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  چکيده
  

 ممکن زمان حداقل در که است مطلوب ،هنگام خرابي وهستند  يکشاورز هاي تير فعاليجداناپذ يتراکتورها از جمله اجزا
 توقـف ميـزان و نگهداري ،سـرويس هاي  هزينـه ميـزان ،)نت( تعميـرات و نگهداري مؤثر ةبرنام يـک داشتن بـا وند.ش تعمير

که در  ارائه خدمات مکانيزه واحدتعمير يک  و عمر توابع ابتدا پژوهش اين در. يابد    يم کـاهش قبـولي قابـل ميـزان بـه ماشـين
و دو  ۳۹۹رگوسن ف ي، دو تراکتور مس۲۸۵ رگوسنف يمسشامل دو تراکتور  ،شود يستم نام برده مين پژوهش با عنوان سيا

 ،صف يئوراز ت ييرگ با بهرهدر ادامه شد.  يبررس ها  تراکتورقابليت اطمينان  و يتعميرپذيرسپس  و برآورد ۱۵۵تراکتور نيوهلند 
 يها نين بار در بخش ماشياول يبرا ،ن پژوهشيدر ا .شدپيشنهاد  ها  مناسب با وضعيت کار تراکتورتعميرات  - يواحد نگهدار

ن زده يت نت مناسب تخميصف، ظرف ير تراکتورها و تئوريتعم ،ب استفاده از توابع عمريبا ترک ،رانياز ا اي منطقه يکشاورز
 تابع بهترين و پواسون تابع را عمر تابع بهترين نتايجت خود ادامه دهند. ين زمان رکود به فعاليشود تا تراکتورها با کمتر يم

نسبت به تراکتور  ۱۵۵نيوهلند  تراکتور يکار، تعميرات اضطرارساعت  ۶۷۰۰ طيداد. در  نشان يمنف نمايي را تعميرات
 ۳۰. قابليت اطمينان سيستم با حداقل سه تراکتور سالم در زمان بوده استساعت بيشتر  ۱۸۰در حدود  ۲۸۵رگوسن ف يمس

  .دوش ميپيشنهاد  يتراکتور در هر شيفت کار ۴/۰ظرفيت تعمير  ،صف ي. با استفاده از تئورشدبرآورد  درصد ۸۰ ،ساعت
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  مقدمه
ن يماش يش کاربريهد که افزاد  يمنشان  ياروند توسعه در دن

باعث  ،اتيدر عمل يکيش سهم توان مکانيو افزا يدر کشاورز
 عملکرد به دستيابي براي شود. مي د محصوليش توليافزا

 به رسيدن براي کشاورزي يها ماشين مؤثر و مناسب
 از کشاورزي عمليات موقع به انجام محصول، بيشترين

 از تراکتور .)Mobley, 2002است ( برخوردار بسزايي اهميت
 اکثر توليد در که است کشاورزي يها   ماشين ترين مهم

 و داشت کاشت، ورزي، خاک فرآيند در کشاورزي محصوالت
 ؛شود   يم استفاده آن از محصول برداشت تا اوقات برخي

 را ها   عمليات از يا مجموعه تواند    يم تراکتور خرابي بنابراين
 دنبال به غالباً مزرعه مديران. دهد قرار تأثير تحت

 بتوانند تا هستند باالتر اطمينان قابليت با ييها  ماشين
 انجام دهند خوبي به شده تعيين زمان در را محوله وظايف

)Hunt, 2001( .خرابي دچار همواره ها  ماشين حال  اين با 
 تعمير ممکن زمان حداقل در که است مطلوب و شوند مي

  . دهند ادامه خود کار به و وندش
 ،)نت( تعميـرات و نگهداري مؤثر ةبرنام يـک داشتن بـا

 توقـف ميـزان و نگهداري و سـرويس يها  هزينـه ميـزان
 يصورت هب ؛يابد    يم کـاهشقبـولي  قابـل ميـزان بـه ماشـين

 در تـوجهي قابـل افزوده ارزش افزايش موجب که
. )Hoseinie et al., 2012( شود ميتوليــدي  يها تفعاليــ

 عمـر طـول تمـام در اطمينـان قابليت از ناشي يها خسارت
 ;Barabadi & Kumar, 2008( شود   يم پديدار ماشين يـك

Billinton & Allan, 2012( .كار، وضعيت به بنا ماشين هر 
 عوامل بسياري و ساخت فرآينـد ،قطعـات تركيـب شيوة
 به كه كند   يم پيروي خرابي توزيع تابع يك از ديگر،

 ماشـين خود هاي ويژگي نيز و کاري محيط هاي ويژگي
 يآور عجم با. )Meeker & Escobar, 1998دارد ( بستگي
 مناسبي تخمين به توان يم مزرعه در خرابي يها هداد دقيق

 عوامل به توان يم ،آن ةنتيج در که رسيد آن توزيع تابع از
 آن يا هلحظ خرابي و ماشين اطمينان قابليت جمله از مهمي

 خرابي ميزان از صحيحي تخمين زمينه، اين در. برد پي
مناسب نت به افزايش  يريز هآن برنام ازاي به و تراکتور

 براي ها انجامد. تراکتور   يماستفاده از تراکتور  يور هبهر
و با گيرند  يمدريافت خدمات نت همواره در صف انتظار قرار 

ناشي از رکود نيز  يها  توجه به طول صف دچار هزينه
يي است که به کمک ها از روش ييک ،صف يشوند. تئور يم

که در  كرد يريز برنامه يا هگون هتوان خدمات نت را ب  يمآن 

ترتيب از  و بدين استآن متوسط ساعت رکود مشخص 
  نشده اجتناب ورزيد. يبين پيش يها هتحميل هزين

