیری از انجام بیش ازحد فعالیت های نت پیشگیرانه که باعث افزایش هزینه از قبیل هزینه های نیروی انسانی، 
قطعات تعویضی، توقف خدمات )در صورت انجام در زمان کارکرد(

ب( جلوگیری از افزایش زمان بیش ازحد بین فعالیت های نت پیشگیرانه که موجب افزایش وقوع خرابی و در پی آن 
هزینه های ناشی از خرابی تجهیزات وابسته، توقف تولید و بازسازی که ممکن است در شرایط تقاضای زیاد هزینه های 
چندین برابر در پی داشته باشد. در این مقاله نشان داده می شود که با استفاده از دیتاهای خرابی و سانسور شده و تحلیل 
قابلیت اطمینان چطور می شود عالوه بر پیش بینی رفتار خرابی تجهیز فاصله زمانی بهینه فعالیت های نت پیشگیرانه را 

محاسبه کرد.

قابلیت اطمینان عبارت است از احتمال آنکه یک تجهیز برای یک دوره ی مشخص از زمان )عمر طراحی( تحت شرایط 
کاری طراحی-شده )مثل دما، بار، ولتاژ و ...( بدون خرابی و به وظیفه خود را به درستی عمل کن ]4[. از آنجا که معموالً برای 
فعالیت های اقتصادی همچون معدن ماشین آالت گران قیمت استفاده می شود و از طرف دیگر به خاطر سودآوری مستمر 
فرایند تولید، توقف در تولید هزینه ازدست رفته بسیار باالیی را باعث می گردد، در نتیجه نیاز برای ارتقای این سیستم  ها 
از لحاظ قابلیت اطمینان بسیار بحرانی می باشد. بر این اساس هدف مهندسی قابلیت اطمینان کاهش هزینه ها با استفاده 
از داده های گذشته می باشد. مهندسی قابلیت اطمینان )پایایی( به فعالیت هایی گفته می شود که می بایست انجام گیرد تا 

اطمینان از اینکه یک تجهیز و یا سیستم مأموریت خود را با موفقیت انجام دهد، حاصل گردد.

2- اهداف و سؤاالت تحقیق

همان طور که در باال نیز بیان شد یکی از مهم ترین اطالعاتی که یک مدیر می بایست در مورد تجهیزات خود در طول 
مدت انجام فعالیت و یا دوره های زمان بندی بداند سطح آمادگی آن تجهیز است. هدف این تحقیق نشان دادن نحوه تحلیل 
وضعیت تجهیزات از نظر قابلیت اطمینان برای تعیین میزان آمادگی و پیش بینی آن در طول زمان می باشد. در واقع این 

مقاله می تواند به سؤاالت زیر در شرایط خاص تجهیزاتی پاسخ دهد:

الف( میزان قابلیت اطمینان )به عنوان فاکتور ارزیابی سطح آمادگی تجهیز( یک تجهیز در طول زمان عملیات )برنامه ریزی( 
در هر لحظه از زمان چقدر می باشد.

ب( چطور می توان با تحلیل قابلیت اطمینان یک تجهیز یا قسمتی از آن که دارای نرخ خرابی باالیی است تعداد بهینه 
قطعات یدکی مورد نیاز را در طول دوره زمانی مورد برنامه ریزی )طول عمر مفید تجهیز( تعیین کرد؟

ج( میزان فاصله زمانی بهینه بین عملیات های پیشگیرانه نگهداری و تعمیرات بر اساس سطح قابلیت اطمینان مورد نیاز 
از یک تجهیز چقدر می باشد؟

د( چطور می توان داده های سانسور شده را برای رفع کمبود دیتا در کنار داده های خرابی برای استخراج رفتار خرابی 
تجهیز به کار برد؟

3- روش تحلیل و مدل سازی

در این تحقیق برای محاسبه قابلیت اطمینان یک تجهیز و پاسخگویی به سؤاالت بیان شده در باال ابتدا با استفاده از رویکرد 
آماری روی دیتاهای آماری که شامل دو نوع دیتای خرابی و سانسور شده می باشند به مدل سازی رفتار خرابی تجهیز در 
قالب توزیع ویبول پرداخته خواهد شد. معادله شماره 1 توزیع ویبول سه پارامتری را نشان می دهد. در این قسمت بر اساس 

روش پیشنهادی نلسون در به کارگیری داده های سانسور شده می باشد.
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به کارگیری  زمان  یا در طول  اطمینان تجهیز در طول عمر  قابلیت  به دست آمده میزان  به مدل  توجه  با  بعد  در مرحله 
محاسبه شده و نمودار سطح قابلیت اطمینان در طول زمان رسم می شود. این نمودار نحوه رفتار تجهیز را از نظر فاکتور 

