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رویکرد احتمالی در ارائة مدل برنامهریزی ریاضی مسئلة تخصیص مازاد یک
سیستم سری -موازی با بهکارگیری سیاست تخفیف
3

طه حسین حجازی* ،1محسن باقری ،2حانیه جمشیدی
 .1استادیار گروه مهندسی صنایع ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،پردیس گرمسار
 .5استادیار دانشکدۀ مهندسی صنایع و مدیریت ،دانشگاه صنعتی سجاد مشهد
 .9دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع -مدلسازی سیستمهای کالن ،دانشکدۀ مهندسی صنایع و
مدیریت ،دانشگاه صنعتی سجاد مشهد
(تاریخ دریافت ،39/31/93 :تاریخ دریافت روایت اصالحشده ،39/39/59 :تاریخ تصویب)39/39/52 :

چکیده
امروزه طراحی و بهکارگیری سیستمهایی با خصوصیات برتر و قابلیت اطمینان باالتر برای مهندسان و کاربران ،اصلی اساسی بهشمار میرود؛ زیرا توجه به این
مسئله در استفادۀ مناسب از یک سیستم در طول دورۀ عمر آن تأثیرگذار است ،همچنین در دنیای رقابتی امروز عرضۀ سیستمی با هزینۀ تمامشدۀ کمتر
بهطوریکه قابلیت اطمینان زیاد برای آن حفظ شود ،شرکت را در میان مشتریان محبوب میکند .هرچند در سالهای اخیر پژوهشهایی در زمینۀ
بهینهسازی پایایی با درنظرگرفتن تخفیفات کلی برای اجزای یک سیستم ارائه شده ،نوآوری این تحقیق در آن است که نهتنها راهبرد مازاد فعال ،بلکه
ترکیبی از اجزا با راهبرد مازاد فعال یا آمادهبهکار سرد را میتوان در یک سیستم بهکار برد ،بهگونهای که تخفیفات کلی به مجموع اجزاء با دو راهبرد مذکور
تعلق بگیرد .عالوهبر این ،بهمنظور نزدیکترکردن شرایط مسئله به دنیای واقعی ،پارامترهای نرخ خرابی و هزینه بهصورت غیرقطعی درنظر گرفته شده است
که برای حل دو مدل با اهداف حداکثرسازی پایایی و حداقلسازی هزینه به ترتیب رویکرد محدودیت احتمالی بر روی محدودیت مربوط به هزینه و پایایی
استفاده میشود .مدل ارائهشده با روش دقیق و با استفاده از نرمافزار  GAMSحل شده که با توجه به رفتار مناسب آن در تغییر عوامل مؤثر در مسئلۀ مورد
بررسی نتیجه میگیریم که میتوان از این مدل بهمنظور بهینهسازی پایایی و حداقلسازی هزینه در صنایع تولیدی با تولیدات باال که بهکارگیری سیاست
تخفیفات کلی مزیتی را برای آنها دارد ،بهرهبرداری کرد.
واژههاي کلیدي :برنامهریزی احتمالی ،تخفیفات کلی ،پایایی ،سیستم سری -موازی ،مسئلۀ تخصیص مازاد.

مقدمه
پایایی یکی از مشخصههای کیفیت قطعات ،محصوالت و
سیستمهای بزرگ و پیچیده است و میتوان گفت درواقع،
کنترل کیفیت است که در طول زمان پابرجا باقی میماند [.]1
بهینهسازی پایایی یکی از مهمترین انواع مسائل بهینهسازی
بهشمار میآید که بسیاری از محققان را مجذوب خود کرده
است .این سیستم در دنیای واقعی و در بسیاری از سیستمهای
صنعتی از قبیل کاربرد سیستمهای مخابراتی ،سیستمهای
انتقال ،سیستمهای الکتریکی ،اکتشافات فضایی و سیستمهای
ماهوارهای کشف میشود .بهمنظور بهبود پایایی سیستمی
خاص میتوان یکی یا ترکیبی از گزینههای افزایش پایایی
جزء ،استفاده از اجزای اضافی بهصورت موازی و تغییر قطعات
قابل تعویض را انتخاب کرد .دومین انتخاب که تخصیص مازاد

* نویسندة مسئول:

