فصل  -3روش تحقیق
 -1-3مقدمه
پایه هر علمی ،روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناخت مبتنی است که در آن
علم به کار میرود .از اصطالح"روش تحقیق" معانی خاص و متمایزی در متون علمی استنباط میشود .این
استنباطها گاه دارای همپوشانیها و وابستگیهایی هستند و در مواردی هم"روش تحقیق" و "نوع تحقیق" مترادف
منظور شدهاند .روش تحقیق ،به معنای رویکرد هستیشناسی (مانند روش فلسفی،روش علمی و )...است .روش
تحقیق بهعنوان یک فرآیند نظاممند،در جستجوی یافتن پاسخ یک پرسش یا راهحل یک مسئله است.با توجه به
اینکه پرسشها و مسئلهها ،ماهیتهای گوناگون دارند ،لذا میتوان بر پایه چگونگی این پرسشها و مسئلهها،
تحقیقات را طبقهبندی کرد .روشهای تحقیق را بر اساس معیارهای مختلفی همچون هدف ،زمان گردآوری دادهها،
ماهیت دادهها و خصوصیات موضوع دستهبندی میکنند .دستیابی به اهداف تحقیق زمانی میسر خواهد بود که
جستجوی شناخت یا روششناسی به شکلی درست صورت پذیرد ،از اینرو اتخاذ روش علمی تنها راه دستیابی به
دستاوردهای قابلقبول و علمی خواهد بود .متدولوژی تحقیق در حقیقت نقشهی عمل و اجرای کار است برای
اینکه نتایج تحقیق معتبر باشد بایستی از یک متدولوژی مناسب در تحقیق استفادهشده باشد چرا که استفاده از
متدولوژی نادرست منجر به نتیجهگیری نادرست میشود .تصمیمگیری در مورد روش تحقیق بستگی به هدف
تحقیق و طبیعت مسئله موردتحقیق دارد.
در این فصل با مروری بر انواع ،فرآیند تولید و تائید کیفیت مقره ها به موضوع چگونگی و احتمال برگشت دهی
آنها از سوی مصرف کنندگان و مشتریان پرداخته شده و بعد به بیان نحوه استفاده از زنجیره مارکوف پرداخته
میگردد .در گام بعدی ساختار یک زنجیره تامین دوطرفه معرفی میشود تا نهایتا بتوانیم با درکنار هم گذاشتن این
بخشها ساختار کلی مساله و روش حل آن را پیشنهاد دهیم.
مدلی که ارائه خواهد گشت با توجه به فرضیات مسئله طراحی و تدوین میگردد که عبارتند از:
تعداد فروش مقره ها در هر دوره قابل دسترس است.هر محصولی که فروخته می شود و برای فرآیند بازتولید بازنمی گردد دارای احتمال ثابتی است که در دوره بعدیبازگردد.
-محصوالت بازگشتی درصدی از فروش قبلی شرکت هستند.

ظرفیت تولید به اندازه کافی بزرگ و پیوسته است تا بتواند محصوالت بازتولیدی دوره بعدی را مدیریت کند و یااگر ظرفیت کمتر تعداد محصوالت بازتولیدی باشد هزینه ای به عنوان برون سپاری اجباری را باید پرداخت کنیم.
هیچ فرآیند بازتولیدی به دوره بعدی منتقل نمی شود.-اگر تصمیمی گرفته شد تا آخر دوره کنونی همان تصمیم ادامه پیدا خواهد کرد.