قابلیت اطمینان در هر لحظه نشان می دهد ]8[.
1
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 در مرحله سوم میزان نرخ خرابی بر اساس دو مدل اول به دست آمده و بر اساس آن نوع تجهیز را بر اساس میزان خرابی 
می توان تحلیل کرد. معادله شماره 2 نشان دهنده رابطه نرخ خرابی بر اساس توزیع ویبول می باشد. این نمودار می تواند پایه ای 
برای برنامه ریزی فعالیت های نت پیشگیرانه تجهیز باشد. در نهایت با توجه به سطح قابلیت اطمینان مطلوب آن تجهیز که 

توسط مدیران تعیین می شود میزان بهینه فاصله بین عملیات های نت پیشگیرانه تعیین خواهد شد.
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 4- مراحل مدل سازی و تحلیل داده

همان طور که در باال بیان شد تحلیل قابلیت اطمینان در این تحقیق به چهار مرحله تقسیم می شود:

4-1- تحلیل دیتاهای خرابی و سانسور شده و برازش آن بر توزیع ویبول

4-2- محاسبه مدل ریاضی قابلیت اطمینان تجهیز و رسم نمودار آن در طول زمان استفاده از تجهیز

نمودار زیر نمونه ای از نمودارهای مختلف محاسبه شده را نشان می دهد.

 

شکل 1- تأثیر تغییر پارامترهای ویبول بر نمودار ویبول

4-3- محاسبه مدل ریاضی نرخ خرابی تجهیز و رسم نمودار آن و تحلیل نوع تجهیز از لحاظ خرابی و در پی آن نحوه 
برنامه ریزی فعالیت های نت بر اساس آن.
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4-4- تعیین فاصله بهینه فعالیت های نت پیشگیرانه بر اساس تحلیل قابلیت اطمینان تجهیز در طول زمان استفاده و 
سطح مطلوب از آمادگی تجهیز.

4-5- محاسبه مدت زمان توقف و هزینه در واحد زمان و پیدا کردن زمان بهینه فعالیت های پیشگیرانه برای کمینه 
کردن آن ها.

مطالعه موردی

مراحل بیان شده در باالبر روی دیتاهای جمع آوری شده از مطالعه موردی یک نوع لودر بکار رفته در معدن پیاده سازی و 
اجرا گردیده است. بدین منظور برای تسهیل انجام مراحل تحلیل برای تجهیزات متفاوت و دیتاهای متنوع الگوریتم مراحل 

در نرم افزار Excell به صورت ماکرویی دینامیک کد نویسی و اجرا شد.

در مرحله اول ابتدا دیتاهای ثبت شده در مورد تجهیز مورد مطالعه در نرم افزار CMMS شامل زمان مشاهده خرابی زمان، 
زمان شروع تعمیر و زمان پایان تعمیر و همچنین زمان های ثبت شده برای عملیات های نت پیشگیرانه در قالب داده های 
سانسور شده شامل زمان شروع عملیات پیشگیرانه و اتمام آن وارد دیتا بیس می گردد. جدول زیر نمونه ای از دیتاهای ورودی 

را که البته خالصه شده اند نشان می دهد.

جدول1- نمونه ای از داده های اولیه خالصه شده از خرابی یک تجهیز

زمان شروع تعمیرزمان پایان تعمیرنوع داده

f1390022913900225

f1390041513900412

s1390081613900812

s1390112213901115

s1390122113901216

f1391010713910103

f1391042413910420

s1391060813910604

f1391061213910609

s1391072813910725

f1391090413910827

s1391090713910904

f1391091413910911
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برنامه ریزی نت تجهیز با هدف هزینه و توقف کمینه و حفظ کیفیت به صورت چند هدفه / علی سیاح

از آنجا که تحلیل قابلیت اطمینان بر اساس تحلیل آماری استوار است و دیتاهای خرابی عموماً از کمیت کمی برخوردار 
هستند تک تک داده های ما در ارائه تحلیل دارای اهمیت باالیی هستند. لذا برای جلوگیری از انحراف تحلیل قبل از اینکه 
به تحلیل دیتاهای ورودی پرداخته شود ابتدا داده های پرت را می بایست از آن ها جدا کرد تا تحلیل داده ها به درستی انجام 

پذیرد. 

در این مرحله در نرم افزار به وسیله کد نوشته شده به شناسایی داده های نادرست از قبیل فاصله غیرمنطقی بین خرابی ها 
و همچنین زمان شروع و پایان تعمیر و... می پردازد. بر اساس داده های موجود در مطالعه موردی میزان متوسط زمان انجام 
تعمیر )MTTR1 ( 4.41 روز و متوسط زمان کارکرد تا وقوع یک خرابی )MTTF2 ( 73.28 روز به دست می آید. باید 
توجه داشت که در محاسبه متوسط زمان تا وقوع خرابی داده های سانسور شده استفاده نمی شوند. همچنین میزان قابلیت 

دسترسی تجهیز در طول عمر موردبررسی بر اساس فرمول زیر 0.94 می باشد.

