شماره  ،51بهار و تابستان  ،5931صفحه  21تا 98
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تخمین قطعات یدکی مورد نیاز در معادن به روش تحلیل قابلیت اطمینان،
مطالعه موردی معدن مس سونگون
علی نوری قراحسنلو ،1محمد عطایی ،2رضا خالوکاکایی ،3مهدی

مخبردوران4

 -1دانشجوی دکتری ،دانشکده معدن ،ژئوفیزیک و نفت ،دانشگاه صنعتی شاهرود
 -2استاد ،دانشکده معدن ،ژئوفیزیک و نفت ،دانشگاه صنعتی شاهرود
 -3استاد ،دانشکده معدن ،ژئوفیزیک و نفت ،دانشگاه صنعتی شاهرود
 -4مدیر شرکت بینالمللی  SGSشعبه تبریز ،ایران

(دریافت :بهمن  ،9314پذیرش :خرداد )9311

چکیده
مدیریت قطعات یدکی و تدارکات ،وجهی از مدیریت پشتیبانی محصولات و مؤثر در هزینه چرخه عمر محصول است.
دسترسی به قطعات یدکی به هنگام تقاضا ،زمان افت سیستم/ماشین را کاهش داده و کارایی آن را افزایش و در نتیجه سود
حاصله از کل پروژه را افزایش خواهد داد .در صورت ذخیره تعداد بهینه قطعات یدکی در انبار ،هزینههای چرخه عمر محصول به
عنوان تابع هدف ،کمینه خواهد شد .تعداد بهینه قطعاتیدکی را نیز میتوان با وارد نمودن عوامل مختلف مانند تعداد وقوع
خرابی ،تعداد تجهیزات موجود ،حساسیت قطعه ،هزینههای خرید قطعه ،فاصله بین تولیدکننده تا مصرفکننده و زمانهای تأخیر
بین تصمیم تا اجرا تعیین کرد .تخمین قطعات یدکی مورد نیاز بر اساس ویژگیهای فن ی و کارکردی سیستم و اجزاء یکی از
مؤثرترین راهها برای بهینهسازی توقفات ناخواسته است .از اینرو در این مقاله رویکرد پیشبینی قطعات یدکی مورد نیاز بر
اساس قابلیت اطمینان پیشنهاد شده است .در این رویکرد نخست قابلیت اطمینان جزء ،بر اساس دادههای خرابی تعیین شده و
سپس تعداد قطعات یدکی موردنیاز ،میزان سفارش بهینه و زمان ارسال سفارش بر اساس مصرف سالیانه محاسبه خواهد شد.
همچنین بهمنظور کاربرد اجرایی رویکرد پیشنهادی مطالعه موردی از معدن مس سونگون بررسی شده است.

کلید واژهها
معدنکاری ،قابلیت اطمینان ،قطعات یدکی ،تایر ،معدن مس سونگون

عهده دار مکاتباتalinoorimine@gmail.com :
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قابلیت اطمینان ،5دسترسی ،3تعمیرپذیری 4و پشتیبانی
تعمیرات )RAMS( 2است؛ بنابراین بهبود RAMS
تجهیزات و ماشینآلات بسیار حائز اهمیت خواهد بود.
شرکتها ،پیمانکاران و تولیدکنندگان باید شناخت کافی در
مورد ویژگیهای عملکردی سامانهها داشته و در ابعاد
گوناگون مراحل طراحی و پشتیبانی از محصول آن را به کار
ببندند تا توان پاسخگویی به موقع برای تقاضای خدماتی را
داشته و از نارضایتی مشتریان /مصرفکنندگان پیشگیری
نمایند .نخستین بار صنعت ملی نفت و گاز نروژ 2در سال
 9111ایده ارتباط بین شاخصهای عملکردی با یکدیگر در
سطح جزء (قطعه) و ارتباط این اجزاء با یکدیگر در چارچوب
سیستم بررسی شده و تأثیرات آن بر قابلیت تحویلدهی
سیستم 1تحت عنوان «تضمین تولید »1به رشته تحریر درآمد
که در سالهای بعد بهعنوان استاندارد 1مطرح شد] .[9در
شکل  9ایده اصلی روششناسی تضمین تولید نشان داده
شده است.

مقدمه

یکی از پیامدهای وقوع خرابی در سامانههای تولیدی و
در فرآیندهای صنعتی ،افت تولید و درنتیجه عدم تحقق
ظرفیت پیشبینی شده و تعویق تحویل کالا به مشتری و در
دراز مدت کاهش سهم بازار است .پیامد دیگر خرابی
دوبارهکاری است که منجر به اتلاف مواد و منابع و هزینههای
اضافی در تولید میشود .این امر همواره با افت ظرفیت نسبت
به ظرفیت بهینه ،موجب افزایش قیمت تمامشده محصول،
کاهش کیفیت آن و از دست رفتن اعتبار خواهد شد؛ به
عبارت دیگر ،وقوع خرابی در سامانهها ،عدم تحقق دو مولفه
اصلی کسبوکار در دنیای رقابتی امروز ،یعنی کسب بیشینه
سهم بازار و سود را موجب خواهد شد .بدیهی است توسعه
فناوری و پیچیدگی سامانههای امروزی دشواریهای
دستیابی به کارکرد 9بهینه برای سامانههای صنعتی را دو
چندان نموده است .کارکرد سامانههای صنعتی به طور
پیچیده مرتبط با شاخصهای عملکردی سیستم مانند
قابلیت تحویل دهی
رامت
 خیره سازی خرده فروشی -و یره

قابلیت دسترسی
تولید

قابلیت دسترسی
(سیستم)

پیامدها برای
تولید

پیامدهای وقوع
خرابی در اجزاء

 ظرفیت تولیدعملیاتی
 تقاضا -و یره

 پیکربندی بهره دهی -و یره

قابلت دسترسی (اجزاء)

قابلیت پشتیبانی نگهداری
 برنامه نگهداری وتعمیرات
 ابزاآ ت و قطعاتیدکی
 اکی نگهداری وتعمیرات
 آموزش -عقد قرارداد

زمان تحویل دهی

قابلیت تعمیرپذیری
 -سازماندهی

قابلیت اطمینان
 -طراحی

 منابع ابزارآ ت قطعات دستیابی پیمانه بندی -و یره

 تلران جوانب مختلطراحی
 کنترل کیفیتعملیات شرایط -و یره.