( )1RAPنامیده میشود ،موضوع چالشپذیرتری برای محققان
است؛ زیرا دامنۀ گستردهای دارد [ ]9که بهدلیل
محدودیتهای اقتصادی و تکنولوژیکی ،بهترین و
کاربردیترین رویکرد برای افزایش پایایی سیستم است [.]4
مسئلۀ تخصیص مازاد را برای اولین بار فیف و همکاران
در سال  1392مطرح ،و با استفاده از برنامهریزی پویا حل
کردند .درادامه ،چرن در سال  1335مشخص کرد که این
مسئله با افزایش تعداد زیرسیستمها ،در رستۀ مسائل NP-
 Hardقرار میگیرد .در پژوهشی که عربی و جهرمی در سال
 5319انجام دادند ،تعداد تعمیرکار و سطح مازاد بهعنوان
متغیرهای تصمیم درنظر گرفته شد .هدف این تحقیق تعیین
تعداد بهینۀ تعمیرکار و اجزای اضافه برای هر زیرسیستم،
بهمنظور بهینهسازی دردسترسبودن سیستمی سری است
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که مدل مورد نظر غیرخطی محسوب میشود و با توجه به
پیچیدگی تابع هدف ،الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات برای
حل آن ارائه شده است [.]2
اسالمیبلده و همکاران در سال  5314مدلی ارائه دادند که
در آن از برنامهریزی سناریو بهمنظور مدلسازی واقعیت
استفاده شد .مدل ارائهشده بهدنبال یافتن تعداد و روش اجزای
مازادی بود که به حداکثرسازی پایایی و حداقلسازی وزن
سیستم در شرایط مختلف کاری ،ضمن درنظرگرفتن
محدودیت هزینه منجر میشد .برای حل مدل ارائهشده نیز
برنامهریزی تصادفی دومرحلهای و الگوریتم ژنتیک بهکار گرفته
شد [ .]1در مقالۀ سلطانی و همکاران در سال  ،5314مدلی از
تخصیص مازاد غیرخطی جدید با انتخاب راهبرد مازاد و نوع
اجزا ارائه شد .گفتنی است راهبرد مازاد به دو شکل فعال و
آمادهبهکار سرد کاربرد دارد ،همچنین یک انتخاب برای
درنظرنگرفتن اجزای مازاد درنظر گرفته شده است .در این
مقاله فرض بر این است که زمان خرابی اجزا از توزیع ارلنگ
پیروی میکند که پارامتر مقیاس آن غیرقطعی فرض شده
است .با توجه به اینکه در واقعیت برآورد این پارامتر با عدم
قطعیت روبهروست ،هزینه و وزن نیز بهطور دقیق مشخص
نیست .با توجه به عدم قطعیتها و نوسانات ،مدل عدم قطعیت
ارائه شده است که برای حداکثرسازی فواصل سمت چپ و
مرکز ،به یک مدل چندهدفۀ قطعی تبدیل میشود و قابلیت
اطمینان سیستم را حداکثر میکند [.]9
در پژوهشی دیگر که در سال  5314قاضی میرسعید و
همکاران انجام دادند ،سیستمهای  kبا  nبررسی شد .در این
مقاله ،انتخاب راهبرد مازاد برای هر زیرسیستم ،متغیر تصمیم
درنظر گرفته شده است .با توسعۀ مدل ریاضی و تبدیل آن به
مدل خطی (با استفاده از برنامهریزی عدد صحیح) ،جواب
بهینۀ مسئله بهدست آمده است [ .]13در پژوهش دیگری که
فیضاللهی و همکاران در سال  5312انجام دادند ،یک مسئله
تخصیص مازاد با راهبرد آمادهبهکار سرد در سیستمهای
سری -موازی تعمیرناپذیر مطالعه شد .در این تحقیق فرض بر
آن بود که قابلیت اطمینان اجزا در مجموعۀ عدم قطعیت
بودجه ،مقادیر نامشخصی با توزیع احتمال ناشناخته دارد.
بهدلیل غیرخطیبودن مدلهای بهینهسازی تخصیص مازاد،
معادل استوار آنها به فرم استاندارد توسعهدادنی نیست،
همچنین برای حل این دو مدل ،دو روش از رویکرد تجزیۀ
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بندرز در حل مدل عدد صحیح بهره گرفته شده است ،افزونبر
این صحت و کارایی روشهای ارائهشده از طریق شبیهسازی
مونتکارلو آزمایش شده است [.]2
پژوهشی دیگر را نیز ژانگ در سال  5312انجام داد که در
آن مسئلۀ بهینهسازی چندهدفه که قابلیت اطمینان و هزینۀ
سیستم بهطور همزمان درنظر گرفته شده است ،در یک محیط
فاصلهای فرموله شد .برای حل آن نیز الگوریتم بهینهسازی
ازدحام ذرات چندهدفه ارائه گردید [ .]3در سال  5312لی و
همکارانش پژوهش دیگری بر روی مسئلۀ تخصیص مازاد
خاص با انتخابهای راهبرد چندگانه ( )5RAP-MSCانجام
دادند که در آن هر دو مازاد فعال و آمادهبهکار سرد متغیر
تصمیم اضافی برای هر زیرسیستم بود ،به این منظور باید نوع،
جزء ،راهبرد مازاد و سطح مازاد برای هر زیرسیستم با توجه به
محدودیتهای سیستم انتخاب میشد؛ بهطوریکه قابلیت
اطمینان سیستم بیشینه شود .در این پژوهش نیز آزمونهای
9
مقایسهای گسترده با انواع  PSOو دیگر حاالت برای RAP-
 MSCانجام شد [ .]13در پژوهشی که لطیف شبگاهی و
همکاران در سال  5312انجام دادند ،تأثیر رزرو سرد بر افزایش
قابلیت اطمینان و ایمنی سیستم بررسی ،و برای این کار از
مدل مارکوف استفاده شد .در پژوهش حاضر نیز با استفاده از
مدل مارکوف ،سیستم با رزرو سرد رابطهای برای دو ویژگی
اتکاپذیری مذکور (قابلیت اطمینان و ایمنی) ارائه ،و از طریق
آنها تأثیر تعداد رزروها ،میزان خرابی آنها ،کیفیت کار و