Availability = MTTF/(MTTF+MTTR(

برای پیش بینی رفتار خرابی تجهیز موردنظر در طول زمان استفاده نیازمند تحلیل دیتاهای جمع آوری شده در طول زمان 
اعم از خرابی و سانسور شده می باشیم این دیتاها به وسیله روش تحلیل ویبول در طول زمان رفتار خرابی را مشخص می کنند 
و می توان بر اساس آن آینده را نیز پیش بینی کرد. برای اینکه بتوانیم فرایند خرابی یک تجهیز را در طول زمان بررسی کنیم 
وقوع آن را به صورت یک متغیر تصادفی تعریف می کنیم که چگالی احتمال وقوع آن در طول زمان رفتار آن را نشان خواهد 

داد که یک توزیع ریاضی را تشکیل می دهد.

درصورتی که بدانیم خرابی یک تجهیز در طول زمان از چه توزیعی پیروی می کند با داشتن دیتاهای خرابی اقدام به برآورد 
پارامترهای آن توزیع مربوط به تجهیز می کنیم که در نتیجه می توانیم آینده تجهیز را نیز پیش بینی کنیم؛ اما از آنجا که 
رفتار خرابی تجهیزات بسیار با یکدیگر متفاوت است این توزیع برای تجهیزات متنوع بسیار متفاوت خواهد بود و نمی توان 
یک توزیع خاص مثل توزیع نرمال یا نمایی را برای همه تجهیزات نسبت داد. به خاطر همین توزیع ویبول که یک توزیع 
را می پوشاند  توزیع های دیگر  از  زیادی  تعداد  می توان گفت که  تقریباً  پارامترهای آن  تغییر  با  و  بسیار منعطفی می باشد 

 1 Mean time to repair
2 Mean time to failure

زمان شروع تعمیرزمان پایان تعمیرنوع داده

s1391102313911017

f1391122313911222

s1392031513920306

f1392031513920306

s1392082213920818

f1392090613920901

s1392090513920901
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به عنوان پیش فرض توزیع خرابی تجهیز فرض می گردد. این مسئله البته بر اساس تجربه نیز اثبات شده است و دیتاهای خرابی 
تجهیزات در طول دوره زمانی آن ها با این توزیع قابل برازش می باشد.

از آنجا که مفهوم تابع چگالی احتمال خرابی دارای پیچیدگی می باشد و محاسبه آن نیازمند وجود دیتای زیادی است 
از مقدار تابع توزیع تجمعی که مفهوم قابل لمس تری دارد مورد استفاده قرار می گردد؛ اما در ابتدا بدون داشتن پارامترهای 
توزیع نمی توان آن را محاسبه کرد. برای این منظور چند آماره برای تخمین توسط محققین پیشنهادشده است که به سادگی 

این مدار توزیع تجمعی در زمان هر خرابی را قابل محاسبه می کند.

i فرض کنیم؛ که در آن i رتبه خرابی و n تعداد کل خرابی 
n ) این است که آن را معادل  (iF t یک روش برای تعیین 

در طول زمان جمع آوری دیتا می باشد. این روش روشی بدبینانه است از آنجا که در آن احتمال خرابی تا زمان آخرین خرابی 
یک فرض شده است؛ یعنی حتماً تا پایان دوره بررسی تجهیز خراب خواهد شد. حال آنکه ممکن است تجهیزات ما بیشتر 
از آن مقدار نیز کار کنند و خراب نشوند که این احتمال در این آماره موردتوجه قرار نمی گیرد. البته این روش برای تعداد 

دیتای زیر 12 مورد با زمان طوالنی مورد استفاده قرار می گیرد.

روش دوم برآورد کننده رتبه میانه1 می باشد. این برآورد کننده توسط برنارد2 معرفی گردیده است و به نام آماره برنارد نیز 
معروف می باشد. این برآورد کننده برای تعداد داده های 12 تا 100 به صورت زیر می باشد.

0.3( (
0.4i

iF t
n
−

=
+  

برای دیتاهای بیش از 100 برآورد کننده برنارد به صورت زیر تعریف می گردد تا تخمین بهتری از میزان تابع توزیع تجمعی 
را به دست دهد.

 ( (
1i

iF t
n

=
+

با در نظر گرفتن دیتاهای سانسور شده میزان تابع توزیع تجمعی زمان های خرابی با همین برآوردها محاسبه می گردد با 
این تفاوت که رتبه آن ها بر اساس رابطه زیر تعریف می شود.

1
1

1
1

i
i i

i

n mm m
k

−
−

+ −
= +

+

با محاسبه میزان تابع توزیع تجمعی در زمان هر یک از خرابی ها می توان پارامترهای تابع توزیع ویبول متناسب با خرابی 
تجهیز را تخمین زد. رابطه تابع توزی تجمعی ویبول به صورت زیر می باشد ]6[.