 يها تراكتور اطمينـان قابليـت تابع ارزيابي در پژوهشي در
 که است شده حاصل نتيجه اين ٢٨٥ فرگوسن مسي

 کند  يم تبعيت نمايي تابع از تراکتور خرابي يها هداد
)Poozesh et al., 2010( .قابليت و ي ديگر خرابيدر پژوهش 

داده شد  نشان نمايي تابع با کشاورزي يها  ماشين اطمينان
)Liange, 1967( .خرابي که داد نشان ينتايج پژوهش 

 تبعيت پارامتري دو ويبول تابع از ٩٥٥ جاندير کمباين
 نيز ديگري مطالعه در. )Vafaei et al., 2010( کند  يم

 تابع از نيشکر دروگر خرابي که نشان داد مشابه يا هنتيج
  ).Najafi et al., 2015( کند  يم تبعيت پارامتري دو ويبول

ر ين توابع عمر و تعميبه تخم در چند پژوهشاگرچه 
از  يمناسب يابي، تاکنون ارزشده  مختلف پرداخته يها نيماش
است تا از طريق ها انجام نشده  نياز نت ماشيت مورد نيظرف

موقع انجام  رات بهيتعم ،نهين هزيبا صرف کمترآن بتوان 
ب استفاده از توابع ين پژوهش با ترکيدر ا بر اين اساس. شود

 ت نت مناسبيصف، ظرف ير تراکتورها و تئوريعمر و تعم
ن زمان يشود تا تراکتورها با تحمل کمتر ين زده ميتخم

نکه کدام تراکتور از يا ت خود ادامه دهند.يرکود به فعال
برخوردار است و کشاورزان از کدام  يبهتر يريرپذيتعم

ن يادر  ياساس هاي پرسشاز  ،کنند يتراکتور بهتر استفاده م
  .است پژوهش

پژوهش عبارتند از:  اين اهدافان شده يبا توجه به موارد ب
شش  با رابطه در تابع توزيع عمر و تعمير دو تخمين -١

تراکتور موجود در يک سيستم ارائه خدمات مکانيزه 
، دو تراکتور ٢٨٥ فرگوسن شامل دو تراکتور مسي يکشاورز

 يارزياب -٢ ؛١٥٥و دو تراکتور نيوهلند  ٣٩٩فرگوسن  يمس
 يميزان تعميرپذير يارزياب -٣ ؛قابليت اطمينان سيستم

برآورد ظرفيت نت مناسب با توجه به  -٤و  ها تراکتور
  هاي تعمير و قابليت اطمينان سيستم. زمان

  
  ها  روش و مواد

مرودشت واقع  شهرستان در ۱۳۹۵ سال بهار در پژوهش اين
. شد انجام فارس شمال شيراز در استان يکيلومتر ۴۰در 
 ةفاصل يعني( ي تعميرها زمان عمر و زمان به مربوط يها هداد

از يک شرکت ارائه خدمات  شش تراکتور )تعمير دو بين
 يبا نام "سيستم" مورد بررس مطالعهمکانيزاسيون که در اين 

شد. در اين سيستم شش تراکتور قرار دارد  يآور عجم ،است
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)، دو MF285( ۲۸۵فرگوسن  تراکتور مسي که عبارتند از: دو
) و دو تراکتور نيوهلند MF399( ۳۹۹فرگوسن  تراکتور مسي

۱۵۵ )NewHolland 155تمام تراکتورها  ي). در زمان بررس
 ۷۵۰۰حدود  ۲۸۵ يها عمر تراکتورسالم و  ياز لحاظ فن

 يها و تراکتور ۶۵۰۰حدود  ۳۹۹ يها ساعت، تراکتور
 يها ههر تراکتور داد يساعت بود. برا ۵۸۰۰نيوهلند حدود 

 يها دادهساعت و بنابراين جمعاً  ۳۳۵۰مربوط به حدود 
 ۲۵۰که جمعاً  شد يساعت عمر بررس هزار ۲۰مربوط به 

ن يا. بود يهر تراکتور مساو يها برا و تعداد داده داده شد
 چه به و زماني چه در تراکتور هر دهند که يها نشان م داده

 مدت چه در و آورده تعميرات مرکز به و شده متوقف علتي
و  هستندوسته يها از نوع پ داده .شده است تعمير زماني

ساعت و محدوده  ۱۱۰تا  ۵۰ن يعمر ب يها داده ةمحدود
قابل ذکر است که  .ساعت است ۶۰تا  ۲ن ير بيتعم يها داده

صورت يکپارچه  هبها  داده  يمتما  يمسيست ةبه لحاظ مطالع
هر تراکتور  يبرا و(برازش تابع و غيره)  شد يرزيابا

 ها تراکتور يجداسازي نشد. البته در رابطه با تعميرپذير
  . شدجداگانه بحث 

  
  تعمير و عمر توزيع تابع
 ناهمگني و همگني تعمير، و عمر توابع تخمين از قبل
 بررسي تمايل آزمون از استفاده با شده يآور جمع يها داده
 محاسبه زير صورت به U آماره مقدار تمايل آزمون در. شد
  :)Hall & Daneshmend, 2010( شد

)۱(  � = 2 � ln (���� )���
���  

 كاركرد يها  زمان مجموع Tn خرابي، امين n، n آن در كه
 كاركرد دوره  tزمان تجمعي فراواني Tt و دستگاه سالم

 آماره اين ،آمد دست  به U آماره اينكه از بعد. است دستگاه
 مواردي در. بررسي شد اسكوئر كاي آزمـون از اسـتفاده بـا
 كاي جدول از آمده دست  به مقدار از U آمـاره مقدار كه

 n-1(2( آزادي درجه با درصد ٥ احتمال سطح در اسكوئر
  .بودند همگنها  داده ،بود بيشتر

 در تطابق آزمون از تابع بهترين به دستيابي براي سپس،
 نمايي، توابع انواع زمينه اين در. شد استفاده متلب افزار نرم

 تخمين تابع بهترين تا ندشد آزمون پواسون و نرمال، ويبول
 بهترين ،آمده دست  به RMSE و R2 به توجه با. شود زده
 توزيع تابع عمر، توزيع تابع تخمين همانند و انتخاب تابع

 تابع سه عبارت. شد ارزيابي نيز تراکتور تعمير زمان

به عنوان مثال آورده  )٤(تا  )٢(مطابق روابط  شده آزمون
  شده است.