سازوکار سوئیچ در عملکرد سیستم بررسی میشود [ .]11در
پژوهش پورکریمی و همکاران در سال  ،5319مسئلۀ تخصیص
مازاد سیستم سری -موازی با نرخی افزایشی براساس توزیع
وایبول درنظر گرفته شد ،همچنین روش بهینهسازی با
شبیهسازی برای مدلسازی پیشنهاد ،و الگوریتم ژنتیک برای
حل مسئله توسعه داده شد [ .]15در پژوهش نیدا و همکاران
در سال  ،5319مدلی از بهینهسازی قابلیت اطمینان سیستم
برای سیستمهایی ارائه شد که در معرض تغییر و استرس
شرایط گوناگون قرار داشتند .عدم قطعیت از طریق تعریف
محیط عملیاتی که در آن تنش قطعه با بهکارگیری
سناریوهای مختلف تغییر میکند ،نشان داده و دیدگاههای
آنالیز خطر نیز مانند ریسکگریزی و ریسکپذیری در تابع
هدف درنظر گرفته شد ،همچنین یک تابع تأسف تعریف شد و
حداقلسازی حداکثر تأسف ،یک تابع هدف را براساس
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تنشهای تصادفی فراهم کرد .درنهایت مدل ارائهشده با روشی
ابتکاری حل شد [ .]19در پژوهشی که جهرمی و فیضآبادی
در سال  5311انجام دادند ،یک مدل  RAPچندهدفۀ جدید
با درنظرگرفتن پایایی و هزینه بهعنوان تابع هدف ارائه شد.
گفتنی است مدل پیشنهادشده در این تحقیق فرصتی برای
اجزای زیرسیستمها فراهم کرد تا در صورت لزوم و در شرایط
ضروری ناهمگن باشند .با توجه به پیچیدگی مسائل ،RAP
الگوریتم مرتبسازی نامغلوب برای شناسایی جبهۀ بهینه پارتو
پیشنهاد شده است [.]14
در پژوهش دیگری که قلینژاد و همدانی در همان سال
انجام دادند ،انتخاب راهبرد افزونگی بهعنوان متغیر تصمیم
درنظر گرفته شد .مسئلۀ مورد نظر تعیین نوع اجزا ،سطح
افزونگی (سطح بارگیری) و تعداد واحدهای فعال و سرد از هر
نوع برای هر زیرسیستم بهمنظور حداکثرسازی پایایی
سیستم و رعایت محدودیتهای بودجه ،وزن و فضای مجاز
است [ .]12در پژوهش دیگری که کیو 4و همکاران در همین
سال انجام دادند ،جستوجو برای یافتن جوابهای نزدیک به
موقعیت بهینه و بهمنظور رسیدن به باالترین میزان پایایی با
درنظرگرفتن هزینۀ مجاز انجام شد .در این پژوهش عملکرد
 4الگوریتم جستوجو شامل الگوریتم ژنتیک ،الگوریتم
ابتکاری ،الگوریتم متغیر تناوبی ( )2AVMو جستوجوی
تصادفی با تابع برازش پیشنهادشده بر روی  13سیستم
دفاعی نفت و گاز در دنیای واقعی با پیچیدگیهای مختلف
بررسی شد و نتایج نشان داد الگوریتم  AVMبهطور
چشمگیری از سایر موارد نامبرده بهتر است [.]19
هرچند در سالهای اخیر مقاالت متعددی درمورد
مسئلۀ تخصیص مازاد ارائه شده است ،مشتریان کاال متوجه
این مسئله نبوده و آن را بررسی نکردهاند .از آنجا که در
دنیای رقابتی امروز عرضۀ طرح جدیدی در سیستم با هزینۀ
تمامشده شرکت را کمتر در میان مشتریان محبوب میکند-
بهطوریکه قابلیت اطمینان باال حفظ شود -درنظرگرفتن
تخفیفات کلی در ارائۀ مدلهای تخصیص مازاد ضمن
بهینهسازی قابلیت اطمینان ،از طریق تعیین تعداد اجزای
مازاد ،نقش مؤثری در افزایش رضایت مشتریان دارد ،خروجی
مدل مورد نظر نیز از نظرگاه اقتصادی با نتایج سودمندی
همراه است .بهمنظور مقایسۀ بهتر و دستیافتن به دیدی
کلی درمورد پژوهشهای گوناگونی که تاکنون در حوزۀ
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 RAPانجام شده ،به دستهبندی برخی از آنها ازنقطهنظر
تابع هدف ،محدودیتها و ...پرداخته شده است که در جدول
 1مالحظه میشود.
با توجه به جدول فوق ،مطالعاتی که پیش از این در
زمینۀ  RAPصورت گرفته ،بیانگر این است که در بیشتر
آنها هزینه و پایایی بیشتر از سایر عوامل مؤثر ،جایگاه تابع
هدف را برای خود درنظر گرفته و در سالهای اخیر این دو
هدف بهصورت همزمان بیشتر بهکار رفته است ،هرچند این
رویکرد سبب پوشش تضادهای موجود در اهداف
تصمیمگیری میشود ،ممکن است رسیدن به پاسخی که
همزمان این دو هدف را برآورد کند ،زمانبر باشد و سبب
کاهش سرعت حل مسئله شود .در این پژوهش ،بهمنظور
حل این مشکل و کاهش زمان حل در مقایسه با حالت
مذکور ،یکی از مسائل تخصیص مازاد سناریومحور را به دو
شکل و در قالب محدودیت شانسی که یکی از رویکردهای
حل برنامهریزی تصادفی است ،فرموله و بررسی میکنیم.
علت بهکارگیری رویکرد محدودیت شانسی بهصورت
سناریومحور و در دو حالت (هزینه و پایایی بهعنوان
محدودیت شانسی) این است که وقتی در هریک از این دو
حالت ،تابع هدف باید به ازای تمام سناریوها و دیگری تنها به
ازای درصدی از سناریوها برقرار باشد ،جوابهای حاصل از
این دو مدل نشان خواهد داد که تأثیر کدام هدف در
بهینهسازی بیشتر بوده و ترجیحأ باید بهعنوان تابع هدف
اصلی و به ازای تمام سناریوها برقرار باشد ،ضمن اینکه زمان
حل در مقایسه با مدل دوهدفه نیز کمتر خواهد بود.
مفاهیم و تعاریف
پایایی