( ( 1
t

F t e

β

η
 

− 
 = −

 

برای تخمین این پارامترها درصورتی که با تغییری ساده از طرفین رابطه فوق دو بار لگاریتم بگیریم رابطه به دست آمده 

  1Median Rank
  2Bernard
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به صورت خودکار  نرم افزار  در  مقادیر مذکور  ln می شود.  t به  نسبت   1ln ln
1 ( (F t
 
 − 

برحسب  راست  رابطه یک خط 

براساس دیتا محاسبه می شود. این خط راست در شکل نشان داده شده است.
1ln ln ln ln

1 ( (
t

F t
β β η

 
= − −   

میزان عرض از مبدأ و شیب به وسیله رگرسیون ساده به دست آمده و در پی آن پارامترهای توزیع محاسبه می گردد. در 
β شیب خط نشان داده شده در شکل3 هستند. این مقادیر در مورد دیتاهای مطالعه  lnβ عرض از مبدأ و  η رابطه فوق 
η ، 104.30 محاسبه می گردد. در نتیجه توزیع ویبول با پارامتر    موردی به ترتیب 4.517- و 0.89 به دست آمده که میزان 
η به دست آمده نشان دهنده رفتار خرابی تجهیز در طول عمر آن می باشد. برای تحقیق میزان نزدیک بودن دیتاها با  و  β  
توزیع برآورد شده فاکتور R-squared را محاسبه می کنیم. مقدار R2 برای تجهیز موردنظر 0.9 به دست آمد که از آنجا 

که نزدیک به یک است نشان دهنده برازش خوب دیتا بر توزیع برآورد شده است.

شکل 2- برازش خط ویبول بر داده های خرابی

قابلیت  رابطه  به دست می آید.  برآورد شده  پارامترهای  با  ویبول  توزیع  اساس  بر  اطمینان  قابلیت  در مرحله دوم مدل 
اطمینان همان طور که از تعریف آن مشخص است متمم تابع توزیع می باشد. همچنین برای تحلیل کامل داده ها میزان نرخ 

خرابی )h(t و تابع چگالی )f(t تجهیز در طول زمان استفاده از رابطه زیر محاسبه می گردد.

( (( (
( (

f th t
R t

=
 

نمودارهای نرخ خرابی، قابلیت اطمینان و تابع چگالی احتمال خرابی تجهیز توسط نرم افزار با نقطه یابی به صورت زیر رسم 
شده است.
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شکل 3- نمودار نرخ خرابی تجهیز مورد مطالعه

 

شکل 5- نمودار قابلیت اطمینان تجهیز مورد مطالعه

5. نتایج و تحلیل ها

نشان  اطمینان  قابلیت  نمودار  پرداخته می شود.  تاریخی  داده های  از  به دست آمده  نمودارهای  تحلیل  به  در مرحله سوم 
می دهد که در زمان صفر قابلیت اطمینان آن  یک بوده و به تدریج و با شیبی تند کاهش پیدا می کند. تا پس از حدود 70 روز 
احتمال کارکرد مطلوب دستگاه از ابتدای شروع به کار تا روز 70 ام در شرایط عادی به 50% می رسد و یا قابلیت اطمینان 
در روز20 به 80% می رسد. از آنجا که تجهیزات معدنی همگی در سطح استراتژیک مطرح می شوند و خصوصاً در این تجهیز 
خاص احتمال کارکرد کمتر از 80% به هیچ عنوان مطلوب نخواهد بود. لذا این نمودار نشان می دهد که هر 20 روز یک بار این 

تجهیز می بایست مورد تعویض و یا تعمیر اساسی قرار گیرد تا سطح قابلیت اطمینان 80% به دست آید.

از طرف دیگر نمودار نرخ خرابی و تابع چگالی نشان می دهد که احتمال وقوع خرابی در 100 روز اول به سرعت کاهش 
پیدا می کند و پس از آن نرخ خرابی ثابت می گردد. بر این اساس می توان این نتیجه را گرفت که درصورتی که هزینه خرابی 
تجهیز هزینه زیادی نباشد و وقوع خرابی منجر به عواقب شدیدی نگردد و از طرف دیگر هزینه جایگزینی قطعه زیاد باشد 
و یا در شرایطی همچون تحریم با کمبود قطعه جایگزین روبرو باشیم دوره اول )100 روز( را با قبول ریسک خرابی و با 

آمادگی رفع خرابی طی کنیم.