(�)�  تابع توزيع نمايي  )۲( = �e��� 

تابع توزيع ويبول دو   )۳(
(�)�  پارامتري =  �� (��)�����( ��)�

 

(�)�  تابع توزيع پواسون  )۴( =  ��� . �����!  

 يخراب ميزان :عبارت است از λ و پواسون يکه در توزيع نماي
در هر سه تابع عبارت است از زمان کارکرد  t ،در واحد زمان

در  يخراب rدر تابع توزيع پواسون احتمال وقوع  rسيستم و 
 α ي. در تابع ويبول دو پارامتراست tمدت زمان کارکرد 

 :از است عبارت β و توزيع خاصيت پارامتر :از است عبارت
  .)Bartkute & Sakalauskas, 2008( توزيع شکل پارامتر

 nبا يک سيستم شامل  ،در اين پژوهش اينکهبه لحاظ 
فرمول  ،تراکتور (در اينجا شش تراکتور) مواجه هستيم

  تابع پواسون عبارت است از:  يمعمو

(�)�  تابع توزيع پواسون  )۵( =  ���� . ������!  

  
  ها تراکتور يتعميرپذير

که تعمير کدام  دهد  يمنشان  ها تراکتور يتعميرپذير يارزياب
کمتر يک  يتراکتور نياز به زمان کمتري دارد. تعميرپذير

يا آنکه  استتر بودن تراکتور  تراکتور يا به علت پيچيده
 يها ) يا نيروگيرانه پيشنت  يتراکتور (بخصوص برا ةرانند

 براي) آموزش مناسب ينت اضطرار ينت (بخصوص برا
  .اند هتعمير آن را دريافت نکرد

 Emergency( يتعميرات اضطرار يان الزم برامتوسط زم

maintenance يک سيستم که هر يک از اجزاي آن احتمال (
 ,Shirmohammadiعبارت است از ( ،خراب شدن دارند

2002:(  

)۶(  �� = ∑ ������∑ ��  

 iλ وام iمتوسط زمان الزم براي تعمير جزء  Tiکه در آن 
  .است iجزء  يفرکانس خراب
ساعته و  ١٠٠ساعته،  ١٠تراکتور ( يا هدور يها  تمام سرويس

 Preventive( گيرانه پيشغيره) جزء تعميرات 

maintenance (انواع  ي. محاسبه متوسط زمان الزم برااست
 ,Shirmohammadi( استزير  صورت به گيرانه پيشتعميرات 

2002:(  
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)۷(  �� = ∑ ������∑ ��  

جزء  گيرانه پيشمتوسط زمان الزم براي تعمير  Piکه در آن 
i وام F i جزء  يفرکانس خرابi است.  

و  گيرانه پيشانواع تعميرات شامل  يمتوسط زمان الزم برا
 شود  يمزير حاصل  ةرابط راساساضطراري ب

)Shirmohammadi, 2002:(  

)۸(  � = �. �� + �. ��� + �  

  
  )Reliablityت اطمينان سيستم (يقابل

و تخمين سيستم  عمرپس از تعيين نوع تابع توزيع 
 )۹(روابط  براساسقابليت اطمينان  يها  مدل ،ي آنها پارامتر

  ):Jardine & Tsang, 2013( شود  يممحاسبه  )۱۱(تا 
(�)�  تابع توزيع نمايي  )۹( = ���� 
(�)�  تابع توزيع ويبول دو پارامتري  )۱۰( = ��( ��)�

 
(�)�  پواسونتابع توزيع   )۱۱( = ����� 
  

  )Queuing theoryتئوري صف (
دريافت خدمات يا کاال سبب ماندن افراد در صفوف انتظار 

يي ها  . در موضوع نت مشتريان عبارت از ماشينشود  يم
و نيازمند دريافت خدمات  اند هستند که دچار خرابي شده

در اين  صف يتعميراتي از کارگاه نت هستند. از تئور
برآورد ظرفيت مناسب کارگاه نت استفاده شد  برايپژوهش 

با توجه به نياز صاحبان آن دچار  يمورد بررس يها تا تراکتور
کارگاه كه  سبب اينبه کمترين توقف در صف تعمير شوند. 

مدل  يالگواز پردازد،  يم يك تراكتورر يدر آن واحد به تعم
به  )۱۸(تا  )۱۲(از روابط استفاده شد.  يصف تک کانال

 Grossرسيم ( تعمير مي برايمتوسط زمان رکود هر تراکتور 

et al., 2008:(  

)۱۲(  
تقاضا (متوسط تعداد  ميزان

تراکتور که در واحد زمان 
  شوند) متقاضي تعمير مي

� 

)۱۳(  
دهي (متوسط  سسروي ميزان

در واحد  سرعت تعمير تراکتور
   زمان)

� 

�  ضريب کاربرد  )۱۴( =  � � 

متوسط طول صف انتظار يا   )۱۵(
��  تعداد تراکتور در صف  = ���. (� − �) 