زمان خواب

زمان سرپایی

شکل  :1ایده تضمین تولید (استاندارد [1] )1991

تعمیرپذیری و پشتیبانی نمود پیدا میکند .قابلیت
تعمیرپذیری به عنوان توانایی یک آیتم تحت شرایط مشخص
کاربری ،برای ابقا یا بازگردانی به حالتی که قادر به انجام کار
مورد نیاز برای زمانی که تعمیرات تحت شرایط مشخص و با
منابع موردنیاز انجام پذیرد ،تعری میشود.
قابلیت پشتیبانی نیز به عنوان توانایی تأمین منابع،
خدمات و مدیریت ضروری جهت انجام تعمیرات تحت شرایط
مشخص و زمان نقل و انتقالات منابع موردنیاز تعری

در این چارچوب قابلیت اطمینان بهعنوان توانایی یک
آیتم در اجرای فعالیت خواسته و تحت شرایط مشخص برای
یک بازه زمانی مشخص تعری میشود .قابلیت اطمینان
شاخصی برای توصی رفتار زمانهای سرپایی سیستم
(زمانهای بین خرابیها) است] .[5از سویی دیگر به منظور
کاستن پیامدهای خرابیها ،وجود برنامه نت منسجم و مؤثر
جهت کاهش زمان تعمیرات و هزینههای مرتبط ضروری
است که این موضوع در چارچوب دو شاخص قابلیت
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تخمین قطعات یدکی مورد نیاز در معادن به روش...

میشود] .[3در این تعری وجه مهمی از "منابع" برای اجرای
نت سامانههای صنعتی به عنوان قطعات یدکی در نظر گرفته
میشوند .یک استراتژی مناسب پشتیبانی محصول به عنوان
مجموعه فعالیتهای لازمه جهت افزایش عمر ماشینآلات و
قابلیت دسترسی ،کاهش هزینههای عملیاتی ،بهرهبرداری
بهینه از قابلیتهای تولیدی تجهیزات ،کسب حداکثر سهم
بازار و سود بیشینه میتوان در نظر گرفت .به بیان ساده
پشتیبانی از محصول به عنوان تمامی فعالیتها در راستای
اطمینان از دسترسی به عملیات خالی از مشکل در طول عمر
مفید تعری شود .همانطور که در تعری قابلیت پشتیبانی
اشاره شد ،نت و مدیریت قطعاتیدکی دو بُعد اساسی این
شاخص برای تضمین عملکرد هستند .نت در حالتهای کلی
به عنوان ترکیبی از تمام فعالیتهای فنی و برنامههای
مدیریتی است ،که شامل فعالیتهای نظارتی برای حفظ یک
قلم یا بازگردانی آن به وضعیتی که قادر به انجام فعالیت مورد
نظر باشد .مدیریت قطعاتیدکی و تدارکات نیز دسترسی به
قطعات یدکی را سهولت بخشیده و از این طریق زمان افت

سیستم را کاهش میدهد تا کارایی افزایش یافته و در نتیجه
آن سود حاصل از کل پروژه را ارتقاء دهد .در این مقاله نیز
با توجه به اهمیت شاخص قابلیت پشتیبانی در عملکرد کلی
سیستم تلاش شد چارچوبی منسجم جهت بررسی و ارتقاء
آن به ویژه جنبه قطعات یدکی پیشنهاد شود.
-2

پیشینه پژوهش

قابلیت پشتیبانی سعی در بیان مفهوم پشتیبانی و تأمین
منابع مورد نیاز برای نت (ابزارآلات ،کارکنان ،قطعات یدکی
و  )...را داشته تا از بروز تاخیرات تدارکاتی و اتلاف زمان
جلوگیری کند .با این وجود چندان مورد توجه نبوده و
مشکلات اجرایی گستردهای را کارهای معدنی که در حال
حاضر کلا با ماشینآلات انجام میپذیرد ،به دنبال خواهد
داشت .در جدول  9برخی از فعالیتهای انجام گرفته در رابطه
موضوع قابلیت پشتیبانی و به خصوص قطعات یدکی اشاره
شده است.

جدول  :1خلاصهای از پژوهشهای انجامگرفته در رابطه با قابلیت پشتیبانی
پژوهشگر
بوزاکات

موضوع
روشهای ویژه نت برای وضعیت تودهای و تجزیه سیستم[]4

چاو و همکاران

ارائه مدل قابلیت اطمینان بر اساس نرخ خرابی و نرخ تعمیرات[]2

فوکوتا و کوداما

توزیع زمانی از وقوع خرابی برای سیستم دارای دو واحد تعمیرپذیر ناهمسان با نرخ خرابی ثابت[]2

هاری
گوئِل و گوپتا
دیلون
اسمیت و شافر
بیلینتون
کومار و کفسجو
نیتیوئن

تمرکز بر فروشگاههای سازمان یافته نت و قطعات یدکی موجود در انبار[]1
تحلیل دو واحد گرمایی سیستم آمادهبهکار با در نظر گرفتن سه حالت خرابی مورد[]1
ارائه کاربردی از روش قابلیت اطمینان را برای تعدادی از مشکلات صنعتی و حمل نقل[]1
استفاده از مدل مارکو برای قابلیت دسترسی قطعات یدکی در تعیین موجودی اولیه قطعات به منظور
کمینهسازی هزینههای کمبود و انبارداری[]1
با ارزیابی قابلیت اطمینان در سامانههای بزرگ برق که دارای تسهیلات تعمیرات[]91
بررسی نت لودرهای معدنی با استفاده از فرایند قانون توانی][99
ارائه نت پیشگیرانه برای سیستم بر اساس هزینه چرخه عمر و تابع توزیع گاما[]95

آیجاز و همکاران

مروری بر پیشرفتهای اخیر در مورد نت ژنراتورها دارای تسهیلات تعمیر[]93

لیم و همکاران

ارائه روشهای گوناگونی را برای تحلیل قابلیت اطمینان سامانههای تعمیرپذیر[]94

مارسِ گورا و
همکاران

کاربردهای الگوریتم ژنتیک و شبیهسازی مونتکارلو برای بهینهسازی تسهیلات نت[]92

سرکار و سرکار

ارائه روش ریاضی برای دستیابی به قابلیت دسترسی[]92

روستنبورگ و
همکاران

استفاده از فن چند سطحی کنترل قلم بازیافت پذیر در مدیریت انبارداری[]91

پرس و نوئ

ارزیابی انواع استراتژی نت با استفاده از نرخ تعمیرات][91

قاسمی و همکاران
دیلون

مدل کردن سامانههای پیچیده[]91
ارائه نه روش و رویکرد مختل در رابطه با تحلیل حالات خرابی و تأثیر آنها ،تحلیل درخت دلایل[]51
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ادامه جدول  :1خلاصهای از پژوهشهای انجامگرفته در رابطه با قابلیت پشتیبانی
پژوهشگر