 -2-3فرآیند تولید و بررسی کیفیت مقره ها][1
کاربرد مقره ها در سیستم خطوط انتقال قدرت با ولتاژ باال تحمل وزن هادی های جریان بر روی پایه ها و دکل
ها می باشد بنحوی که امکان اتصال و ایجاد جرقه میان این هادی ها و دکل حامل جریان حداقل شده و همچنین
مقره ها باید در برابر عواملی همچون فرسایش ،کثیفی و رطوبت و کشش ها و کرنش های مکانیکی مقاوم باشند.
بنابر این ساختار یک مقره باید دارای استقامت الکتریکی باال ،استقامت مکانیکی باال ،عاری از ناخالصی ها و حفره
های داخلی و دارای شکل هندسی مناسب باشد .جنس مقره ها در اغلب موارد از چینی ،سرامیک ،شیشه و یا مواد
کامپوزیتی و ترکیبی میباشد.
استقامت مکانیکی مقره ها (ایزوالتورها) بستگی به جنس و ضخامت عایق و استقامت الکتریکی آن بستگی به
جنس طول و شکل مقره دارد .دو ماده اصلی برای ساختن مقره های خطوط هوایی ،چینی و شیشه سخت می
باشد.
مواد اولیه چینی که در ساخت مقره ها از آن استفاده می شود عبارت است از :فلدسپات ،کائولین (خاک چینی)
و کواترز که بایستی به یک نسبت معین از انها را ترکیب کرده و به صورت گل در آورد سپس درصد رطوبت آنرا
پایین آورده و در خالء پرس نمایند تا از حبابهای هوا خالی گردد و سپس آن را قالب گیری کرده و به شکل مقره
مورد نظر در می آیند پس از خشک شدن لعاب داده و بعد آن را در کوره های مخصوص تحت تأثیر درجه حرارت
معین پخته می شود تا عایق چینی به دست آید خمیر کردن چینی با آب کامالً تصفیه شده انجام می گیرد تا
امالح موجود در آب به خصوص نمک و از خراب کردن خواص مکانیکی چینی و همچنین خواص الکتریکی چینی
جلوگیری می کند و کلیه مقره های چینی دارای پوششی از لعاب شیشه با درجه ذوب پایین می باشد که به رنگ
سفید و قهوه ای و یا سبز می باشد لعاب عالوه بر باال بردن مقاومت مکانیکی مقره ،باعث صیقلی شدن سطح
خارجی مقره نیز می گردد و در نتیجه قدرت چسبندگی ذرات خارجی (گرد و خاک و دوده) با آن کم می شود و
در اثر باران و باد به سادگی تمیز و شسته می شوند .همچنین باعث می شود فشار الکتریکی به طور یکنواخت در
تمام سطح آن انتشار یابد.
ماده دیگری که برای ساخت مقره ها بکار می رود شیشه سخت می باشد که مزیتهای زیادی نسبت به نوع چینی
دارد .قدرت دی الکتریک چینی سالم در حدود  12تا  Kv/mm 28می باشد قدرت تحمل آن در مقابل فشار در
حدود kg/cm 7000و در قبال کشش kg/cm 500می باشد.

تصویر  -1-4فرآیند ساخت مقره شیشه ای.
مطابق داده های موجود شرکت "مانه" در حدود  11تا  21درصد مقره هائی که با این روش ساخته میشوند به
دالیلی مانند زنگ زدگی ملحقات فلزی و شکستگی بدنه هنگام نصب از سوی مصرف کنندگان بازگردانده می
شوند .البته در ادامه آمارهای دقیق تری ارائه خواهد گشت.
در گذشته سرامیک های الکتریکی صرفا شامل مقره های پرسالنی بودند و با توجه به مشابهت مواد اولیه مصرفی
و روش های ساخت پرسالن های الکتریکی با ظروف خانگی پرسالن ،به طور کلی این نوع بدنه ها جزو فرآورده
های ظریف مورد بحث قرار می گرفتند .بعد ها با تکامل علم و صنعت سرامیک ،سرامیک های الکتریکی (و نیز
عایق های الکتریکی به عنوان جزئی از سرامیک های الکتریکی) شامل بدنه های بسیار متنوعی شدند و کاربرد
های متفاوتی پیدا کردند .به عنوان مثال می توان از انواع بدنه های سرامیک های الکتریکی از بدنههای پرسالن
الکتریکی ،استاتیت ،کوردیریت ،تیتانات ها ،فرایت های مختلف ،پرسالن های زیرکنی و غیره نام برد و تنوع این
بدنه ها به معنی کاربرد های متفاوتی برای سرامیک های الکتریکی است .امروزه سرامیک های الکتریکی در بسیاری
موارد در باطری ها و موتور های الکتریکی تا دستگاه های پیچیده الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرند
علی رغم تنوع بدنه ها و کاربرد های سرامیک های الکتریکی هنوز نیز در بسیاری از متون به سنت های این صنعت
احترام گذاشته شده و همچنان سرامیک های الکتریکی را به عنوان جزئی از سرامیک های ظریف قابل بررسی می
دانند به نحوی که هنوز در فرهنگ سرامیک که به عنوان مرجع در تکنولوژی سرامیک مورد استفاده قرار می گیرد
برای عبارت سرامیک ظریف این تعریف ارائه شده است :این اصطالح به طور کلی به معنی ظروف خانگی یعنی