متوسط تعداد تراکتور در حال   )۱۶(
�   تعمير =  �� −  � 

متوسط زمان انتظار در صف   )۱۷(
��   تعمير = �. � 

�     متوسط زمان رکود هر تراکتور  )۱۸( =  ��� � =  ��    

با تغيير در  ،که متوسط زمان رکود زياد باشد در صورتي
توان  (تغيير در ساختار کارگاه نت) مي يده سسروي ميزان

  و به ميزان مورد نظر رسيد.  زمان رکود را کمتر کرد
  

  بحث و نتايج
  توابع توزيع عمر و تعمير

 U مقدار داد نشان تمايل آزمون در U آماره مقدار
 مقدار از ،يمورد بررس تراکتور شش هر براي شده محاسبه
 بنابراين؛ است بيشتر اسکوئر کاي جدول در شده مشخص

 ها تراکتور تعمير يها  زمان و عمر زمان به مربوط يها هداد
 آزمون نتايج .)Hall & Daneshmend, 2010( است همگن
 عمر توزيع تابع براي مدل بهترين که داد نشان تطابق

 ها تراکتور تعمير توزيع تابع تابع پواسون و براي ها تراکتور
  .است يمنف يتابع نماي

نشان داده شده  ١زده شده در شکل  هر دو تابع تخمين
در تابع پواسون  λ آماره ،که بحث شد گونه است. همان

). يدر واحد زمان (سرعت خراب يتعداد خراب :عبارت است از
ساعت  ٦٩٢/٧٧ ها نشان داد که ميانگين عمر تراکتور ها داده

در  يخراب ٠١٣/٠برابر با  λ و بنابراين در تابع پواسون مقدار
شده مربوط به تعميرات  برداشت يها  داده ساعت بوده است.

تعمير  برايشده  نشان داد که متوسط زمان صرف ياضطرار
يافته  در تابع تعمير برازش λ. استساعت  ٥٦/١٠ها  تراکتور
 .است ٨٩/٠برابر با  R2با  ٠٢٦/٠برابر با 

ساعت و حداکثر  ٠٢/٠شده براي تعمير  حداقل زمان صرف
ساعت بوده است. در رابطه با فراواني ساعات  ٣٧/٨٤آن 

) ٢شده براي تعميرات شش تراکتور در ادامه (جدول  مصرف
ده شده نمايي دا بحث شده است. از آنجايي که تابع برازش

رساند که در اغلب موارد   منفي است، اين معني را مي
تر از متوسط را مصرف كرده  عمليات تعميراتي، زماني کوتاه

شده براي تعمير، نسبت به  است و در موارد نادر زمان صرف
نيز  ٢حدود متوسط افزايش زيادي خواهد داشت. جدول 

ز فرواني کل صورتي که ا کند؛ به  اين مطلب را تصديق مي
مورد از دفعات تعمير زماني کمتر  ١٧٢مورد در حدود  ٢٥٠

شده است. نسبت  ساعت وقت صرف ٥٦/١٠از زمان متوسط 
ساعت  ٢٠مورد زماني بيشتر از  ٣٨به زمان متوسط تنها در 

ساعت صرف تعمير  ٤٠مورد زماني بيشتر از  ٦و تنها در 
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  نوع تراکتور در بخش بعد آمده است.براي هر  هشد صرفشده است. بحث بيشتر در رابطه با زمان 
  

 
  

  
  )ع عمر (بيپواسون توز تابعنمايي توزيع تعمير (الف) و  تابع روند -۱ شکل

  
  ها تراکتور يميزان تعميرپذير

 براي شده صرفاطالعات مربوط به زمان  ۱جدول در 
 يها  با ذکر جزييات قسمت گيرانه پيشتعميرات اضطراري و 

نتايج نشان داد که . داده شده استمختلف تراکتور نشان 
تعميرات اضطراري سيلندر، پمپ انژکتور، جعبه دنده و پمپ 

 يها  هيدروليک به زمان بيشتري نسبت به ساير بخش

متوسط زماني را  گيرانه پيشتراکتور نياز دارد. در تعميرات 
گزارش شده  ،کند  يمگونه تعميرات  که راننده صرف اين

 ۱۰نمونه تعميرات از اين  ياست. قابل ذکر است که برخ
 ۱۰۰۰و  ۵۰۰، ۲۵۰ساعته،  ۱۰۰ساعته (روزانه)، برخي 

ساعت زمان نياز دارد تا  ۱/۰مثالً راننده به  است؛ساعته 
و  يبررس گيرانه پيشسطح روغن موتور را به عنوان يک نت 
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. در اينجا تعميرات به دو دكندر صورت لزوم روغن اضافه 
ساعته  ۱۰تعميرات  يکه در يکاست گروه کلي تقسيم شده 

 يدر گروه ديگر جا ساعت) ۱۰۰(با فرض  و بقيه تعميرات
  اند.  گرفته

ها مانند سرسيلندر،  قسمت يبرخ يبرا شده صرفدر زمان 
سه نوع تراکتور تقريباً شبيه به  يباتر يشاتون و بررس

ها و متوسط   فرکانس خرابي ٢اند. در جدول  يکديگر بوده
دهد   ياست. اين جدول نشان مگزارش شده  شده صرفزمان 

بيشتر از  ٢٨٥ها در تراکتور فرگوسن  که فرکانس اکثر خرابي
حال متوسط زمان مورد نياز تعمير در  بقيه بوده است. با اين

تراکتور نيوهلند در اکثر موارد بيشتر از دو نوع تراکتور ديگر 
تر بودن اين  بوده است. اين امر احتماالً به علت پيچيده

 يها  به آموزش يتعميرات يتراکتور بوده است يا اينکه نيرو
 يدر رابطه به اين تراکتور نياز دارند تا زمان کمتر يبيشتر

 ،دهد  يها نشان م که داده گونه ند. همانكنرا صرف تعمير آن 
 گيرانه پيشاند که در تعميرات  رانندگان عنوان کرده يحت