موضوع

کومار

بررسی برخی عوامل مؤثر در استراتژی تحویل خدمات و رویکردهای پیشنهادی برای تشکیل این
استراتژی در راستای دستیابی به رضایتمندی مشتریان و تکمیل عملیات[]59

اوکون و همکاران

ارائه مدل بررسی قابلیت دسترسی در سیستم آمادهبهکار سرد][55

سامانتا و همکاران

بررسی نت پیشگیرانه در لودرهای معدنی با استفاده از  RAMو فرایند مارکو []53

دنیز و همکاران

بررسی مسئله انبار قطعات یدکی در زمینه ماشینهای گرانبهای الکترونیک مانند کامپیوترهای
پردازندههای مرکزی]54[ x

برآبادی و کومار

بررسی نت در دپارتمان سنگشکنی []52

قدرتی و کومار

تخمین قطعات یدکی با استفاده از قطعات یدکی []51[،]52

مارکست و کومار
قدرتی
چن و همکاران
قدرتی و همکاران

رویکردهای توسعه استراتژی پشتیبانی محصولات عملیاتی نسبت به سنتی []51
مقایسه توابع نمایی و ویبول در تخمین قطعات یدکی []51
پیشنهاد مدل چند سطحی قطعاتیدکی شامل تدارکات ،مراکز توزیع و کاربران تجهیزات و در نظرگیری
هر دو سیاست پیشگیرانه مبتنی بر عمر و طبقات اولویت تقاضا برای کاربران تجهیزات []31
تخمین قطعات یدکی و تحلیل ریسک با تحلیل درخت خرابی و تحلیل درخت رویداد []39

لیگین و تونالی

پیشنهاد رویکرد بهینهسازی شبیهسازی با استفاده از الگوریتمهای ژنتیک برای بهینهسازی گرهی نت
پیشگیرانه و سیاستهای تأمین قطعاتیدکی سیستم عملیاتی بخشهای خودکار []35

برآبادی و کومار

بررسی نت پیشگیرانه در دپارتمان سنگشکنی []33

لیرونگ
لیسنیانسکی

تقسیمبندی انواع مدلهای نت []34
برای ارزیابی قابلیت اطمینان برای سیستم با وضعیت چندگانه []32

دیئالو و همکاران

مدیریت انبارداری قطعات یدکی []32

حسینی و همکاران

بررسی نت سیستم الکتریکی شرر []31

ئارین و همکاران

ارزیابی قطعات یدکی اکسکاواتور چرخشی در مدیریت سیستم یکپارچه []31

قدرتی و همکاران

استفاده از مدل نرخ مخاطرات متناسب در تخمین قطعاتیدکی و بررسی قابلیت دسترسی به آنها []31

حسینی و همکاران

بررسی نت پیشگیرانه با استفاده از فرایند قانون توانی []41

قدرتی و همکاران

بررسی سیستم پشتیبانی با استفاده از قابلیت اطمینان و تعمیرپذیری و تأثیرات عوامل خارجی []49

حسینی و همکاران

بررسی نت در سیستم مکانیزه جبههکار بلند []45

کوماربالا و خاویر

مدیریت انبارداری قطعاتیدکی بخش اتومبیل با استفاده از دادهکاوی ،سیستم شبکه عصبی []43

دادهها رویکردی جدید ،کاملتر و صحیحتر ازآنچه تاکنون
انجام میگرفته پیشنهاد شده است .در بخش نخست مقاله
چهارچوب تئوری پیشنهادی ارائه شده و در بخش دوم
مطالعه موردی از معدن م سونگون با مدل پیشنهادی
تحلیل شد.

همانطور که مشاهده میشود بخش عمدهای از کارهای
انجام گرفته مربوط به وجه نت از قابلیت پشتیبانی بوده و
حتی در این موارد نیز کارهای انجام گرفته در حیطه
مهندسی معدن بسیار محدود است .در مورد جنبه دوم
قابلیت پشتیبانی یعنی قطعات یدکی و مباحث مرتبط نیز
کارهای انجام گرفته عمدتا خارج از معدن بوده و در بیشتر
موارد پیچیدگی رویکرد پیشنهادی توانایی کاربری آن در
شرایط واقعی را بهشدت محدود مینماید .هدف اصلی این
مقاله وجه دوم قابلیت پشتیبانی بوده ،لذا رویکردی
کاربرپسند برای تخمین قطعات یدکی موردنیاز بر اساس با
قابلیت اطمینان پیشنهاد شد .در این پژوهش برای نخستین
بار چارچوبی منسجم برای تخمین قطعات یدکی پیشنهاد
شده است .همچنین در مبحث آماری برای انجام آزمون روند

-3

تئوری و روششناسی پژوهش

در شکل  5تئوری پژوهش در سه بخش کلی مشاهده
میشود.
 .Iتشکیل بانک داده
 .IIتعیین رفتار عملکردی اجزاء بر اساس قابلیت اطمینان
 .IIIمدیریت قطعات یدکی
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تعیین رفتار عملکردی اجزاء بر اساس قابلیت اطمینان
هر دو رد شود

رد شود

آزمون های پ س
آزمون آندرسون
و کتابچه نظامی
آزمون من-کندل
دارلینگ
یکی رد شود آمریکا
رد شود

روند دارد
( H0رد
می شود)

مدل فرایند
قانون توانی

تشکیل بانک داده

رد نشود

رد نشود

مرتب کردن بر اساس تاری
وقوع خرابی

جمع آوری
داده

هر دو رد نشود

 H0پذیرفته می شود
توابع توزیع
ک سیک

ندارد

وابستگی

فرایند پوآسون
منشعب

دارد

محاسبه میانگین و انحراف معیار

تخمین تعداد قطعات یدکی مورد نیاز

مدیریت قطعات یدکی
عدم وجود روند H0 :