پایایی را میتوان کارکرد موفق سیستم در مدت و شرایط
مشخص و ازپیش تعیینشده دانست [ .]11با تعریف  Tبه
صورت متغیر تصادفی متناظر با بازۀ زمانی تا شکست
دستگاه ،احتمال اینکه دستگاه در محیط مورد نظر پیش از
زمان  tدچار شکست نشود یا به عبارتی پایایی دستگاه عبارت
است از [:]51
()1

R  t  =P  Tt 

سیستمهاي سري -موازي

در بسیاری موارد قطعاتی که در یک سیستم قابلیت اطمینان
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کمتری دارد ،با قطعات موازی حمایت میشوند تا قابلیت
اطمینان سیستم در پشتیبانی موازی افزایش یابد .باید توجه
داشت که پایایی برای یک سیستم با  mمسیر موازی که
هریک  nعضو دارد و پایایی هر عضو منفرد  pاست ،بهصورت
رابطۀ  5محاسبه میشود [.]55
n

()5
سیستمهاي جانشین

m
R = 1 - 1 - p  



6

سیستم جانشین در مقایسه با سیستم موازی که در آن همۀ

واحدها بهطور همزمان فعال هستند ،واحدهایی دارد که تا
زمان فراخوانشدن از سوی زیرسیستم روشنکننده و حسگر
غیرفعال هستند .پایایی یک سیستم جانشین از دو سیستم
سری و موازی باالتر است ،با افزایش زمان نیز تفاوت افزایش
خواهد یافت .دلیل اصلی آن است که در یک سیستم
جانشین ،در مقایسه با سیستم موازی از قطعۀ یدکی سرد
تحت راهبردهای آمادهبهکار استفاده میشود که در زمان
الزم بهکار میافتد .درحالیکه در سیستم موازی ،قطعات
بهطور همزمان در حال کارکردن هستند [.]55

جدول  .1دستهبندي اهم مقاالت براساس ساختار مدل
متغیر تصمیم

محدودیت

تعداد اجزای مازاد در هر زیرسیستم

وزن ،حجم ،هزینه

میزان دسترسی به سیستم
در زمان t
تعداد اجزای مورد نیاز برای
زیرسیستم i
نوع جزء مورد نیاز برای
زیرسیستم  iپایایی
تعداد اجزای نوع  jاختصاص
دادهشده به  iامین زیرسیستم

تابع هدف

ساختار

رویکرد

مرجع

پایایی

سری /سری
موازی /پیچیده

قطعی

[]11

 Kاز n

قطعی

[]12

هزینۀ دردسترسبودن /پایایی هزینه /دردسترسبودن /پایایی

وزن

هزینه /پایایی

وزن /حد باال و پایین تعداد پایایی /هزینه /واریانس پایایی
قطعات اختصاص دادهشده به برآوردشده /واریانس هزینۀ
برآوردشده
هر زیرسیستم

سری -موازی

غیرقطعی

[]1

سری -موازی

غیرقطعی

[]13

سطح مازاد
تعداد تعمیرکار

وزن /هزینه/حجم /تعداد اجزا
 /تعداد تعمیرکار

قابلیت دسترسی

سری

غیرقطعی

[]2

تعداد مازاد در سطوح مختلف
سیستم

زمانبندی موجه

هزینههای خرید سیستم/
 /make spanپایایی

سری -موازی

غیرقطعی

[]53

تعداد مازاد نوعی خاص برای یک
آیتم با امکان اختالط انواع

وزن /هزینه /پایایی

واریانس پایایی /برآورد شده

سری -موازی

غیرقطعی

[]51

نوع راهبردی افزونگی در هر
زیرسیستم

وزن /هزینه

پایایی

 Kاز n

قطعی

[]1

قابلیت اطمینان زیرسیستم /iتعداد
اجزای مازاد در زیرسیستم i

وزن /هزینه /حجم

پایایی

سری -موازی

غیرقطعی

[]2

ال
بهمنظور محاسبۀ پایایی در یک سیستم جانشین ،مث ا
سیستم جانشین دو واحدی میتوان گفت عملکرد موفق
چنین سیستمی مستلزم یکی از دو رویداد و عبارت زیر است:
الف) واحد اصلی که در حال کارکردن است دچار
شکست نشود.

ب) واحد اصلی (با راهبرد افزونگی فعال) در خالل مدت
عملیات  tدچار شکست شده سپس در واحد سوئیچ
(روشنکننده) و واحد حسگر بهطور مناسب عمل میشود .در
این بین ،واحد جانشین (که در هنگام بیکاری دچار شکست
نمیشود) بهطور مناسب برای ادامۀ مأموریت عمل میکند؛
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رویکرد احتمالی در ارائۀ مدل برنامهریزی ریاضی مسئلۀ تخصیص مازاد یک...