ند ناچيز نياز دارند چ هر ياين تراکتور نيز به زمان بيشتر
  ).١(جدول 
 و سرويس آموزشي هاي دوره تراکتور کاربران از بسياري

هاي جديدتر  خصوص برخي تراکتور به تراکتور نگهداري
 کار تجربي صورت به و اند نگذرانده (مانند نيوهلند و والترا) را

  .کنند  مي
 ٣٣٥٠دهد که در طول عمر حدود  مشاهدات نشان مي

ساعت صرف  ٥١/٥٧، ٢٨٥ساعت براي تراکتور فرگوسن 
شود که اين زمان براي دو تراکتور   مي گيرانه پيشتعميرات 

ساعت بوده است. با استفاده از رابطه  ٦٧-٧٣ديگر حدود 
روي  گيرانه پيش) متوسط زمان الزم براي انجام تعميرات ٧(

ساعت است، بنابراين در سيستم  ١٩٨/٠تا  ١٥٦/٠ها  تراکتور
 ٢٠مورد بررسي، براي شش تراکتور موجود در مجموع عمر 

ساعت زمان صرف تعميرات  ٤٠٠هزار ساعت حدود 
  شود.  مي گيرانه پيش

دهد که دو تراکتور فرگوسن   نشان مي ٢جزييات جدول 
دفعه نياز به تعمير  ٩٩ساعت  ٦٧٠٠در مجموع عمر  ٢٨٥

ساعت صرف اين  ٨٥٠که حدود  اند اضطراري داشته
در  ٣٩٩تعميرات شده است. براي دو تراکتور فرگوسن 

ساعت و  ٨٠٨تعمير حدود  ٧٧ساعت در  ٦٧٠٠مجموع 
ساعت  ٦٧٠٠در مجموع عمر  ١٥٥براي دو تراکتور نيوهلند 

ساعت زمان صرف تعمير شده است. اين نتايج  ٩٨٢حدود 
اکتور حاکي از آن است که در وضعيت مورد بررسي تر

تعميرپذيرتر از دو تراکتور ديگر بوده است. در  ٢٨٥فرگوسن 
توان انتظار داشت که در سيستم مورد بررسي  مجموع مي

هزار ساعت حدود  ٢٠(شش تراکتور) و در مجموع عمر 
  ساعت صرف تعميرات اضطراري شود.  ٢٦٢٠

بنابراين متوسط زمان الزم براي اعمال تمامي تعميرات 
گيرانه و اضطراري براي اين سيستم در  يششامل تعميرات پ

هزار ساعت  ٣هزار ساعت برابر با حدود  ٢٠مجموع عمر 
  خواهد بود.

  
  

  قابليت اطمينان سيستم
صاحبان سيستم موردمطالعه، عالقمند هستند بدانند كه آيا 

ها با يکديگر نياز به تعمير  ممکن است همة تراکتور
صاحبان سيستم در اضطراري پيدا کنند. همچنين براي 

 ٣دست داشتن همواره دو تراکتور سالم مهم است. جدول 
شده که در محاسبة آن از  براي پاسخ به اين موارد گزارش

  استفاده شده است. ٢شکل 
با توجه به آنچه پيش از اين بحث شد، در تابع پواسون 

 ٠١٣/٠برابر با  λبرازش داده شده به عنوان تابع عمر مقدار 
اعت شد؛ بنابراين براي شش تراکتور در سيستم خرابي در س

 t. مقادير n = 6و  λ 0.013 =مورد بررسي خواهيم داشت، 
، قابليت اطمينان سيستم را در ))١١در تابع پواسون (رابطه (

 r=2همراه  به t=20دهد. مثالً   مدت زمان مورد نظر نشان مي
ر در تراکتو ٤دهندة قابليت اطمينان سالم بودن حداقل  نشان
 rو  nλtساعت است. مقادير قابليت اطمينان با محاسبه  ٢٠

خوبي ه ب ٣استخراج شده است. جدول  ٢موردنظر از شکل 
ها  هاي صاحبان سيستم است. همة تراکتور   پاسخگوي پرسش

درصد سالم خواهند بود. با  ٥٠ساعت با اطمينان  ١٠براي 
حداقل ساعت  ١٠درصد) در مدت  ٩٩اطمينان بسيار زياد (

 ٣٠و  ٢٠چهار تراکتور سالم موجود خواهد بود. براي مدت 
درصد تقليل  ٦٠درصد و  ٨٢ساعت اين اطمينان به مقادير 

ها و  طور کلي با افزايش زمان سالم بودن تراکتور يابد. به   مي
افزايش تعداد تراکتور سالم، ميزان قابليت اطمينان کاهش 

  يابد.    مي
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تعميرات   سيستم  زير سيستم
اضطراري 
 (ساعت)

نت 
 گيرانه پيش

 (ساعت)

تعميرات 
اضطراري 
 (ساعت)

نت 
 گيرانه پيش

 (ساعت)

تعميرات 
اضطراري 
 (ساعت)

نت 
 گيرانه پيش

  (ساعت)
  لندريس --- ۵/۸ --- ۷/۹ --- ۵/۹

بدنه موتور و 
 يقطعات داخل

  ستون، شاتونيپلندر، يسرس ---  ۱۴ --- ۹/۱۴ --- ۳/۱۵
  سوپاپ ميلسوپاپ و  ---  ۹/۶ --- ۵/۷ --- ۲/۷
  لنگ ميل ---  ۲/۷ --- ۴/۸ --- ۵/۸