مدیریت انبارداری

شکل  :2تخمین قطعات یدکی مبتنی بر قابلیت اطمینان

ناوگان 95که زمانهای وقوع خرابی ،دلیل وقوع خرابی و زمان
برگشت ماشین به چرخه را ردیابی میکند ،حاصل شده باشد.
معمولا نقص این دادهها فقدان اطلاعات هزینهای است که
برای رفع آن میتوان از سامانههای دیگر مانند اطلاعات
انبارداری یا حسابداری کمک گرفت که البته کار مشکلی
است .در موارد دیگر اطلاعات باید به صورت دستی و با
مراجعه به گزارش عملیاتی و مکانیکها و یره به دست آید.
اخذ اطلاعات به این روش نیز ،نیازمند تلاش زیاد و تفسیر
پیچیدهتر اطلاعات موجود در گزارش کارها است .به عنوان
مثال ،در برگه حفار الماسه منظور از دادهای مثل عدم وجود
آب ،میتواند خرابی پم یا ملزومات آن بوده ،یا صرفا قطعی
آب باشد[ .]42فنهای جمعآوری داده را میتوان در دو
دسته طبقهبندی نمود :کمی (جمعآوری داده به شکل عدد)
و کیفی (جمعآوری داده به شکل کلمهها و عک ها) که
دادههای نوع اول کاربرد بیشتری در زمینه قابلیت دارد .منابع
به کار رفته در جمعآوری این دادهها را نیز میتوان اسناد،
مدارک آرشیوشده ،ملاقات و مصاحبهها ،مشاهدههای
مستقیم ،مشاهدههای مشترک و آثار مصنوعی بیان
داشت[ .]42در مبحث قابلیت اطمینان دادههای موردنیاز
برای انجام تحلیل کامل در مورد عملکرد تجهیزات و اجزاء
عبارتاند از :نوع خرابی ،زمان وقوع خرابی ،زمان انجام
تعمیرات ،طول زمان انجام تعمیرات ،دادههای مربوط به

 -1-3تشکیل بانک داده

در فعالیتهای صنعتی با توجه به گستردگی تجهیزات و
نحوه ثبت وقوع حوادث طی بازه عملکرد تجهیزات ،مشخص
کردن دادههای خرابی مستلزم شناخت خرابی و انواع آن
است .طبق تعری لدبروک ،99شکست عبارت از ناتوانی
سیستم در انجام کار مورد انتظاری که استعداد انجام آن را
دارد ،ولی به دلایل نامعین در حال حاضر از انجام آن عاجز
است؛ به عبارتدیگر ،شکست رویدادی است که پ از وقوع
خرابی در سیستم و پیش از بازگشت آن به انجام کار مورد
انتظار از سیستم رخ میدهد .دلایل زیادی برای از کارافتادگی
سیستم وجود دارد .زمانهای کارکرد ماشین ،وضعیت
تعمیرات ،تعویض قطعات ،فرسودگی ماشین ،خطاهای
طراحی ،مهارت متصدیان و خرابیهای تصادفی عواملی
هستند که پیشبینی وقوع خرابی در سیستم را یرممکن
میسازند .از اینرو خرابی در سیستم به عنوان پیشامدی
تصادفی در نظر گرفته میشود[.]44
منابع زیادی برای جمعآوری داده مربوط به مدلسازی
قابلیت اطمینان قطعات ،تجهیزات و ماشینآلات وجود دارد.
به عنوان مثال ،اطلاعات مربوط به تاریخچه ماشین میتواند
از منابع مختلفی به دست آمده باشد .در برخی موارد،
اطلاعات ممکن است از طریق سیستم ،مثلا سیستم گسیل
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 حالت اول (رد فرض صفر (عدم وجود روند ;) H0
توسط یکی از دو آزمون  T1و  :)T2سراغ آزمون
اندرسون-دارلینگ ( )T3رفته و در صورت عدم رد
آن دادهها روند نخواهند داشت .در صورت رد T3
سراغ آزمون بعدی یعنی آزمون من-کندل)T4( 59
باید رفت .در صورت عدم رد  H0توسط  T4دادهها
روند نداشته و در یر این صورت دادهها روند دارد.
 حالت دوم (رد فرض صفر توسط هر دو آزمون  T1و
 :)T2سراغ آزمون  T4رفته و رد (روند دارد) یا
پذیرش (روند ندارد) آن را بررسی میشود.
 حالت سوم (عدم رد فرض صفر توسط هر دو آزمون
 T1و  :)T2در این حالت مستقیما عدم وجود روند
استنباط میشود.
در خروجی آزمونهای  T3 ،T2 ،T1و  T4در صورت
وجود روند در دادهها از  PLPبرای توصی رفتار دادهها
استفاده نموده و در صورت عدم وجود روند ،آزمون فرض
وابستگی (خودهمبستگی) انجام خواهد گرفت.
خودهمبستگی به صورت همبستگی بین اعضای
سریهای مشاهدههایی که در زمان (مانند دادهای سری
زمان) یا مکان (مانند دادههای مقطعی) ردی شدهاند ،تعری
میشود .برای تعیین خودهمبستگی نمودار  iامین
) TBF(TTRدر برابر ) (i-1امین ) TBF(TTRترسیم
میشود که در صورت نامستقل و همبسته بودن دادهها ،نقاط
در امتداد یک خط واقع خواهند شد .نکته مهمی که در رابطه
با آزمون باید در نظر گرفته شود ،ترسیم دادهها به ترتیب
وقوع هست ،چرا که مرتبسازی دادهها سبب همگرایی
خواهد شد[ .]42 ،99لذا پ از تعیین مدل یا فرایند مناسب
برای خرابیها با استفاده از رابطه ( )9قابلیت اطمینان ())R(t
جزء یا سیستم مشخص خواهد شد:.

فاکتورهای ریسک 93و هزینة انجام تعمیرات[ .]42پ از
جمعآوری دادهها در مرحله بعد خرابیها به ترتیب زمان
وقوع خرابی 94مرتب میشوند .سپ با توجه به تعمیرپذیر
یا تعمیرناپذیر بودن سیستم/جزء ،زمان بین خرابیها92
( )TBFیا زمان تا وقوع خرابیها )TTF(92محاسبه
میشود[ .]33همچنین دادههای مرتبشده باید بر حسب
نوع خرابی یعنی کامل و یا معلق (داده سانسور شده و داده
بریدهشده) بودن نیز مشخص میشوند.
 -2-3تعیین رفتار عملکردی اجزاء بر اساس قابلیت
اطمینان