 سیستم مورد نظر ساختار سری -موازی دارد.
 وزن هریک از قطعات مقادیری قطعی است.
 قطعات ازکارافتاده به سیستم آسیب وارد نمیکنند و
تعمیر نمیشوند.
 سیستم و اجزای آن دو حالت سالم /ازکارافتاده دارند.
 تعداد زیرسیستمها در سیستم مورد نظر مشخص است.
 انواع قطعات یا انتخابهای آنها در هر زیرسیستم،
مشخص و ازپیش تعیینشده است.
 در هر زیرسیستم تنها یک نوع قطعه میتوان بهکار برد.
 اجزای مازاد دو راهبرد مازاد فعال و آمادهبهکار سرد دارند.
 میتوان از مقدار زمان جایگزینی اجزا چشمپوشی کرد.
 عمل سوئیچکردن بهطور ناقص انجام میشود.
 پارامترهای مربوط به نرخ خرابی و قیمت هر قطعه،
مقادیر تصادفی دارد که بهترتیب تابع توزیع نمایی و
یکنواخت برای ایجاد آنها در نظر گرفته شده است.

بنابراین ،پایایی یک سیستم جانشین  5واحدی را میتوان
بهصورت رابطۀ  9بیان کرد که در آن فرض بر آن است که
پایایی واحد حسگر ،روشنکننده و واحد دوم در زمان بیکاری
 133درصد است [.]59

(t1  t  )9

   

R SB t  = R1 t  +Q t 1 R t t 1

تعریف مسئله
همانطور که پیش از این اشاره شد ،هدف این تحقیق ارائۀ
مدلی است که با درنظرگرفتن تخفیفات کلی در فروش
قطعات ،هزینۀ کل تقبلشدۀ خریداران را حداقل کند و در
عین حال قابلیت اطمینان حاصلشدۀ متناسب با آن هزینه را
به حداکثر میزان ممکن برساند؛ به عبارت دیگر میتوان گفت
در راستای این پژوهش ،بهدنبال پاسخگویی به پرسشهای
زیر هستیم:
 .1چه تعداد از هر نوع قطعه در هر زیرسیستم ،برای
بهینهسازی پایایی در شرایط عدم قطعیت و با
درنظرگرفتن تخفیفات کلی نیاز است؟
 .5چه ترکیبی از اجزای مازاد با راهبرد مازاد فعال و
آمادهبهکار ،با تغییر احتمال شدنیبودن محدودیت
مربوط در بهبود پایایی سیستم مدنظر مؤثر است؟
گفتنی است رویکردهای موجود در بهینهسازی مسائل
پیچیده تحت شرایط عدم قطعیت با چالشهای متعددی
مواجه میشود .دادههای گذشته ممکن است بهدلیل
خطاهای اندازهگیری یا مشکالت موجود در نمونهبرداری
کامالا دقیق نباشند ،در این حالت همه یا برخی پارامترها،
تصادفی درنظر گرفته شده و میتوان به هر پارامتر تصادفی
یک توزیع احتمالی مشخص را داد ،چنین مسائلی که در
آنها همه یا برخی از پارامترها تصادفی هستند مسائل
برنامهریزی احتمالی نامیده میشوند.
معمو اال این برنامهریزی طرحهایی ارائه میکند که عالوهبر
قابلیت سازگاری در برابر زیانهای احتمالی ،تصویر روشنی از
تصمیمگیریهای آتی را ترسیم میکند []59؛ بنابراین ،با
توجه به اهمیت برنامهریزی احتمالی ،در این تحقیق نیز از
رویکرد محدودیت احتمالی استفاده شده است.
مدل پیشنهادي
مفروضات مسئلۀ پیش روی با توجه به منابع  54و 52
بهصورت زیر تعریف میشود:

نمادگذاري مدل
 X i , j ,q ,s1 ,s 2متغیر باینری که معادل  1است ،اگر  qجزء با نوع
 jدر زیرسیستم  ،iتحت راهبرد آمادهبهکار سرد
استفاده شود.
 Y i , j ,q ,s ,sمتغیر باینری که معادل  1است ،اگر  qجزء با نوع
1 2
 jدر زیرسیستم  ،iتحت راهبرد فعال بهکار برده
شود.

i , j t 
m

n max

قابلیت اطمینان سوئیچ برای جزء آمادهبهکار سرد
نوع  jبهکاررفته در زیرسیستم  iدر زمان .t
تعداد زیرسیستمها.
حداکثر اجزا در یک زیرسیستم.

وزن مرتبط با جزء نوع  jبهکاررفته در زیرسیستم
w i,j
.i
پارامتر شکل توزیع ارلنگ برای جزء  jدر
k i ,j
زیرسیستم .i
 i , j ,s ,sپارامتر نرخ توزیع ارلنگ برای جزء  jدر iامین
1 2
زیرسیستم ،مطابق با امین سناریوی پارامتر
قیمت و امین سناریوی پارامتر نرخ.
 r i , j ,s ,s t قابلیت اطمینان جزء  jبهکاررفته در زیرسیستم  iکه
1 2
مطابق با امین سناریوی پارامتر قیمت و امین
سناریوی پارامتر نرخ در زمان  tمشخص میشود.
 N i , j ,s ,sمتغیر عدد صحیح که بیانگر تعداد اجزای نوع j
1 2
بهکاررفته در زیرسیستم  iاست.
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n i , j ,k
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تعداد قطعاتی از نوع  jو بهکاررفته در زیرسیستم i