شکل 4- نمودار تابع چگالی تجهیز مورد مطالعه
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پس از دوره اول نرخ خرابی کمتر شده و وضعیت تجهیز رو به بهبود می رود. این نشان دهنده این است که در این نوع 
تجهیزات نرخ خرابی در طول زمان کاهش پیدا می کند. این بدین معناست که در صورت خراب نشدن تجهیز در دوره اول 
نرخ خرابی آن کاهش پیدا کرده تا به میزان ثابتی می رسد در آن زمان می توان زمان های ثابتی برای تعویض پیشگیرانه 
تعیین کرد. این در حالی است که در دوره اول تجهیز با توجه به روند کاهشی نرخ خرابی برنامه پیشگیرانه در طول زمان 
می تواند موجب هدر رفتن هزینه گردد زیرا که وضعیت تجهیز ما رو به بهبودی می رود. دوره ابتدایی )100 روز اول( تجهیز 
که با دوره طفولیت1 )خرابی زودرس( تجهیز مطابقت داشته و بخش دوم با دوره عمر مفید که در نمودار زیر نشان داده شده 

است مطابقت دارد.

در بخش دوم همان طور که بیان شد نرخ خرابی ثابت می ماند و این نشان دهنده تصادفی بودن خرابی و عدم وجود عاملی 
خاص در خرابی می باشد.

 

شکل 6- منحنی وان حمام

در بسیاری از مواقع میزان هزینه خرابی را نمی توان تخمین زد یا در عمل اهمیت زیادی در مقابل زمان از دست رفتن 
کارکرد دستگاه ندارد در این مواقع که در صنعت معدن بسیار هستند و شاید اغلب شرایط نت تجهیزات به این صورت باشد 
تابع هدف ما برای کمینه کردن میزان زمان عدم کارکرد دستگاه می باشد. این هدف را با محاسبه ساده میزان زمان توقف در 
واحد زمان )D(tp  و پیدا کردن بازه زمانی بین تعویض ها )tp( که کمترین زمان توقف در واحد زمان را باعث شود میسر 
می گردد. در رابطه زیر Tp زمان مورد نیاز برای انجام تعویض پیشگیرانه، Tf زمان مورد نیاز برای انجام تعمیر و)H(tp تعداد 

خرابی در طول زمان بین دو تعویض پیشگیرانه می باشد.

 

شکل 7 کمترین میزان توقف در واحد زمان را به ازای زمان های متفاوت بین خرابی های پیشگیرانه را نشان می دهد. در 
این نمودار مشخص است که کمترین میزان توقف با تعیین میزان فاصله 416 روز یک بار برای تعویض یا تعمیر اساسی برای 

تجهیز قابل دستیابی می باشد.

1Infant Mortality
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شکل 7- میزان توقف در واحد زمان بر اساس زمان های بین تعویض های پیشگیرانه متفاوت

همین تحلیل با هدف کمینه کردن هزینه می تواند صورت بگیرد. برای این منظور می بایست هزینه بر واحد زمان را در پروژه 
محاسبه کنیم. این مقدار بر اساس رابطه زیر محاسبه می گردد.

 

در رابطه فوق Cp مقدار هزینه فعالیت نت پیشگیرانه و Cf مقدار هزینه فعالیت نت اصالحی می باشد. البته باید به این 
نکته توجه کرد که زمانی ما دنبال محاسبه نقطه با هزینه کمینه می رویم که در چنین شرایطی هزینه فعالیت نت پیشگیرانه 

کمتر از هزینه فعالیت نت اصالحی باشد. بعالوه محاسبه این هزینه ها باید با دقت باالیی وبر اساس  

پیامدها مورد بررسی قرار گیرد؛ زیرا که شاید علیرغم مساوی بودن هزینه تعویض یک قطعه اما به خاطر هزینه هایی از 
قبیل توقف در تولید و همچنین صدمه به تجهیزات مجاور و در تجهیزات نظامی ریسک خارج شدن تجهیزات از وضعیت 

عملکردی هزینه نت اصالحی بسیار گران تمام شود.

در  تفاوت  است.  آمده   7 شماره  در شکل  آن  نتایج  که  شد  انجام  نیز  دیگری  تجهیز  داده های  اساس  بر  تحلیل ها  این 
نمودارهای چگالی و نرخ خرابی نشان دهنده تفاوت تجهیز از نظر فاز خرابی که در شکل 5 بیان شد می باشد. این مسئله خود 

بیانگر آن است که برای هر تجهیز بر اساس نحوه رفتار خرابی آن می بایست برنامه نت تعیین کرد.

جدول 2- داده های خرابی تجهیز 2

نوع دادهزمان تا خرابی

109f

100f

68s

66f

45s
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تجهیز  اطمینان  قابلیت  و  خرابی  نرخ  چگالی،  تابع  داده های(  )رگرسیون  برازش شده  نشان دهنده خط  زیر  نمودارهای 
می باشد. بر اساس تابع خرابی به دست آمده از داده ها با هدف کمینه کردن هزینه تجهیز در پی پاسخ به این سؤال هستیم 

که فاصله بهینه فعالیت های نت پیشگیرانه به چه نحو باشد که هزینه ما کمینه شود.