پ از جمعآوری دادهها باید اساس فرضهای مستقل
بودن و داشتن توزیع یکسان 91دادههای خرابی ،مورد بررسی
قرار گیرد .در آمار و احتمالات دنبالهای از متغیرهای تصادفی،
مستقل با توزیع یکسان نامیده میشوند ،اگر همه آنها دارای
توزیع یکسان بوده و دوبهدو مستقل باشند .مستقل بودن با
توزیع یکسان به این مفهوم است که یک عنصر در یک دنباله
مستقل از متغیرهای تصادفی است که قبل از آن ظاهر
شدهاند[ . ]41برای ارزیابی این فرض از دو آزمون معمول
یعنی آزمون روند و آزمون خودهمبستگی 91استفاده میشود.
با توجه به شکل  ،5در صورت:
 وجود روند ،مدلهای نامانا مانند پوآسون ناهمگن
(فرآیند قانون توانی)91
 عدم وجود روند و وجود خودهمبستگی ،فرایند
پوآسون منشعب
 عدم وجود روند و عدم وجود خودهمبستگی ،توابع
توزیع کلاسیک مانند توزیع نرمال ،لاگ نرمال،
ویبول... ،
برای توصی رفتار خرابیهای سیستم/جزء و برازش تابع
قابلیت اطمینان به کار خواهند رفت.
آزمون روند در واقع تعیین میکند که آیا نحوه پراکنش
دادههای خرابی به طور معنیداری (تنزیل یا بهبود) در طول
بازه زمانی تغییر کرده است یا خیر .برای توصی وجود یا
عدم وجود روند روشهای مختلفی وجود دارد که در این
مقاله رویکردی مطابق شکل  5پیشنهاد شده است که در
اولین گام دو آزمون تحلیلی روند لاپلاس ( )T1و کتابچه
نظامی )T2( 51انجام میگیرد که در خروجی سه حالت وجود
دارد]:[41 ،41



()9



R(t) = P(T > t) = 1 - P(T  t) = 1 - F(t) = f(x)dx
t

در این رابطه ) F(tتابع تجمعی خرابی و ) f(tتابع چگالی
خرابی هستند.
 -3-3قطعات یدکی موردنیاز

تامین تعداد بهینه قطعات مورد نیاز در اجرای انواع
گوناگون فعالیتهای نت همچون :بازرسی ،نت پیشگیرانه و
تعمیرات امریست ضروری و انکارناپذیر بهاستثنای
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)P[N(t) = n] = Fn (t) - Fn 1 (t

()5
که ) n ،F (tپیچش کونولوشن از تابع ) F(tبوده و به
صورت رابطه ( )3ارائه میشود[:]51

فعالیتهای پیشگیرانه ،قطعات یدکی موردنیاز برای اجرای
نت در بازههای زمانی تصادفی موردنیاز خواهد بود .از اینرو
هماهنگی سریع و ایمن تقاضا برای قطعات یدکی با هدف
فراهم سازی به موقع آنها در زمان مورد نیاز ،عاملی مهم در
اجرای دقیق فرایند نت خواهد بود .عدم وجود قطعات و
ابزارآلات مورد نیاز ،از جمله دلایل مکرر وقوع تأخیر در اجرای
کامل فعالیتهای نت است .از سویی دیگر با توجه به کیفیت
بالای مورد نیاز برای قطعات یدکی ماشینآلات و تجهیزات
این مشکل به سادگی با افزایش میزان مصالح /قطعات مورد
نیاز در انبار قابل حل نخواهد بود .در واقع هدف پشتیبانی
تدارکات قطعات یدکی ،کمینهسازی هزینههای پشتیبانی
محصولات شامل :هزینههای سفارش ،نگهداری و انبارداری،
حملونقل و زمان از کارافتادگی محصولات است[.]31

n

t



)Fn (t) = Fn 1 (t - x)dF(x

()3

0

در این حالت ) Fn(tنشان دهنده احتمال وقوع  nامین
خرابی در زمان  tهست .تعداد خرابیهای مورد انتظار در
طول زمان  tکه با ) M(tنشان داده میشود ،به صورت رابطه
( )4ارائه میشود[:]51 ،51


)  F (t
n

()4

= )M(t

n 1

رابطه ( )4به عنوان تابع تجدیدپذیری شناخته شده و
تعداد تجدیدها در طول ] (0,tرا نشان داده و به صورت رابطه
( )2نیز نشان داده خواهد شد[:]51

 -1-3-3تخمین قطعات یدکی

دو نوع مدل ریاضی معروف در تخمین قطعات یدکی
موردنیاز برای سامانههای تعمیرناپذیر به کار گرفته میشوند
که مبتنی بر تئوری تجدید 55و فرایند پوآسون همگن53
هستند .فرایند پوآسون بهعنوان حالتی خواص از فرایند
تجدید مطرح بوده و برای نرخ مخاطره ثابت (به این معنا که
تمامی حالات خرابی و دیگر عوامل مؤثر در تقاضا باید از
توزیع نمایی پیروی کند) بکار میرود .برای نرخ مخاطره
متغیر نیز از تئوری تجدید برای پیشبینی قطعات یدکی
موردنیاز استفاده میشود .البته کر این نکته حائز اهمیت
است که عبارت فوق تنها در مورد اجزاء (قطعات یدکی)
تعمیرناپذیر صحت دارد[.]31 ،51
تئوری تجدید در اصل برای تحلیل تعویض تجهیزات
بهمجرد خرابی ،بهمنظور تعیین تابع تعداد تعویضها و
متوسط تعداد تعویضها مورد استفاده قرار میگیرد .این
روش ابزاری بسیار مناسب در پیشبینی تقاضا برای اقلام
مصرفی هست .معمولا در دنیای تحلیلی ارزیابی تابع خیلی
سریعتر و بهینهسازی آن سهلتر است[ .]31 ،51 ،51لذا یک
فرایند تجدیدپذیر (به طور معمول) توسط تابع توزیع برای
زمانهای بین تجدیدها ) F(tبیان میشود .در صورتیکه
) N(tنشان دهنده تعداد تجدیدهای (خرابی) رخداده در زمان
 tبوده و فرض شود که مقادیر تصادفی زمان تا وقوع خرابی
 i≥1 ،Xiمستقل از هم و دارای توزیع عام ) F(tباشند ،تابع
توزیع احتمال تعداد وقوع خرابیها به صورت رابطه ( )5ارائه
خواهد شد[:]51 ،51

t



M(t) = F(t)  M (t  x) f ( x)dx

()2

0

تابع توزیع ویبول با توجه به شکل انعطافپذیر آن در
برازش بر انواع دادههای خرابی به عنوان مدلی مناسب برای
توصی عمر مفید اجزاء مکانیکی (سامانههای مکانیکی)
مطرح است که تابع توزیع تجمعی آن به صورت رابطه ()2
بیان میشود[:]51
()9

t> 0

  t  
F(t; ,  ) = 1 - exp -    ,
    

در این رابطه  پارامتر مقیاس و  پارامتر شکل
هست .با توجه به ملاحظات تعویضها برای قطعات ،متوسط
زمان تا وقوع خرابی با  Tو انحراف معیار زمان تا وقوع
)  (T
  نشان دهنده ضریب
خرابیها نیز با ( (T)σلذا
T