۲۵/۰ ۲۵/۰ ۲۵/۰ ۲۵/۰ ۲/۰ ۲/۰ 
کردن  ميزس و تيسرو

 يهوا رسان * يصاف شيپ
 لتر هوايض فيا تعويکردن  ميزت ۳/۰ ۲/۰ ۳۳/۰ ۲۵/۰ ۳۵/۰ ۲۵/۰
  *ر يگ اله رسوبيه پيتخل ۱۵/۰ ۳/۰ ۲۰/۰ ۳۵/۰ ۲۵/۰ ۳۵/۰

 ۳/۰ ۳/۰ ۳/۰ ۳/۰ ۳/۰ ۳/۰  يرسان سوخت
لتر يض فيا تعويکردن تميز 

  سوخت
  انژکتور و پمپ انژکتور ۷/۱ ۵/۹ ۹/۱ ۵/۱۰ ۵/۲ ۸/۱۰

  * ها اتور و لولهيراد ۱۵/۰ ۵/۱ ۱۵/۰ ۵/۱ ۱۵/۰ ۵/۱
 کننده خنک

۱/۳ ۳/۰ ۷/۲ ۲۵/۰ ۳/۲ ۲۵/۰ 
مربوط به پمپ آب و  ميرتع

  تسمه
  *د سطح روغن يبازد ۱/۰ --- ۱/۰ --- ۱/۰ ---

  يکار روغن
  روغن موتور ضيتعو ۴/۰ --- ۵/۰ --- ۵/۰ ---

  لتر روغنيض فيتعو ۲/۰ ۴/۰ ۲/۰ ۴/۰ ۲/۰ ۴/۰

۵/۲ --- ۵/۲ --- ۱/۲ ---  
ستم و پمپ يمربوط به ستعمير 

  روغن

۵/۰ ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰ 
د، ي(سطح ّآب اس يباتر يبررس

  يرسان برق  ض)ي، شارژ و تعوها قطب
  نام و استارتيد ۱/۰ ۵/۱ ۱/۰ ۷/۱ ۱/۰ ۹/۱
  ها وزيض فيو تعو يبررس ۱/۰ ۴/۰ ۱/۰ ۷/۰ ۱/۰ ۱/۱

  کالچ يم خالصيتنظ --- ۵/۰ --- ۵/۰ --- ۸/۰

ستم انتقال يس
  توان

۳/۰ ۱۵/۰ ۳/۰ ۱۵/۰ ۳/۰ ۱۵/۰ 
نگ يپدال و بلبر يکار سيگر

  کالچ

--- ۷/۰ --- ۷/۰ --- ۷/۰ 
ض روغن يسطح و تعو يبررس
ل و کاهنده يفرانسيدنده، د جعبه

  يينها

۵/۱ --- ۴/۱ --- ۲/۱ --- 
ض يا تعويمربوط به کالچ تعمير 

  لنت

۵/۲۰ --- ۷/۱۸ --- ۵/۱۷ --- 
دنده،  مربوط به جعبهتعمير 

  ييل و کاهنده نهايفرانسيد

۵/۰ ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰ 
ض روغن يو تعو يبررس

ستم يس  لتر روغنيک و فيدروليه
 ---- ۲/۱۲ ---- ۵/۱۵ ---- ۵/۱۷  دروليکيه

، ها  مربوط به پمپ، مقسمتعمير 
  کيدروليه يو اجزا ها  جک

۵/۳ ۶۵/۰ ۶/۲ ۶۵/۰ ۴/۲ ۶۵/۰ 
ن يم فاصله بي، تنظيکار سيگر

  يريو پنچرگ ها چرخ
ستم فرمان و يس

 ۵/۰ --- ۵/۰ --- ۵/۰ ---  ها چرخ
ض روغن جعبه يو تعو يبررس

  فرمان
  مربوط به پمپ فرمانتعمير  --- ۹/۰ --- ۹/۰ --- ۲/۱
  رويمحور انتقال ن  تعميرض و ي، تعويکار سيگر  ۱/۰  ۸/۰  ۱/۰  ۸/۰  ۱/۰  ۸/۰
  جمع (ساعت) ۰۵/۷  ۶/۹۲ ۴۸/۷ ۳۵/۱۰۳ ۲۰/۸ ۰۵/۱۱۰

 ساعته هستند. ۱۰۰دهد. فرض شده بقيه موارد  ساعته را نشان مي ۱۰دار تعميرات  موارد ستاره *
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  )i( گيرانه پيشتعميرات 
  )Fiفرکانس ( )Piمتوسط زمان ( )Fiفرکانس ( )Piمتوسط زمان ( )Fiفرکانس ( )Piمتوسط زمان (

 ساعته ۱۰ ۳۳۵ ۱۵/۰ ۳۳۵ ۱۷۵/۰ ۳۳۵ ۱۸۸/۰
 ساعته ۱۰۰ ۳۳ ۲۲/۰ ۳۳ ۲۷/۰ ۳۳ ۲۹۶/۰

  جمع فرکانس در متوسط زمان  ۵۱/۵۷  ۵۴/۶۷  ۷۵/۷۲
۱۹۸/۰  ۱۸۳/۰  ۱۵۶/۰  TP 

 )i( يطراراضتعميرات  )iλفرکانس ( )Tiمتوسط زمان ( )iλفرکانس ( )Tiمتوسط زمان ( )iλفرکانس ( )Tiمتوسط زمان (

  ساعته ۲-۰ ۲۳ ۸۷/۰ ۱۷ ۹۱/۰ ۱۲ ۳۶/۱
  ساعته ۴-۲ ۱۵ ۲۵/۳ ۹ ۹۱/۲ ۶ ۳۷/۲
  ساعته ۶-۴ ۱۴ ۷۷/۴ ۸ ۵/۴ ۶ ۷/۵