سرویس های غذاخوری ،ظروف پخت و پز و سرامیک های بهداشتی است .ولی صنعت سرامیک های ظریف ،کاشی
های دیواری و کف ،الکترو سرامیک ها و استون ور های شیمیایی را نیز در بر می گیرد .ولی با این حال اکثر متون
فنی در عمل سرامیک های الکتریکی را در چهار چوب سرامیک های تکنیکی و ویژه قرار می دهند و در محدوده
سرامیک های ظریف صرفا به بیان بعضی از عایق ها و مقره های الکتریکی و عمدتا بدنههای پرسالن الکتریکی
اکتفا می نمایند
فرآیند تولید مقره های سرامیکی میتواند باعث شود که حتی تا  60درصد مقره های تولیدی اغلب بدلیل کاهش
قابلیت عایق سطحی توسط مشتریان بازگردانده شوند.
مقره ای کامپوزیتی از تکنیک جدید ساخت استفاده میکنند که در آن هر قسمت از مقره با توجه به کارکردش از
ماده خاصی ساخته می شود و به اصطالح ساختار ترکیبی دارند .کامپوزیت ها با ترکیب مواد مختلف عصر تازه ای
را در پیدایش عناصر جدید آغاز کرده اند.
این کالس جدید از مواد  ،با پیوند اجزای کامالً مختلف و غیرمشابه به یکدیگر بوجود می آیند .بطوریکه عملکرد
آنها با هم  ،باعث توانایی ها و خواصی می شوند که بسیار فراتر و بهتر از خواص هر یک از آنها بطور جداگانه می
باشد .خواص منحصر بفرد این مواد  ،آنها را بعنوان عوامل مهمی در پیشرفتهای تکنولوژیکی مطرح ساخته است.
از میان انواع مختلف کامپوزیت ها  ،کامپوزیت های پلیمری که مبحث اصلی ما می باشد ،بطور گسترده ای در
صنعت برق بخصوص در ساخت نسل جدید مقره ها موسوم به مقره های پلیمری یا مقره کامپوزیتی مورد استفاده
قرار گرفته اند.
اکنون مقره های کامپوزیت پس از گذشت بیش از چهار دهه از عرضه آنها به صنعت برق و انجام اصالحات در
طراحی و مواد مصرفی آنها  ،بعنوان محصوالتی کامالً شناخته شده و مناسب در خطوط فشار قوی  ،مورد استفاده
قرار می گیرند.
برخالف مقره های سرامیکی رایج که تنها از یک ماده عایقی تشکیل می شوند و این ماده هم مسئول عملکرد
الکتریکی مقره و هم مسؤول عملکرد مکانیکی آن است  ،مقره های کامپوزیت حداقل از دو ماده عایقی تشکیل
می شوند  ،یکی برای تأمین خواص الکتریکی روکش پلیمری و دیگری برای تأمین خواص مکانیکی آن ( هسته
کامپوزیت )  .قرار گرفتن این دو قسمت در کنار هم  ،مزیت هایی چون وزن سبک و مقاومت در برابر تخریب
انسانی را برای این نوع مقره ها بخصوص در کاربردهای فشارقوی  ،موجب شده است.

با توجه به موارد بیان شده  ،می توان سه جزء اصلی برای یک مقره کامپوزیت در نظر گرفت.
هسته ( میله ) کامپوزیت  :وظیفه تحمل بار کششی وارد شده از طرف هادی به آن به دکل را بر عهده دارد و
استقامت الکتریکی الزم را نیز تأمین می نماید.
روکش ( چتر ) پلیمری :روکش پلیمری مقره  ،به منظور حفاظت هسته از هوازدگی و اثرات مخرب رطوبت و
شرایط جوی و افزایش ولتاژ الزم برای شکست الکتریکی و ایجاد جرقه  ،روی هسته را می پوشاند.
یراق آالت  :هسته مقره کامپوزیت از دو انتها توسط یراق آالت حمایت می گردد که این یراق آالت مسؤول
برقراری ارتباط مکانیکی و انتقال بار از هادی دارای ولتاژ باال به هسته مقره و از آنجا به برج می باشد.
با طراحی دقیق مقره های کامپوزیت این مقره ها  ،مزایای بسیار زیادی بخصوص از لحاظ خواص عایقی نسبت به
مقره های معمولی خواهند داشت.