واریان زمان تا وقوع خرابیها خواهد بود) نشان داده می
شود .در صورتیکه زمان عملیات  tسیستم یا ماشین که این
قطعه نصبشده خیلی طولانی بوده و چندین تعویض در طول
این دوره انجام گیرد ،در این صورت متوسط تعداد خرابیها
) E[N(t)]=M(tبا مقدار تقریبی تابع تجدیدپذیری به
صورت رابطه ( )1تثبیت خواهد شد[:]31 ،51 ،51
()5

t  2 1

T
2

= ] )N t = M(t) = E[N(t

متوسط تعداد خرابیها در زمان = t
و به تناسب آن شدت خرابی یا تابع نرخ تجدیدپذیری به
صورت رابطه ( )1ارائه خواهد شد[:]51 ،51
39
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dM (t ) dE N (t ) 1


dt
dt
T

m(t ) 

()94

انحراف معیار استاندارد تعداد خرابیها در زمان  tبه
صورت رابطه ( )1خواهد بود[:]51 ،51
()1

t
T

به طوریکه :D :میزان تقاضای سالیانه (معادل  Ntدر
یک سال) :S ،هزینه سفارش یا راهاندازی یک بسته
(/$مقدار) :H ،هزینه نگهداری یک واحد در انبار برای یک
سال (ا لب در تناسب با ارزش قلم محاسبه میشود).
در مدیریت انبارداری دو سیستم مشهور وجود دارد که
عبارتاند از:

 N (t )  

درصورتیکه زمان  tدر رابطه ( )1بیانگر یک افق
برنامهریزی بزرگ باشد N(t) ،تقریبا دارای توزیع نرمال با
متوسط  Tخواهد بود (بر اساس تئوری حد مرکزی) .در
این حالت متوسط تعداد قطعات یدکی موردنیاز  Ntدر طول
این بازه با احتمال کمبود قطعات یدکی ( )1-pبه صورت
رابطه ( )91ارائه خواهد شد[:]31 ،51
()91

t  2 1
t 1


) ( p
T
2
T

 سیستم بازبینی ادواری P( 27سیستم)
سیستم ( Pسفارش در بازههای زمان ثابت یا سیستم
سفارش ادواری) یک سیستم کنترل انبارداری هست که
موجودی انبار به صورت ادواری بازبینیشده( 51ثابت هست)
و سفارشها جدید در انتهای هر بازدید داده میشود[.]21

Nt 

 سیستم بازبینی پیوسته Q( 29سیستم)

در این رابطه )  1 ( pتابع معکوس توزیع نرمال بوده
و مقادیر آن در کتابهای آماری در دسترس هست[ .]51با
داشتن 𝛽 و 𝜂 به عنوان پارامترهای شکل و مقیاس در PLP
ضریب انحراف معیار زمان تا وقوع خرابیها را میتوان به
صورت زیر محاسبه نمود[:]31 ،31 ،51
)  (T
()99


سیستم  Qکه گاها سیستم سفارش نقطهای 31یا سیستم
کمی سفارشهای ثابت نیز نامیده میشود ،نوع دیگری از
سیستم مدیریت انبارداری هست .در این سیستم موجودی
انبار سنجش توانایی اقلام در برآورد تقاضای آینده خواهد بود.
زمانی که موجودی انبار به کمینه سطح پیشبینی شده می
رسد ،به عنوان نقطه سفارش مجدد ( )Rpشناخته شده ،یک
مقدار مشخص از اقلام ( )Qسفارش داده خواهد شد .زمانی
که تقاضا قطعی و مشخص است ،نقطه سفارش معادل تقاضا
در طول زمان تأخیر هست ،اما هنگامیکه تقاضا قطعی نیست
یک مقدار بهعنوان سهم ایمنی به متوسط میزان تقاضا در
طول تأخیر افزوده میشود[.]21
همانطور که کر شد ،در این سیستم باید «نقطه
سفارش مجدد ( »)Rpمحاسبه شود .این نقطه از حاصل جمع
متوسط تقاضا ( )dدر طول زمان تأخیر (تصمیم تا اجرا) ()L
و موجودی ایمن حاصل خواهد شد .موجودی ایمن نیز بر
اساس سطح معناداری سیکل خدماترسانی و تعداد انحراف
معیار استاندارد از متوسط )𝑟𝑠𝑒𝑦 𝜎𝐷(1حاصل خواهد شد .در
رابطههای ( )92و ( )92فرم ریاضی نقطه سفارش مجدد
مشاهده میشود[:]49 ،3

T

()95

2 DS
H

EOQ 

1

T      1




 2 
 1 
 (T )   2   1   2   1
()93
  
  
 -2-3-3مدیریت انبارداری

ایده اصلی هر سیستم مدیریت انبارداری دستیابی به
سطح خدماترسانی کافی با کمینه سرمایهگذاری برای
انبارکردن و کمینه هزینههای مدیریتی هست ،به عنوان مثال
مستقیما از طریق صرفهجویی در هزینههای سفارشدهی به
واسطه سفارش بیشتر از نیاز حاصل میشود .این موضوع
سبب مسدود گشتن سرمایه در بخش انبارداری خواهد شد.
به منظور حل این مسئله از «مقدار سفارش اقتصادی  »54که
توسط هاری  )9193( 52ارائه شده و توسط ویلسون52
( )9134مشهور شد ،میتوان استفاده نموده و میزان سهم
خیرهشده در انبار با کمینه مجموع هزینههای انبارداری را
تعیین نمود .این میزان مسائل نگهداری و سفارشدهی
قطعات یدکی را نیز در نظر گرفته و امکان مواجه با کمبود
را حذف میکند .این مقدار بهینه با استفاده از رابطه (،)94
قابلمحاسبه هست[:]3

t
T

()92
()92
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در این رابطهها؛  tکارکرد سیستم در طول سالT ،

متوسط زمان تا وقوع خرابی   p  ،مقدار توزیع نرمال
 
2

استاندارد در سطح اطمینان  .p/2نقطه  Rpیعنی زمانی که
موقعیت موجودی انبار به  Rpمقدار رسید ،باید به میزان
 EOQسفارش داده شود.
در این مقاله از روش دوم برای مدیریت انبارداری استفاده
خواهد شد.
-4

مطالعه موردی

شکل  :3معدن مس سونگون

در این مقاله فرضیات زیر برای ارزیابی مطالعه موردی با
روششناسی پیشنهادی در نظر گرفتهشده است:
 سامانهای متشکل از دادههای لاستیک (اجزاء) 99
دامپتراک  911تنی مدل کوماتسو  2-112و مستقل از
هم مدنظر هست.
 تنها اجزاء تعمیرناپذیر موردمطالعه قرارگرفته است.
 هر جزء تنها یکی از دو حالت خرابی یا در حال کارکرد
خواهد داشت.
 ویژگیهای موردنیاز در مورد خرابیها کاملا مشخص
هستند.
39
 انجام تعمیرات جزء را به حالت نو بازخواهد گرداند.
 تنها محیط معدنی از مجتمع م سونگون بررسی
خواهد شد.