 
 

نمودار تابع چگالی در این تجهیز با دیدگاه متخصصین تطابق بیشتری داشت. از این لحاظ که نرخ خرابی این تجهیز در 
طول زمان افزایشی است و نشان دهنده فرسایش تجهیز می باشد. این مسئله موجب می شود که برنامه ریزی نت پیشگیرانه 
به صورت سخت گیرانه ای در طول زمان انجام پذیرد زیرا که با افزایش فاصله بین فعالیت های پیشگیرانه احتمال وقوع خرابی 

بیشتر می شود.

جدول 3 نشان دهنده تخمین هزینه ها و زمان تعمیر بر اساس نظر خبرگان در هنگام فعالیت پیشگیرانه و در هنگام خرابی 
پیش بینی نشده می باشد. این تخمین می بایست بر اساس هزینه از دست رفته هنگام خرابی و پیامدهای دیگر هنگام خرابی 

و نت پیشگیرانه باشد.

نوع دادهزمان تا خرابی

74s

109f

109f

100s

68f
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جدول3- داده ها مربوط به هزینه های نت پیشگیرانه و نت اصالحی

شکل های 8 و 9به ترتیب نشان دهنده زمان بهینه برای فاصله بین فعالیت های نت پیشگیرانه با هدف کمینه کردن هزینه 
و همچنین کمینه کردن زمان توقف می باشند. باید توجه داشت که داده های ورودی شامل هزینه های نت پیشگیرانه و خرابی 

پیش بینی نشده و همچنین زمان نت پیشگیرانه و زمان نت اصالحی در جدول 3 آمده است:

شکل 8- نمودار نشان دهنده هزینه بر واحد زمان

در ادامه مزایا و محدودیت های روش تحلیلی ارائه شده بیان می گردد.

مزایا

مهم ترین مزیت تحلیل قابلیت اطمینان در مقایسه یا روش های سنتی آمادگی تجهیزات که عموماً بر اساس چک لیست ها 
و بازرسی های فنی توانایی پیش بینی و دادن اطالعات در مورد آینده تجهیز است. حال آنکه در صورت بررسی چک لیست ها 
و عملیاتی بودن تجهیزات در ابتدای زمان استفاده هیچ گونه پیش بینی از وضعیت یک دستگاه به دست نمی آید و وضعیت 

تجهیزی با پیشینه خرابی زیاد با تجهیزی که کمتر خراب می شود یکسان در نظر گرفته می شود.

از آنجا که تجمیع  از اطالعات سانسور شده در کنار اطالعات خرابی می باشد.  قابلیت استفاده  این تحقیق  مزیت دیگر 
اطالعات خرابی تجهیزات نیاز به زمان طوالنی دارد تا به میزانی برسد که از نظر آماری قابل تحلیل باشد داده های سانسور 
باشد که در  نوع تجهیز خاص  به یک  داده های خرابی مربوط  بعالوه درصورتی که  پرکند ]7[.  را  این خالء  شده می تواند 
مجموعه تجهیزات موارد مشابه دیگری که در شرایط همانند تجهیز موردنظر در حال فعالیت هستند وجود دارد، می توان 
داده های آن ها را نیز در کنار داده های تجهیز موردنظر قرار داد تا تحلیل از قوت تحلیلی آماری بیشتری برخوردار باشد و 

پیش بینی دقیق تری از نحوه رفتار تجهیز داشته باشد ]2[.

مزیت دیگر تحلیل حاضر سادگی و قابل اجرا بودن آن بر اساس آماره های معرفی شده برای محاسبه تابع توزیع تجمعی 

5Cp

50Cf

2Tp

10Tf

شکل 9- نمودار نشان دهنده زمان توقف بر واحد زمان
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توزیع خرابی تجهیز می باشد. این مسئله باعث می شود که در عمل بتوان عملیات محاسبه را به سادگی و روشنی توسط 
کاربران انجام پذیرد.

محدودیت ها

همان طور که بیان شد دیتاهای مورد ارزیابی در این روش دیتاهای مربوط به خرابی و یا عدم خرابی یک تجهیز می باشد 
و هیچ گونه اطالعاتی از مکانیزم خرابی به وجود آمده و نوع آن در تحلیل وارد نمی شود. به بیان دیگر در این روش تجهیز 

به عنوان یک سیستم بسته که صرفاً یا در حال کار کردن است و یا خراب شده است در نظر گرفته می شود.

البته تعریف ما از خرابی می تواند تأثیر بسزایی در ثبت داده داشته باشد. چراکه در زمان جایگزینی و یا بازرسی از تجهیز 
درصورتی که تفسیر اپراتور خرابی تجهیز باشد داده به صورت خرابی ثبت و در غیر این صورت به صورت سانسور شده ثبت 
می گردد و این دقت در تعریف موجب افزایش دقت تحلیل می گردد. به عنوان مثال در این روش تفاوتی بین خرابی ناشی از 
خوردگی و یا شکستگی در نظر گرفته نمی شود. این موارد در مدل های زوال برای تخمین قابلیت اطمینان مورد توجه قرار 

می گیرند.