از مهم ترین این مزایا می توان به موارد ذیل اشاره کرد :
 -1وزن کمتر
 -2انعطاف پذیری
 -3عملکرد و طول عمر بهتر حتی در شرایط آلودگی سنگین و آب و هوای بد.
 -4ضایعات کمتر در مراحل تولید نسبت به انوای چینی
 -5استقامت بهتر در برابر فشارهای خمشی  ،بارهای زیاد ناگهانی ( بارهای ضربه ای ) و نیز تخریب انسانی -6
خاصیت عایقی بهتر نسبت به انواع مرسوم.
-7پایین تر بودن حجم سرمایه گذاری اولیه به منظور ساخت مقره کامپوزیت نسبت به انواع چینی.

در سال های اخیر با انجام تحقیقات گسترده در زمینه ساخت مقره های کامپوزیت و در نتیجه پیشرفتهای متعددی
که حاصل گردیده است  ،این مقره ها تا ولتاژهای  700کیلوولت در حال استفاده می باشند.

این امر با مرتفع ساختن معایب و تقویت مزایای این مقره ها  ،به مرحله ای رسیده که تعداد بیشتری از کاربران
به استفاده از آنها روی آورده اند و قیمت آنها رو به کاهش است.
میزان برگشتی در مورد مقره های کامپوزیتی بسیار اندک بوده و از ده درصد مقدار خرید تجاوز نمیکند که این
میزان بازگشتی نیز در اثر مردود شدن عایق سطحی مقره ها از تست کیفیت ایجاد میگردد.

جدول  -1-4مقایسه دالیل برگشت مقره های سرامیکی و کامپوزیت از سوی مصرف کنندگان:

البته همواره مقره هایی نیز در اثر خرابی در حین کار در خطوط انتقال نیرو از رده خارج می شوند که معموال این
مقره ها بر اثر صدمات وارده در اثر فشارهای مکانیکی یا الکتریکی قابل تعمیر نیستند و مستقیما بازیافت میگردند
که این موضوع مورد توجه بحث کنونی نمی باشد.
تست های انجام شده جهت تائید کیفیت توسط مصرف کنندگان برای بررسی مشخصات الکتریکی (مقاومت حالت
عادی ،عدم تشکیل میدان مغناطیسی بر روی مقره ،عدم جذب رطوبت و ، )......کیفیت مواد استفاده شده و شکل

ظاهری ،استقامت مکانیکی در برابر بارگذاریهای مختلف و نیز مقاومت در برابر شوکهای موج ولتاژ باال و حتی
خواص شیمیائی (مقاومت در برابر خوردگی ناشی از مواد شیمیائی و پوسیدگی در اثر نور و حرارت و ).....صورت
میگیرند و همواره باعث برگشت مقادیری از تولیدات از سوی مشتریان میشود.
البته مقره ها بر حسب نوع کاربرد و محل نصب و شکل ظاهریشان انواع بسیاری دارند که با توجه به تاکید تحقیق
بر کیفیت تولید که بستگی به مواد سازنده مقره دارد به این موضوع پرداخته نمی شود.