که در نقطۀ شکست  kبه آن تخفیف تعلق
میگیرد.
 c i , j ,s ,s ,kقیمت هر واحد از اجزای نوع  jبهکاررفته در
1 2
زیرسیستم  iکه در امین سناریوی پارامتر قیمت
و امین سناریوی پارامتر نرخ خرابی براساس
تخفیف kامین نقطۀ شکست تعیین شده است.
تعداد نقاط شکست.
t
اندیس شمارندۀ نقطۀ شکست.
k
 i , j ,s ,s ,kمتغیر باینری که هرگاه تخفیف بازهای برای jامین
1 2
نوع قطعه در زیرسیستم  iدر نقطۀ شکست
درنظر گرفته شود ،معادل  1و در غیر این صورت
معادل صفر است.
مقداری بزرگ فرض میشود.
M
 R  s , s پایایی کل سیستم مطابق با امین .سناریوی
1 2
پارامتر قیمت و امین سناریوی پارامتر نرخ.
 C  s , s هزینۀ کل سیستم مطابق با امین سناریوی
1 2
پارامتر قیمت و امین سناریوی پارامتر نرخ.
احتمال رخداد امین سناریو برای پارامتر قیمت.
ps
1

ps 2

احتمال رخداد امین سناریو برای پارامتر نرخ.

v s1 ,s 2

اگر به ازای امین سناریوی پارامتر قیمت و،
امین سناریوی پارامتر نرخ محدودیت احتمالی
(هزینه یا پایایی) رعایت نشود ،معادل  1است و در
غیر این صورت مقدار صفر میگیرد.
تعداد سناریوهای ممکن برای پارامتر غیرقطعی
هزینه.
تعداد سناریوهای ممکن برای پارامتر غیرقطعی
نرخ.
اندیس شمارندۀ سناریو برای پارامتر غیرقطعی
هزینه.
اندیس شمارندۀ سناریو برای پارامتر غیرقطعی نرخ.

S1

S2

s1

s2

C  s1 , s 2  

توابع هدف
تابع هدف مدل اول بیانگر هزینۀ کل خرید قطعات سیستم
مورد نظر با توجه به تخفیفات کلی است که قیمت خرید
قطعات مورد نیاز نوع  jبرای iامین زیرسیستم ،به تعداد کل
قطعات خریداریشده وابسته است و اندیس  kبه شمارۀ نقطۀ
شکست در نمودار تخفیفات بازهای اشاره دارد .رابطۀ ریاضی
مربوط به هزینۀ کل سیستم و امید ریاضی آن به ترتیب در
روابط  4و  2مالحظه میشود:

m Ti

t

   c i , j ,s1 ,s 2 ,k  i , j ,s1 ,s 2 ,k  N i , j ,s1 ,s 2

i 1 j 1 k 1

()4

s1  1, 2, .., S 1 , s 2  1, 2, .., S 2

()2

s1 1 s 2 1

E C  s1 , s 2   
s1 s 2
  p s1  p s 2  C  s 1 , s 2 
R S1 , S 2  

ln  ri , j ,s ,s t 



i 1 j 1 q 1
n max

i

m T

1

2





 i , j t   exp i , j ,s1 ,s 2  t 

 k i , j q 1  i , j ,s ,s  t l 
1 2

X
i , j ,q ,s1 ,s 2

i ,j

q
 ln 1  1  ri , j ,s1 ,s 2 t   Y i , j ,q ,s1 ,s 2 



s1  1, 2, .., S 1 , s 2  1, 2, .., S 2


l k

!l





()9

E  R S1 , S 2  
S2

()1



t 

2

t   exp  i , j ,s ,s
1

l

()2

S1

  ps1  ps 2  R  S 1 , S 2 



t

s1 1 s 2 1

i , j ,s1 ,s 2

 

i , j ,s1 ,s 2
!l

r

k i , j 1


l 0

در تابع هدف مدل دوم ،قابلیت اطمینان یک سیستم
سری -موازی با انتخاب راهبرد مازاد ،نوع اجزا و سوئیچ ناقص
در معادلۀ  9بیان میشود که امید ریاضی آن نیز در رابطۀ 1
آمده است .رابطۀ  ،9دو قسمت دارد که قسمت اول با راهبرد
آمادهبهکار سرد مطابقت دارد و قسمت دوم به راهبرد فعال
مربوط میشود .راهبرد سرد نیز شامل  5جمله است .جملۀ
قابلیت اطمینان جزء  jبه کاررفته در زیرسیستم i
اول،
مطابق با سناریوی  sدر زمان  tاست و به این احتمال اشاره
دارد که به هیچ عضو مازادی نیاز نیست .جملۀ بعدی بین 1
تا  q-1خرابی را درنظر میگیرد .با توجه به اینکه زمانهای
خرابی از توزیع ارلنگ پیروی میکند و قابلیت اطمینان اجزاء
با توزیع زمان خرابی ارلنگ بهصورت رابطۀ  2محاسبه

رویکرد احتمالی در ارائۀ مدل برنامهریزی ریاضی مسئلۀ تخصیص مازاد یک...

بیانگر پارامتر شکل توزیع
میشود [ ،]2در این رابطه
شکست قطعۀ نوع  jدر iامین زیرسیستم است.
محدودیتهاي مشترک در دو مدل
مجموعه محدودیتهای  3تا  19که در ادامه آمده ،در هر دو
مدل مورد نظر مشترک است که در این بخش به شرح رابطۀ
ریاضی مربوط به هریک از این محدودیتها پرداخته میشود.
محدودیت  3تعداد اجزا را در هر زیرسیستم با توجه به
متغیرهای باینری محاسبه میکند .در محدودیت 13
مشاهده میشود که وزن کل اجزا در تمامی زیرسیستمهای
کوچکتر ،مساوی وزن کل ازپیش تعیینشده برای کل
سیستم است.