کانسار سونگون در  12کیلومتری شمال رب شهرستان
اهر و  32کیلومتری شمال ورزقان ،با مختصات جغرافیایی
 42درجه و  45دقیقه و  51ثانیه طول جغرافیایی و  31درجه
و  49دقیقه و  31ثانیه عرض جغرافیایی قرار دارد .ناحیه
فراگیر کانسار کوهستانی است و بلندای آن از  9211تا
 5111متر است .میزان بارش این منطقه زیاد بوده و
زمستانهای سرد و طولانی همراه با برف دارد که موارد
موجب پوشیده شدن دامنههای شمالی از جنگل شده و انجام
فعالیتهای معدنی در زمستان با دشواری زیادی روبرو
میکند .دسترسی کنونی به معدن از طریق ورزقان با جادهای
آسفالته به طول  35کیلومتر انجام میپذیرد .سابقه
معدنکاری در معدن م سونگون به دو قرن پیش (دوره
قاجاریه) برمیگردد و استخراج در آن زمان به صورت
زیرزمینی بود .پ از احراز وجود خیره م پورفیری در
این منطقه در سال  9322و انجام مطالعات مقدماتی در سال
 9314توسط شرکت ایتوک عملا پیش باطلهبرداری ابتدایی
از سال  9313توسط شرکتهای باطلهبرداری ترانشه معدن
و اولنگ آ از شد .با تکمیل مطالعات توسط شرکت اولنگ و
ریوتینتو عملیات باطلهبرداری توسط شرکتهای مبین،
آجین و اولنگ و همچنین ساخت کارخانه تغلیظ از سال 11
شدت گرفت تا اینکه در نیمه دوم سال  12عملا بهرهبرداری
از این معدن با ارسال ماده معدنی به کارخانه آ از گردید.
روش استخراج در معدن سونگون روباز بوده و با مطالعه و
بررسیهای به عمل آمده توسط کارشناسان داخلی و خارجی
بهینهسازی حد نهایی پیت معدن به همراه مسیرهای
ارتباطی مشخص گردیده است .در شکل  3نمایی از معدن
قابل مشاهده است.

 -1-4جمعآوری دادههای لاستیک دامپتراکها

برای بررسی قابلیت پشتیبانی و به خصوص تخمین تعداد
قطعات یدکی ،تحلیلها باید به سطح اجزاء گسترش یابد .از
آنجاییکه در این مقاله هدف تخمین قطعات یدکی
تعمیرناپذیر است ،لذا دادههای خرابی تایر دامپتراک مورد
استفاده قرار گرفت .دادههای مورد نیاز در بازه تقریبا  99ساله
با شروع از نیمه دوم سال  9313تا نیمه دوم سال 9314
جمعآوری شد .این بانک دادهها از دو منبع اصلی شامل دفتر
فنی معدن (محل آرشیو گزارشهای روزانه) و دفتر فنی
تعمیرگاه (محل آرشیو گزارشها تعمیرات ،تاخیرات و
انبارداری) تغذیه شد .با توجه به تعمیرناپذیری اجزاء مورد
بررسی در این مطالعه موردی ،دادههای موردنیاز از جن
زمان و در قالب زمان تا وقوع خرابی خواهد بود .برای
استخراج زمان تا وقوع خرابی تایرها پ از مرتبسازی آنها
بر اساس تاری وقوع با توجه به شماره سریال تایرها زمان
33
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لحاظ «خرابی کامل» یا «خرابی سانسور شده» هست که از
مقادیر "یک" و "صفر" استفاده شده است .ستون زمان
تجمعی تا وقوع خرابی نیز نشان دهنده زمان تجمعی زمان
تا وقوع خرابی هستند .دادههای زمان تا وقوع خرابی و زمان
تجمعی تا وقوع خرابی هر دو بر حسب ساعت هستند.

تجمعی کارکرد آنها محاسبه شد .همچنین با توجه به ثبت
دقیق داده های خرابی تایرها تمامی زمان تا وقوع خرابی به
عنوان خرابی کامل در نظر گرفته شدند .در جدول  5نمونهای
از زمان تا وقوع خرابی تایر دامپتراکها مشاهده میشوند .در
این جدول ستون «وضعیت دادهها» نشان دهنده نوع داده از

جدول  :2بخشی از دادههای خرابی لاستیک دامپتراک معدن مس سونگون
وضعیت خرابی

شماره خرابی

زمان تا وقوع خرابی

زمان تجمعی تا وقوع خرابی

9

1391

1391

9

5

1913

92211

9

3

2191

55391

9

4

1551

31231

9

2

1359

31121

9

2

99492

21514

9

1

1111

21523

9

1

1442

21211

9

از نرمافزار مینی تب نسخه  91757971استفاده شده است.
نتایج آزمونهای  T3 ،T2 ،T1و  T4به صورت جدول 3
است.

 -2-4قابلیت اطمینان دادههای لاستیک دامپتراکها

پ از تشکیل بانک داده مطابق شکل  5تحلیلهای
آماری با انجام آزمونهای روند شروع میشود .در این مقاله

جدول  :3نتایج آزمون روند برای دادههای لاستیکهای دامپتراکها
آزمون روند

کتابچه نظامی )(T1

لاپلاس )(T2

اندرسون-دارلینگ )(T3

من-کندل )(T4

آماره آزمون

223/23

5/99

5/21

51/211

P-Value

1/121

1/132

1/142

1

توانی را برای تعیین رفتار خرابیها پیشنهاد میدهد که شکل
ریاضی و رفتار آن دقیقا مشابه مدل ویبول دو پارامتری است
] .)[11, 40جدول  4مقادیر پارامترهای شکل و مقیاس این
مدل به همراه مقادیر بحرانی در سطح اطمینان  12درصد را
نشان میدهد.