 -3-3زنجیره مارکوف[]2
برای رو شن شدن مفهوم کلی فرآیند مارکوف می توان گفت که اگر زمان را در این فرآیند به سه دوره گذ شته،
حال و آینده تق سیم کنیم ،آینده این فرآیند ب ستگی به م سیری که در گذ شته طی کرده ا ست ،ندارد و تنها به
موقعیت آن در زمان حال وایستتتته استتتت .مثال فرآیند پوآستتتون نوعی فرآیند مارکوف استتتت زیرا در آن تعداد
پیشامدهایی که از یک لحظه معین به بعد اتفاق می افتد ،مستقل از پیشامدهایی است که قبل از آن اتفاق افتاده
ا ست .به عبارت دیگر ،چنانچه و ضعیت فرآیند در لحظاتی مانند  tn....t2،t1م شخص با شد ،میتوان گفت که برای
پیش بینی حرکت آینده این فرآیند ،تنها آخرین اطالعات  ،یعنی وضعیت فرآیند در لحظه  tnکافی است.
خاصتتیت مارکوفی یک فرآیند را می توان به زبان ریاضتتی نیز نشتتان داد .مجموعه ای از متغییرهای تصتتادفی
} {X(t) , t>= 0را درنظر بگیرید .اگر ) X(tطبق فرآیند مارکوف عمل کند ،به ازای تمام مقادیر ....X2،X1
 Xnرابطه زیر برقرار است.
]P[X(tn+1) ≤ x | X(tn) = xn,…,X(t2)= x2, X(t1)= x1] = P[X(tn+a) ≤ x | X(tn) = xn
فرآیندهای مارکوف را می توان به طور کلی ،برحسب دو عامل دسته بندی می کنند:
الف) پارامتر  ،tکه می تواند پیو سته یا گ س سته با شد .گ س سته بودن  tرا می توان چنین تف سیر کرد که رفتار
سی ستم تنها در مقاطع م شخ صی از زمان مطالعه می شود .در صورتی که  tگ س سته با شد ) X(tبا متغییرهای
تصادفی به شکل  ... X2،X1و  Xnجایگزین می شود.
ب) مجموعه مقادیری را که ) X(tمی تواند انتخاب کند ،برحسب تعریف ،حالت سیستم می نامند .حالت سیستم
نیز می تواند گسسته یا پیوسته باشد.

زنجیره های مارکوف حالت خاصتتی از فرایند مارکوف استتت که در آن پارامتر  Tو حالت ستتیستتتم فقط مقادیر
گسسته را انتخاب می کند .بر این اساس یک رشته متغیر های تصادفی  X1,X2,X3,…,Xnرا زنجیره مارکوف
می نامنداگر به ازای تمام مقادیر  Nو تمام حالتهای  iو  jرابطه ی زیر برقرار باشد:
]𝒊 = 𝒏𝑿|𝒋 = 𝟏𝑷[𝑿𝒏 = 𝒋|𝑿𝟏 = 𝒊𝟏 , 𝑿𝟐 = 𝒊𝟐 , … , 𝑿𝒏 = 𝒊] = 𝑷[𝑿𝒏+
در اینجابه  nمرحله نیز گفته می شتتود .مثال نقطه فیزیکی را در نظر بگیرید که روی خطی مستتتقیم حرکت می
کند در هر حرکت این نقطه به احتمال  pبه اندازه ی یک میلیمتر به جلو و به احتمال  1-pبه همین اندازه به
عقب می رود اگر ) X(tیعنی حالت سیستم را موقعیت این نقطه در حرکت های بعدی تنها به وضعیت فعلی آن
ب ستگی دارد و م ستقل از م سیری ا ست که در گذ شته طی کرده ا ست این فرایند را قدم زدن ت صادفی نیز می
نامند.
احتمال تغییر حالت سیستم از  iبه  jیا به عبارت دیگر احتمال حرکت نقطه روی خط به شرح زیر است:
𝑃 = ]𝑖 = 𝑛𝑋|𝑃[𝑋𝑛+1 = 𝑖 + 1
𝑃 𝑃[𝑋𝑛|1 = 𝑖 − 1|𝑋𝑛 = 𝑖 − 1|𝑋𝑛 = 1] = 1 −
به عبارت دیگر مدل زنجیره مارکوف یک فرایند تصادفی گسسته در زمان شامل سیستمی است که در هر مرحله
در حالت خاص و مشخصی قرار دارد و به صورت تصادفی در هر مرحله تغییر حالت میدهد .مراحل اغلب به عنوان
لحظههای زمانی در نظر گرفته میشوند ولی میتوان آنها را فاصله فیزیکی یا هر متغیر گسسته دیگری در نظر
گرفت .خاصیت مارکوف بیان میکند که توزیع احتمال شرطی برای سیستم در مرحله بعد فقط به حالت فعلی
سیستم بستگی دارد و به حالتهای قبل بستگی ندارد .چون سیستم به صورت تصادفی تغییر میکند به طور کلی
پیش بینی حالت زنجیره مارکوف در نقطهای خاص در آینده غیر ممکن است .با این حال ویژگیهای آماری
سیستم در آینده قابل پیش بینی است .در بسیاری از کاربردها چیزی که دارای اهمیت است همین ویژگیهای
آماری است.
تغییرات حاالت سیستم انتقال نام دارند و احتمالهایی که به این تغییر حالتها نسبت داده میشوند احتمال
انتقال نام دارند .مجموعهای از حالتها و احتمال انتقالها به طور کامل یک زنجیره مارکوف را مشخص میکنند.
طبق قرار داد ،ما فرض میکنیم همیشه حالت بعدی وجود دارد و در نتیجه فرایند تا ابد ادامه پیدا میکند.
یکی از معروف ترین زنجیرههای مارکف که موسوم به «پیاده روی تصادفی» است که در آن در هر قدم موقعیت با
احتمال برابر به اندازه  +1یا  -1تغییر میکند .در هر مکان دو انتقال ممکن وجود دارد یکی به عدد صحیح