Y i , j ,q ,s1 ,s 2

 q   X i , j ,q ,s ,s
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2

1
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()13
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برساند .در مجموعۀ محدودیت  15میبینیم که برای هر
زیرسیستم ،تنها یک تخفیف بازهای درنظر گرفته میشود.
محدودیت  19نشان میدهد در هر زیرسیستم میتوان
ترکیبی از انواع قطعات را با راهبرد مازاد یکسان بهکار گرفت.
با توجه به محدودیت  14نیز باید توجه داشت که در حالت
راهبرد آمادهبهکار ،تعداد اجزا بیشتر از  1عدد باشد ،همچنین
در مجموعه محدودیت  ،12از ماهیت عدد صحیح تعداد
اجزایی که باید برای هر زیرسیستم خریداری شود پشتیبانی
میشود که تعداد آن حداقل یک عدد است .مجموعه
محدودیت  19نیز ماهیت باینری را نشان میدهد.
فرم کلی مدل اول
در این مدل محدودیت مربوط به پایایی که بهصورت احتمالی
درنظر گرفته شده ،به این معناست که لزومی ندارد این
محدودیت به ازای تمامی سناریوها برقرار باشد .فرض میشود
برقرار است.
محدودیت ذکرشده با احتمال حداقل
مدل موردنظر بهصورت زیر نوشته شد که در آن
محدودیت  12و  13تضمین میکنند پایایی کل سیستم
حداقل )
( باشد که برای  133سناریو ()S=133
بررسی خواهد شد.
()11
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مجموعه محدودیتهای  ،11تخفیف بازهای را برای تعداد
خریدها معین میکند .اگر kامین تخفیف بازهای درنظر
گرفته شودk-1،امین تخفیف بازهای به نقطۀ شکست باالتر
خود میرسد؛ به عبارت دیگر تخفیف بازهای تنها زمانی فعال
میشود که فاصلۀ قبلی خود را به حداکثر مقدار ممکن
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جدول  .3توزیع هزینة انواع قطعات در نقاط شکست

فرم کلی مدل دوم
در این بخش نیز مشابه حالت قبل عمل شده است ،با این
تفاوت که این بار محدودیت احتمالی برای هزینۀ کل سیستم
تشکیل میشود که مدل مورد نظر بهصورت روابط ریاضی
 51تا  54قابل مالحظه است.
Z 1  E  R S1 , S 2 

()51

t

m Ti

   c i , j ,s1 ,s 2 ,k  i , j ,s1 ,s 2 ,k  N i , j ,s1 ,s 2

i 1 j 1 k 1

Mv s1 ,s 2  C  s1, s 2 
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s1  1, 2, .., S 1 , s 2  1, 2, .., S 2
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محدودیتهای  3تا  19نیز که در بخش قبلی ارائه شد،
بهطور مشترک در هر دو مدل بهکار برده میشود.
بهمنظور ایجاد پارامترهای تصادفی مربوط به قیمت با
توجه به مقالۀ قلیچی [ ،]59توزیع یکنواخت برای نشاندادن
پراکندگی دادههای مورد نظر مناسب است ،همچنین برای
تولید مقادیر تصادفی مربوط به نرخ خرابی قطعات با توجه به
مقالۀ امیری و خواجه [ ]51توزیع نمایی قادر خواهد بود
رفتار دادهای مربوط به نرخ خرابی را که در تحقیق حاضر نیز
بهکار گرفته شده است بهخوبی توصیف کند .در جداول  5و
 9توزیع پارامترهای مذکور مشاهده میشود .پارامترهای
مربوط به هر توزیع براساس این تعیین شده که مقادیر
متناظر تولیدشده از هریک ،در محدودۀ دادههای قطعی
موجود در مراجع  54و  52قرار بگیرد (در جدول  9توزیع
هزینه برای نقاط شکست دوم و سوم در همۀ قطعات و در
تمام زیرسیستمها ،بهترتیب ضریب  3712و  372دارد).
جدول  .2توزیع پارامتر نرخ خرابی قطعات براساس نوع قطعه

توزیع مورد استفاده برای نرخ خرابی
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سایر اطالعات مسئلۀ مورد نظر به صورت زیر است:
 .1حد باالی محدودیت وزن ،معادل  51گرم درنظر گرفته
شده است.
 .5حداکثر تعداد قطعات مجاز در هر زیرسیستم  2است.
 .9نوع قطعه با اسامی دلخواه  d, e, mبرای گزینش در هر
زیرسیستم موجود است.
 .4زمان مأموریت  133ساعت درنظر گرفته شده است.
 .2حداقل پایایی و حداکثر هزینۀ مورد انتظار بهترتیب
 3732و  52است.
 .9محاسبات دو مدل برای  133سناریو بررسی شده است.
نتایج پژوهش
با توجه به مطالب پیشین ،در این پژوهش  5مدل بهمنظور
حداکثرسازی پایایی و حداقلسازی هزینۀ کل سیستم ارائه
شده است .در هر دو مدل میزان بهینۀ تابع هدف با
مشخصکردن تعداد قطعات آمادهبهکار سرد و گرم بهگونهای
حاصل میشود که سیاست تخفیفات کلی در تعیین قیمت
هریک از قطعات درنظر گرفته شود ،عالوهبر این بهمنظور
نزدیکترکردن مسئلۀ مورد نظر (تخصیص مازاد) به شرایط
دنیای واقعی ،عدم قطعیت پارامترها (نرخ خرابی و هزینه) با
تولید مقادیر تصادفی ایجاد شده که برای مقابله با پارامترهای
غیرقطعی ،رویکرد برنامهریزی احتمالی (محدودیت احتمالی)
بهکار گرفته شده است.
بهمنظور ارزیابی مدلهای پیشنهادشده ،مقادیر تابع هدف
دو مدل را به ازای  2سطح اطمینان متفاوت بررسی ،و برای
حل دقیق مدلهای مذکور از نرمافزار  GAMSاستفاده کردیم.
نتایج آن درادامه در جدول  4مالحظه میشود .نتایج مربوط به
تحلیل دو مدل به ازای مقادیر مختلف آلفا بیانگر این است که
با افزایش میزان آلفا در مسائل مینیممسازی (هزینهمحور)،
شانس شدنیبودن محدودیت مربوط به پایایی کاهش مییابد
و تابع هدف مقدار کمتری را برای خود درنظر میگیرد،