محدودیت دیگر این تحلیل این است که پیش بینی انجام شده مناسب با تجهیزاتی است که در شرایط مشابه محیطی از 
قبیل رطوبت، دما نوع کار تجهیز و... باشند و امکان در نظر گرفتن تأثیر فاکتورهای محیطی وجود ندارد. البته این کمبود 

می تواند با ترکیب این روش و روش های مدل سازی همچون PHM1  رفع گردد.

تصمیم گیری چندهدفه

همان طور که تا االن بحث شد در این مقاله در دو مورد مطالعه موردی سطح عملکرد تجهیز در طول عمر مفید آن بر 
اساس داده های خرابی پیش بینی شد. حال آنکه هر یک از موارد بررسی شده با هر کدام با یک هدف یا کمینه کردن هزینه 
و یا کمینه کردن زمان مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس آن ها زمان بهینه نت روتین آن ها تعیین شده است. حال در عمل 
هر دو هدف موردنظر تصمیم گیران می باشد یعنی مطلوب است هم هزینه کمینه شود و هم زمان توقف تجهیز. در این صورت 
می توان با در نظر گرفتن هر یک به عنوان یک تابع هدف و استفاده از روش وزن دهی به هر یک از اهداف بر اساس نظر 
تصمیم گیران زمان مناسب برای فعالیت های نت روتین را تعیین نمود. در اینجا این تحلیل را بر روی تجهیز دوم )مطالعه 

موردی دوم( انجام می دهیم:

در صورتی که)1(F را تابع هزینه بر واحد زمان و )2(F تابع زمان توقف بر واحد زمان تعیین شود. می توان تابع )F)3  را 
به عنوان تابع مطلوبیت جدید تصمیم گیر به صورت زیر تعریف نمود:

F(3(= w1F(1(+w2F(2(

در این عبارت w2.w1 وزن اهداف ما هستند به نحوی که
w1+w2=1

به عبارت دیگر خبرگان می بایست وزن دو هدف مذکور را نسبت به هم بیان کنند سپس نتایج به دست آمده از تحلیل با 
هر یک از اهداف با یکدیگر تجمیع گردد. در اینجا قابل ذکر است که از آنجا که جنس دو تابع یکسان نمی باشند می بایست 
مقدار نرماالیز شده آن ها در تجمیع آن ها مورد توجه قرار گیرد. جدول 4 مقادیر مربوط به دو هدف کمینه کردن زمان توقف 
و هزینه را در به ازای بازه های زمانی متفاوت بین فعالیت های نت روتین نشان می دهد. در بخش زردرنگ مقادیر اطراف 

1 Proportional Hzard Modeling
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مقدار بهینه نشان داده شده است که با در نظر گرفتن هر دو تابع هدف طیفی بین 42 تا 60 روز بین فعالیت های نت روتین 
در نظر گرفته شده است.

جدول4-  هزینه و زمان های متناظر با هر یک از زمان های بین فعالیت های نت روتین

F(2(
زمان توقف 

D (tp(

F(1(
هزینه

 C(tp(
tp

0.250001166.67126

0.14287483.3983312

0.10008455.8650618

0.07718542.6032224

0.06312735.5440230

0.05391132.2372536

0.04778731.8809842

0.04392234.3277648

0.04191439.7525854

0.04159148.5194160

0.0429261.1201166

0.04595578.1434372

0.050811100.258178

0.057648128.202784

0.066661162.779990

0.078076204.851896

0.092141255.3375102

0.10913315.2112108
0.129336385.5004114

0.153071467.2851120
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با در نظر گرفتن هدف کمینه کردن هزینه زمان بهینه بین مقادیر 42 و 48 قرار خواهد گرفت زیرا که روند کاهشی در 
این فاصله رو به افزایش گذاشته است. از طرف دیگر با در نظر گرفتن تابه هدف کمینه سازی زمان توقف مقدار بهینه بین 
60 تا 66 روز است. حال می خواهیم زمان بهینه با در نظر گرفتن هر دو تابع هدف تعیین نماییم. همان طور که بیان شد 
برای این منظور مقدار نرماالیز شده هر یک از مقادیر )F)2( ،  F)1 را به دست می آوریم. در شکل 10 در جدول نشان داده 
شده مقادیر نرماالیز دو تابع در ستون های C Norm وD Norm آورده شده است که بر اساس رابطه زیر محاسبه می شوند:

FNormalize= (F- FMax(/(FMin-FMax(

شکل10- محاسبه جمع دو تابع هدف با در نظر گرفتن وزن آن ها

 

در نمودار باال مقادیر نرماالیز شده را با در نظر گرفتن وزن آن ها با یکدیگر جمع می کنیم که همان مقدار )F)3 می باشد 
و در جدول در ستون C+D نشان داده شده است. در اینجا وزن توابع هدف مساوی در نظر گرفته شده است. در این جدول 
کم ترین این مقدار این تجمیع به ازای 48 روز می باشد. در آنجا فرض بر آن است که تجهیز ما حداقل قابلیت اطمینان %95 
داشته باشد. از آنجا که با 48 روز هم مقدار قابلیت اطمینان بیشتر است هم مقدار هزینه کمتر از مقدار 54 روز )تنها گزینه 
دیگر با حداقل 95% قابلیت اطمینان( لذا گزینه بهینه همان 48 روز می باشد؛ اما اگر موارد دیگری هم وجود داشتند که 

هزینه آن ها کمتر از 48 روز بود و حداقل قابلیت اطمینان را داشتند می توانستند مورد انتخاب قرار گیرند.