  ساعته ۸-۶ ۷ ۱/۷ ۹ ۵۱/۶ ۱۲ ۲۵/۷
  ساعته ۱۰-۸ ۱۰ ۵۳/۸ ۶ ۶۵/۹ ۵ ۲۵/۸
  ساعته ۱۵-۱۰ ۱۲ ۲۵/۱۱ ۸ ۵/۱۱ ۱۷ ۶۷/۱۳
  ساعته ۲۰-۱۵ ۹ ۳۷/۱۹ ۵ ۸۵/۱۷ ۲ ۲/۱۸

  ساعته ۲۵-۲۰ ۴ ۸۵/۲۵ ۶ ۵/۲۰ ۳ ۳۰/۲۱
  ساعته ۳۰-۲۵ ۳ ۹/۲۶ ۲ ۱۵/۲۷ ۳ ۴/۲۸

  ساعته ۳۵-۳۰ ۰ ۰ ۳ ۱۵/۳۰ ۲ ۳۵/۳۱
  ساعته ۴۰-۳۵ ۲ ۲۵/۳۹ ۲ ۸/۳۶ ۲ ۵/۳۸

  ساعته ۴۵-۴۰ ۰ ۰ ۱ ۱۸/۴۴ ۰ ۰
  ساعته ۵۰-۴۵ ۰ ۰ ۱ ۱/۴۷ ۱ ۴/۴۷

  ساعته ۵۵-۵۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱۵/۵۱
  ساعته ۶۰-۵۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲/۵۷
  ساعته ۸۵-۶۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۱  ۵/۷۵

  جمع ۹۹ ---  ۷۷ --- ۷۴ --
  جمع فرکانس در متوسط زمان ۴۷/۸۲۴ ۰۳/۸۰۸ ۸۳/۹۸۱

۲۷/۱۳ ۴۹/۱۰ ۵۱/۸ Te 

  
  rر ديمقا يار قابليت اطمينان سيستم به ازادنمو -۲ شکل
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  شامل شش تراکتور يقابليت اطمينان سيستم مورد بررس -۳ جدول
t r  R t r  R  t  r  R  t  r  R  t  r  R  

۱۰  

  درصد ۵۰  ۰

۲۰  

  درصد ۲۴  ۰

۳۰  

  درصد ۱۰  ۰

۴۰  

  درصد ۵  ۰

۵۰  

  درصد ۲  ۰
  درصد ۱۰  ۱  درصد ۱۸  ۱  درصد ۳۵  ۱  درصد ۵۸  ۱  درصد ۸۳  ۱
  درصد ۲۸  ۲  درصد ۳۸  ۲  درصد ۶۰  ۲  درصد ۸۲  ۲  درصد ۹۹  ۲
  درصد ۴۰  ۳  درصد ۵۸  ۳  درصد ۸۰  ۳  درصد ۹۳  ۳  درصد ۹۹  ۳
  درصد ۶۰  ۴  درصد ۷۷  ۴  درصد ۹۱  ۴  درصد ۹۸  ۴  درصد ۹۹  ۴
  درصد ۷۸  ۵  درصد ۸۸  ۵  درصد ۹۶  ۵  درصد ۹۹  ۵  درصد ۹۹  ۵

 يسيستم نت مورد نياز با استفاده از تئور يبين پيش
  صف

نتايج پيش از اين نشان داد که در تابع عمر برازش داده شده 
در ساعت بوده  يخراب ۰۱۳/۰برابر با  λ (تابع پواسون) مقدار

 ۸ يسيستم نت مدت زمان شيفت کار يينب است. در پيش
 ۰۱۰۴/۰برابر با  λ بنابراين مقدار ؛ساعت در نظر گرفته شد

 ميزانجا متوسط  در اين λ در شيفت خواهد بود که يخراب
که بحث  گونه . هماناستورود به صف موجود در سيستم 

. امکانات کارگاه استساعت  ۵۶/۱۰متوسط زمان تعمير   ،شد
تعمير از  ميزانيريم که متوسط گ در نظر مي يصورت بهنت را 

بنابراين با  ؛به صف بيشتر باشد ها ورود ماشين ميزانمتوسط 
فرض چندين ظرفيت محاسبات انجام شده و دو مورد از آن 

  يات آمده که عبارت است از:ئجزذكر با 
دو تعمير  يساعت يا به عبارت ٨٠ظرفيت دو تعمير در  -١

برابر با  )µ(تعمير  ميزانن حالت . در اييشيفت کار ١٠در 
  تعمير در شيفت خواهد بود. ٢/٠
سه تعمير  يساعت يا به عبارت ٨٠ظرفيت سه تعمير در  -٢

برابر با  )µ(تعمير  ميزان. در اين حالت يشيفت کار ١٠در 
  تعمير در شيفت خواهد بود. ٣/٠

  
  ):)١٨(تا  )١٢(تعمير در شيفت داريم (با استفاده از روابط  ٢/٠با ظرفيت  -١

λ=  ۰۱۳/۰   ي= ساعت/خراب۱۰۴/۰  يشيفت/خراب   تقاضا ميزان  

µ=  ۲/۰   شيفت/تعمير  دهي سرويس ميزان  
p=  ۵۲۰/۰  ضريب کاربرد  

L  متوسط تعداد تراکتور در حال تعمير   ۰۸۳/۱  =  
Lq  تعداد تراکتور در صف متوسط طول صف انتظار يا   ۵۶۳/۰  =  

= نوبت ۴۱۵/۵=  ۴۱۵/۵×  ۸=  ۳۲/۴۳ساعت  Wq  متوسط زمان انتظار در صف تعمير  

= نوبت ۴۱۳/۱۰= ۴۱۳/۱۰×  ۸=  ۳۰/۸۳ساعت  W  متوسط زمان رکود هر تراکتور  

  تعمير در شيفت داريم: ٣/٠با ظرفيت  -٢
λ=  ۰۱۳/۰   ي= ساعت/خراب۱۰۴/۰  يشيفت/خراب               تقاضا ميزان  