رویکرد احتمالی در ارائۀ مدل برنامهریزی ریاضی مسئلۀ تخصیص مازاد یک...

همچنین در مسائل ماکزیممسازی (در اینجا حداکثرسازی
پایایی سیستم) با افزایش مقدار آلفا ،شانس شدنیبودن
محدودیت مربوط به هزینه کاهش مییابد یا به عبارت دیگر
محدودیتها بازتر میشود و تابع هدف مقدار بیشتری خواهد
گرفت .همانطور که در بخشهای قبل گفته شد از آنجا که در
رویکرد محدودیت احتمالی ،محدودیت مورد نظر تنها به ازای
درصدی از مشاهدات باید برقرار باشد ،میتوان انتظار داشت
که با بهکارگیری این رویکرد زمان حل مدل که مسئلهای مهم
است کاهش یابد.
جدول  .4نتایج بهینهسازي هزینه و پایایی
به ازاي مقادیر مختلف آلفا
پایایی کل

هزینة کل

ردیف

373321
373393
373334
373334

5572239
5572239
1371591
1371592

37332
3731
3732
371

1
5
9
4

373334

1271594

372

2

بحث و نتیجهگیري
مسئلۀ تخصیص مازاد بهدلیل کاربردهای فراوانی که در صنایع
مختلف دارد ،همواره توجه محققان را به خود جلب کرده و
تاکنون تحقیقات بسیاری در این زمینه انجام شده است .تمایز
مدل ارائهشده در مقایسه با بیشتر مدلهای پژوهشهای
پیشین در آن است که تنها در چهارچوب بهینهسازی قابلیت
اطمینان یک سیستم منحصر و محدود نمیشود ،بلکه
کاربردهای گستردهای در زمینههای اقتصادی ،صنعتی و
مدیریت تولید در شرکتهای تولیدی بزرگ دارد .بهمنظور
توسعۀ پژوهش حاضر پیشنهاد میشود سیاستهای نگهداری
و تعمیرات نیز در روابط مربوط به محاسبۀ پایایی درنظر گرفته
شود .عالوه بر این ،در این تحقیق زمان خرابی اجزا از توزیع
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ارلنگ پیروی میکند؛ ازاینرو میتوان از سایر توزیعها با توجه
به شرایط مسئله استفاده کرد ،همچنین میتوان برای حل
مدل بهجز روش دقیق ،الگوریتمهای ابتکاری و فراابتکاری را
نیز بهکار برد و نتایج را با یکدیگر مقایسه کرد.
عالوهبر موارد ذکرشده میتوان با تصادفی فرضکردن
مقدار وزن قطعات ،محدودیت مربوط به وزن را نیز بهصورت
احتمالی درنظر گرفت و تأثیر دو محدودیت احتمالی را با
تغییرات مقادیر آلفا همزمان بررسی کرد .بهمنظور تولید
مقادیر غیرقطعی میتوان رویکرد فازی (اعداد فازی مثلثی یا
ذوزنقهای) را نیز بهکار برد ،همچنین با توجه به اهمیت
بهینهسازی پایایی و کاربرد آن در دنیای واقعی ،بهویژه در
بسیاری از سیستمهای صنعتی از قبیل سیستمهای
مخابراتی ،سیستمهای انتقال ،سیستمهای الکتریکی،
اکتشافات فضایی و سیستمهای ماهوارهای پیشنهاد میشود
در پژوهشهای آتی با توجه به میزان دسترسی به اطالعات
الزم در بررسی مسئلۀ تخصیص مازاد مورد نظر ،با جمعآوری
دادههای واقعی به مطالعۀ چنین سیستمهایی نیز پرداخته
شود .در این تحقیق یک مدل ریاضی با درنظرگرفتن ساختار
سری -موازی برای سیستم فرضی و امکان بهکارگیری
همزمان اجزا با دو راهبرد مازاد فعال و آماده از انواع مختلف
در یک زیرسیستم بهگونهای ارائه شد که عدم قطعیت در
پارامتر مربوط به نرخ خرابی و هزینه ،بهمنظور نزدیککردن
جواب مدل به واقعیت نیز درنظر گرفته شد .با توجه به اینکه
هدف اصلی پژوهش حاضر ،ارائۀ مدلی از طریق توسعۀ
مدلهای پژوهشهای پیشین در زمینۀ  RAPاست ،به
بررسی نتایج مدل تنها با حل دقیق آن اکتفا شد ،برای
مطالعات آتی نیز میتوان مدل ارائهشده را در ابعاد مختلف و
با استفاده از الگوریتمهای ابتکاری یا فراابتکاری متنوع حل ،و
عملکرد آنها را با هم مقایسه کرد.
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