6. نتیجه گیری

تصمیم گیری برای نحوه تأمین نگهداشت تجهیزات و مدیریت آن در طول چرخه عمر دوره استفاده از اهمیت باالیی برای 
مدیران برخوردار است. برای اتخاذ تصمیم درست در میزان تجهیزات مورد نیاز، میزان قطعات یدکی و همچنین برنامه ریزی 
بهینه فعالیت های نت پیشگیرانه نیاز به پیش بینی وضعیت دستگاه در طول دوره استفاده می باشد. در این تحقیق روش 
تحلیل قابلیت اطمینان بر اساس داده های گذشته و نحوه محاسبه و پاسخگویی به نیازهای ذکرشده تشریح شده است. برای 
افزایش دقت در تحلیل های آماری روش مورد استفاده در این تحقیق شامل داده های خرابی و سانسور شده از تجهیزات 
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اساس  بر  آمد.  به دست  ویبول  توزیع  از  استفاده  با  تجهیز  تابع چگالی خرابی  داده ها مدل  این  اساس  بر  مشابه می باشد. 
این توزیع مقدار قابلیت اطمینان و نرخ خرابی در طول زمان محاسبه شد که نشان دهنده نحوه سیاست گذاری مؤثر در 
فعالیت های نت پیشگیرانه و نوع تجهیز از این لحاظ می گردد. از آنجا که در مواقع مختلف و همچنین از تجهیزات مختلف 
سطح متفاوتی از قابلیت اطمینان مطلوب می باشد لذا برای هر تجهیز در شرایط خاص می توان بر آن اساس زمان بهینه 

فعالیت های نت پیشگیرانه را محاسبه کرد.

در این تحقیق روش تحلیلی ارائه شده بر اساس داده های جمع آوری شده از دو تجهیز مورد استفاده در معدن انجام شده 
است. بر اساس نمودارهای به دست آمده رفتار خرابی تجهیز 1 در فازهای طفولیت و عمر مفید تشخیص داده شده و طول 
مدت زمان فاز طفولیت )خرابی زودرس( 100 روز تخمین زده شده است. درصورتی که صرفاً سطح قابلیت اطمینان برای 
تصمیم گیری در خصوص زمان بین تعویض ها موردنظر باشد با توجه به مطلوبیت حداقل 80% تجهیز برای کارکرد می بایست 
تعمیر اساسی هر 20 روز یک بار و در صورتی که خرابی تجهیز هزینه زیادی نسبت به هزینه تعویض نداشته باشد با هدف 
قرار دادن کمینه کردن توقف تجهیز در طول زمان و پرهیز از توقف به خاطر تعویض پیشگیرانه هر 416 روز یک بار می بایست 

تعویض انجام شود.

را  پیشگیرانه  نت  برنامه ریزی  اساس  این  بر  و  داده  نشان  فرسودگی  فاز  در  را  تجهیز  این   2 تجهیز  بر  ارائه شده  تحلیل 
سخت گیرانه را مناسب تر می داند که البته برای محاسبه زمان بهینه بین فعالیت های پیشگیرانه زمان توقف بر واحد زمان 
)42 روز( و هزینه بر واحد زمان )36 روز ( محاسبه شده و به ازای زمان های مختلف هزینه نت کل کمینه به دست آمده است.

تفاوت زیاد بین دو مقدار به دست آمده در تجهیزات مختلف نشان دهنده اهمیت و تأثیر زیاد عمر تجهیز، نحوه سیاست گذاری 
در نگهداری و تعمیرات تجهیزات بر اساس اولویت ها و شرایط قطعات یدکی و نیروی متخصص و ... می باشد. در مطالعات 
آتی این شرایط را به صورت دقیق تر از جمله محدودیت های نیروی انسانی، محدودیت تحریم، خدمات پس از فروش تجهیز 

و... می توان مورد بررسی قرار داد.

در بخش تصمیم گیری چندهدفه نحوه در نظر گرفتن چند تابع هدف و محدودیت را بدون نیاز به حل پیچیده مدل های 
ریاضی ارائه شده است. در این تحقیق برای مطالعه موردی دوم دو هدف کمینه کردن هزینه و زمان توقف در محدوده قابلیت 

اطمینان مورد توجه قرار گرفته است.
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