µ=  ۳/۰   شيفت/تعمير          دهي سرويس ميزان  
p=  ۳۴۷/۰          ضريب کاربرد  

L         متوسط تعداد تراکتور در حال تعمير   ۵۳۱/۰  =  
Lq  متوسط طول صف انتظار يا تعداد تراکتور در صف    ۱۸۴/۰  =  

= نوبت ۷۳۶/۱=  ۷۳۶/۱×  ۸=  ۱۷۵/۱۴ساعت  Wq           متوسط زمان انتظار در صف تعمير  

= نوبت ۱۰۶/۵= ۱۰۶/۵×  ۸=  ۸۵/۴۰ساعت  W   متوسط زمان رکود هر تراکتور  

که اگر امکانات کارگاه  دهد  يممحاسبات به خوبي نشان 
کارگاه  ،تعمير در هر شيفت يا به عبارتي کاربردي ٢/٠نت 

 ندتراکتور را تعمير ک ٢ يشيفت کار ١٠نت بتواند در هر 
 ٨٣ان رکود هر تراکتور حدود متوسط زم ،و تحويل دهد

تعمير در هر  ٣/٠. اگر امکانات کارگاه نت استساعت 

 ٤١متوسط زمان رکود هر تراکتور حدود  ،شيفت باشد
ساعت خواهد بود. محاسبات مشابه نشان داد با ظرفيت 

متوسط زمان  يشيفت کار ١٠تعمير چهار تراکتور در 
ساعت و با ظرفيت تعمير پنج  ٢٧رکود تراکتور به حدود 

ساعت  ٢٠باز هم کمتر و به حدود تراکتور زمان رکود 



 تعميرات (نت) مناسب براي چند تراکتور متداول در ايران با استفاده از تئوري صف - تعيين ظرفيت نگهداري                                       ٢٢

تأمين  يبرا يبيشترذاري گ ه. البته نياز به سرمايرسد مي
  . استانساني در کارگاه نت  ينيرووسايل و استخدام 

با توجه به قابليت اطمينان سيستم که در بخش قبل بحث 
شد و نياز سيستم که همواره به دو تراکتور سالم نياز دارد، 

 يتراکتور در هر شيفت کار ٤/٠توان از ظرفيت تعمير  مي
ساعت  ٢٧رکود هر تراکتور  استفاده کرد که در آن متوسط

 ،درصد ٩١با اطمينان  توان يم وضعيتزيرا در اين  ؛است
ساعت در اختيار  ٣٠همواره دو تراکتور سالم در زمان 

  داشت.
  

  يريگ هنتيج
 ارتقاي و کشاورزي يها  ماشين ،تراکتور صحيح مديريت

 کشاورزي جمله از يا هعرص هر در ،انساني نيروي يور هبهر
 نيروي از مفيد استفاده به که است اصلي اهداف جزء

 اين. شود يم منجر موجود منابع اتالف کاهش و انساني
 توابع تخمين با در آن که است پژوهشي اولين ،پژوهش

به برآورد  ،ايرانچندين تراکتور متداول در  تعمير و عمر
و شده است و قابليت اطمينان آنها پرداخته  يتعميرپذير

ف ص يظرفيت نت را با استفاده از تئور ،به تناسب آن
ن پژوهش يکار گرفته شده در ا هروش ب .ايم پيشنهاد داده

ا چند تراکتور (نگاه يک تراکتور يدر رابطه با  توان يم
گر يگر و در مناطق ديد ي) و در مورد تراکتورهايستميس

با  .كرداستفاده  يخوب همناسب ب يها در صورت وجود داده
ر يعممربوط به زمان عمر و ت يها دادهنکه يتوجه به ا

مت تراکتور و ي، اطالعات قتراکتورها در نظر گرفته شده
شنهاد يرات در نظر گرفته نشده است. پيتعم يها نهيهز

ز با ين يا نهينده اطالعات هزيآ يها شود در پژوهش يم
در  مناسب صف در نظر گرفته شود. يها مدل يريکارگ هب

ج نداشته يدر نتا يريتراکتورها تأثمت يپژوهش حاضر ق
   است.
 پواسون و تابع مناسب عمر توزيع تابع که دادشان ن نتايج

. در سيستم است نمايي تابع مناسب تعمير توزيع تابع
شش تراکتور موجود متوسط زمان الزم  يبرا ،مورد بررسي

و  گيرانه پيشاعمال تعميرات شامل تعميرات  يبرا
 ٣ساعت برابر با حدود  هزار ٢٠اضطراري در مجموع عمر 

فرکانس  يدارا ٢٨٥فرگوسن  يمسساعت بود. تراکتور  هزار
 سايرو در عين حال تعميرپذيرتر از  بوده يبيشتر يخراب

ساعت با  ١٠. قابليت اطمينان سيستم در است ها تراکتور
 ٦٠ساعت  ٣٠و در  درصد ٩٩وجود چهار تراکتور سالم 

تراکتور در  ٢/٠رفيت تعمير بود. رکود تراکتور با ظ درصد
تراکتور  ٤/٠ساعت و با ظرفيت تعمير  ٨٣ يهر شيفت کار

 آموزش يطور کل هب. شدبرآورد ساعت  ٢٧در هر شيفت 
 يخصوص تراکتورها هب ها در استفاده از تراکتور ها اپراتور

و انجام نت  دارند يکمتر يريرپذيوهلند که تعمين
 ها نت در تعمير انواع تراکتور يها و آموزش نيرو گيرانه پيش

و همچنين زمان تعمير  ها ميزان خرابي تواند يخوبي م به
  مورد نياز را کاهش دهد.
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