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 خرابکه در معرض  2مستعد نقصتولید و نگهداری دینامیک در یک سیستم تولید  1همزمان کنترل

 قرار دارد 3شدن

 چکیده

شدن است  خرابی تولید و نگهداری دینامیک را در یک سیستم تولیدی که در حال  این مقاله کنترل یکپارچه

هایی را که ممکن است  فرصتی تولید و نگهداری عمدتاً  های پیشین در مورد کنترل یکپارچه مقاله کند. بررسی می

مشی دینامیک )پویا( ارائه  بنابراین این مقاله یک خط گیرند. نادیده می االت ایجاد شود هنگام خراب شدن ماشین

در نگهداری توأم با  شود. را شامل می 4زمان درنگ از استفاده بیداری اصالحی، پیشگیرانه و توأم با کند که نگه می

به عنوان  5طلبانه( از زمان عدم کار یک دستگاه )عمدتاً به علت خرابی( درنگ از زمان )نگهداری فرصت استفاده بی

در این مقاله کنترل نگهداری دینامیک شود.  ها استفاده می فرصت بالقوه برای انجام امور نگهداری روی سایر دستگاه

گزارش های  ی کل شامل هزینه ی تولید کل حاصل شود. این هزینه ولید یکپارچه شده است تا حداقل هزینهبا ت

با اعمال یک روش برآورد و  شود. طلبانه می پیشگیرانه و فرصت ، تعمیرات و نگهداری7ماندن در انبار ، باقی6موجودی

در حال  استراتژی نزدیک به حالت بهینه را برای سیستم تولید، نویسندگان این مقاله یک برای ارزش 8تکرارالگوریتم 

راندمان استراتژی کنترل به دست آمده را با راندمان استراتژی  ها خراب شدن به دست آوردند. عالوه بر این، آن

ز یک آنالیز حساسیت نیز برای بررسی اثر برخی ا کنند. مقایسه می کنترلی که در مقاالت پیشین گزارش شده است

بخش  10با استراتژی کنترل پیشنهاد شده، شاغلین استراتژی کنترل انجام شده است. 9پارامترهای سیستم بر آرایش

با استفاده از زمان مربوط به نگهداری ی غیرضروری اجتناب کنند و  صنعت قادر خواهند بود از نگهداری پیشگیرانه

 ی کل تولید خود را به حداقل برسانند. و هزینه طلبانه، قابلیت اطمینان سیستم خود را بهبود داده فرصت

طلبانه، نگهداری دینامیک )پویا(، نگهداری  کنترل یکپارچه، نگهداری پیشگیرانه، نگهداری فرصتها:  کلیدواژه

 اصالحی، فرصت نگهداری

 مقدمه. 1

را در صنایع تولیدی ایجاد کرده است. عملکردهای بهتر  11های اخیر، رقابت جهانی شرایط دشواری در سال

رود  و غیره از صنایع تولیدی انتظار می 12زمان تدارکمانند قابلیت اطمینان بیشتر سیستم، کیفیت بهتر محصول، 

(Chen & Subramaniam, 2012; Colledani & Tolio, 2012)ی مهم هستند  . تولید، کیفیت و نگهداری سه مسأله

های  ها در سیستم به علت عدم قطعیت گذارند. کنترل این سه مسأله تأثیر میهای تولیدی  ملکرد سیستمکه بر ع
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