مطابق خروجی این جدول نتایج آزمونهای  T1و  T2در
سطح اطمینان  12درصد حاکی از رد فرض صفر مبتنی بر
عدم وجود روند هستند .لذا آزمون  T4برای بررسی وجود یا
عدم وجود روند باید انجام شود که نتیجه این آزمون نیز با
مقدار آماره  51/211و  p-مقدار صفر نشان دهنده وجود روند
در دادههای خرابی لاستیکها بوده و مدل مدل فرایند قانون

جدول  :4پارامترهای تخمینی برای لاستیکهای دامپتراکها
پارامترها

تخمین بهینه

خطای استاندارد

پارامتر شکل ()β

9/99

1/12

9/11

پارامتر مقیاس ()η

91994/31

5122/11

2192/24

تابع قابلیت اطمینان لاستیک به ازای پارامترهای
تخمینی به صورت رابطه ( )91خواهد بود:
()91

مقادیر بحرانی در سطح اطمینان  99درصد
پایین

بالا
9/53
91211/11

در شکل  4تابع قابلیت اطمینان لاستیکهای دامپتراک
به ازای مقادیر حد بالا ،پایینی و تخمین بهینه برای کارکرد
 95111ساعته ترسیم شده است .همانطور که مشاهده
میشود قابلیت اطمینان لاستیک دامپتراک بعد از تقریبا

1.11
 
t
 
R(t) = exp - 

  10114.30  
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انجام خواهد پذیرفت .در این مقاله از روش تخمین قطعات
یدکی مبتنی بر قابلیت اطمینان استفاده شده که تابع آن
مشخص شد .حال برای تعیین تعداد قطعات یدکی موردنیاز
( )Ntدر طول یک سال با زمان کارکرد متوسط  1221ساعت
با توجه به رابطه ( )91با احتمال کمبود  2درصد برای سه
حالت تخمینی از پارامترها در جدول  4به صورت جدول 2
خواهد بود.

 1511ساعت کارکرد به  21درصد مقدار اولیه افت خواهد
کرد .همچنین بعد  95111ساعت کارکرد احتمال وقوع
خرابی در لاستیک به  11درصد افزایش مییابد.
1

0.6
0.4

قابلیت اطمینان

0.8

جدول  :1تخمین لاستیک موردنیاز برای حالتهای مختلف

0.2
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 100001100012000

0

0

زمان (ساعت)
با

پایین

تخمین بهینه

(ال )
1
0.8

0.4

فروانی تجمعی

0.6

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 100001100012000

0

زمان (ساعت)
با

پایین

میانگین ( ) T

2191/12

1149/12

92429/22

انحراف معیار( ) )  (t

2151

1151/91

93211/52

ضریب انحراف معیار
زمان تا وقوع خرابیها
( )

9

1/19

1/15

تعداد قطعات یدکی
موردنیاز ( ) N t

3/5

5

9/5

همانطور که انتظار میرفت با بهتر بودن وضعیت قابلیت
اطمینان لاستیک مطابق شکل  4برای حد بالای پارامترهای
بهینه ،تعداد لاستیکهای موردنیاز کمتر ( 9/5لاستیک)
نسبت به سایر حالتها خواهد بود .برای بیان سادهتر با مفهوم
فیزیکی قابلفهم تر برای اعداد محاسبه شده در ردی آخر
جدول میتوان به این صورت بیان کرد که اگر معیار بررسی
پارامترهای تخمینی حد بالا در نظر گرفته شود ،به ازای خرید
 2عدد لاستیک در این حالت باید به ترتیب  91و  92لاستیک
برای تحلیل با پارامترهای حالت بهینه و پایین خریداری
شود.
برای مدیریت انبارداری نیز مطابق رابطههای ( )94و
( ،)92دو مقدار  EOQو  Rpباید محاسبه شود که اولی برای
مقدار سفارش اقتصادی و دومی زمان ارسال لیست سفارش
جهت خرید به کار میرود .برای محاسبه این دو مقدار میزان
تقاضای سالیانه مطابق جدول  2هزینه سفارش  942دلار،
هزینه نگهداری سالیانه هر واحد  121دلار ،کارکرد سالیانه
 1221ساعت ،متوسط زمان وقوع خرابی به ترتیب سطر
میانگین جدول  2با مقدار توزیع نرمال در اطمینان  2درصد
و بازمان تأخیر متوسط  2روز هستند .در جدول  2مقادیر
 EOQو  Rpبه ازای سه تخمین از پارامترها محاسبه شده
است.

0.2
0

پارامترها

حد پایین

بهینه

حد بالا

تخمین بهینه

(ب)
شکل  : 4قابلیت اطمینان (الف) و فراوانی تجمعی (ب) لاستیک
دامپتراکها

 -3-4لاستیکهای موردنیاز برای دامپتراکها

کنترل موجودی انبار قطعات یدکی نقش عمدهای در
مدیریت عملیاتی مدرن داشته و برقراری توازن بین این دو
الزامیست :در یک سمت موجودی زیاد قطعات یدکی رکود
سرمایه بزرگی به همراه داشته و از سمت دیگر موجودی کم
انبار ممکن است .خدمات رسانی (پشتیبانی) ضعی برای
مشتری یا فعالیتهای ضروری با هزینه هنگفت را به بار آورد.
لذا پ از تصمیمگیری در مورد نوع و کیفیت قطعات یدکی
که باید در انبار نگهداری شود ،سؤال بعدی ،میزان قطعات
یدکی نگهداری شونده در انبار است .همچنین تجدید قطعات
بر مبنای نرخ مصرف مورد انتظار قطعات یدکی و ریسک
اقتصادی مرتبط با تهی بودن انبار در چرخه تجدید انبار،
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تحلیل برای زمان سفارش لاستیک یدکی نشان داده که در
حالت تخمین بهینه از پارامترهای قابلیت اطمینان ،زمانی که
تعداد لاستیک یدکی در انبار برای یک دامپتراک تقریبا به
یک عدد رسید باید  5عدد لاستیک برای آن سفارش داده
شود.

جدول  :2تخمین مقدار سفارش بهینه و زمان سفارش
پارامترها

حد پایین

بهینه

حد بالا

مقدار سفارش اقتصادی
()EOQ

9

1/1

1/2

مقدار ارسال سفارش
مجدد ()Rp

1/1

1/2

1/2

مقدار  Rpبرای حالت حد پایین نشان میدهد که زمانی
که موجودی انبار از لاستیک تقریبا به یک عدد رسید باید
یک لاستیک دیگر سفارش داده شود.
-9
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