بعدی( )+1و یکی به عدد صحیح قبلی( .)-1احتمال هر انتقال فقط به حالت کنونی بستگی دارد .برای مثال احتمال
انتقال از  5به  6برابر با احتمال انتقال از  5به  4است و هر دوی این احتماالت برابر با  0٫5هستند .این احتماالت
مستقل از حالت قبلی (که یا  4بوده و یا  )6هستند.
مثالی دیگر عادات غذایی که فقط انگور ،پنیر و کاهو میخورد و عادات غذایی او از قوانین زیر پیروی میکند:
او فقط یک بار در روز میخورد.
اگر امروز پنیر بخورد فردا انگور یا کاهو را با احتمال برابر خواهد خورد.
اگر امروز انگور بخورد فردا با احتمال  0٫1انگور ،با احتمال  0٫4پنیر و با احتمال  0٫5کاهو خواهد خورد.
اگر امروز کاهو بخورد فردا با احتمال  0٫4انگور و با احتمال  0٫6پنیر خواهد خورد.
عادات غذایی این موجود را میتوان با یک زنجیره مارکوف مدل سازی کرد به دلیل این که چیزی که فردا میخورد
(حالت بعدی) تنها به چیزی که امروز خورده است (حالت فعلی) بستگی دارد .یکی از ویژگیهای آماری که میتوان
در مورد این زنجیره محاسبه کرد امید ریاضی درصد روزهایی است که انگور خورده است (در یک دوره طوالنی).
یک زنجیره مارکف دنبالهای از متغیرهای تصادفی است که دارای خاصیت مارکف هستند یعنی:

مقادیر ممکن برای  Xiمجموعه قابل شمارشی را میسازند که فضای حالت نام دارد.
تعریف دیگری به شرح ذیل عنوان شده است :هرگاه فرایند تعمیرات برای سیستمهای تعمیر پذیر لحظه ای و یا
به عبارتی با زمان کوتاه و قابل اغماض در مقایسه با زمان عملکرد سیستم را نتوان مفروض داشت،روشهایی مانند
زنجیره ی پیوسته مارکوف برای تحلیل سیستم به کار گرفته میشود .روش مارکوف برای مدلسازی رفتار اتفاقی
به صورت پیوسته و نا پیوسته نسبت به زمان و یا در فضای حالت تقسیم بندی میگردد .این تغییرات پیوسته و یا
نا پیوسته اتفاقی را اصطالحاً فرایندهای اتفاقی می نامند .در حقیقت به کارگیری روش مارکوف نیازمند این امر
است که سیستم نماینگر فقدان حافظه باشد .یعنی حالت و وضعیت آینده ی سیستم مستقل از وضعیتهای گذشته
آن بوده و تنها به آخرین جزء آن وابسته باشد.
زنجیرههای مارکف یکنواخت در زمان ،یا ایستا ،زنجیرههایی هستند که در آنها:

که رابطه باال برای هر  nصحیح است .در واقع احتمال انتقال مستقل از  nاست .چنین زنجیره هایی را می توان
تنها با یک ماتریس احتمال انتقال  Pتوصیف کرد .ماتریس احتمال انتقال Pمستقل از زمان  nاست و درایه ی
( )i,jام آن ،یعنی  Pijبیانگر احتمال انتقال از حالت  iبه حالت  jمی باشد  .در صورتی که این درایه مستقل از n
باشد زنجیره احتماالت مارکوف همگن خواهد بود.
البته آشنائی با زنجیره مارکوف در همین حد برای رساله کنونی کافی است ولی ذکر این نکته نیز ضروری است
که زنجیره مارکوف افزاینده که در آن انتقال از حالتی به حالت دیگر بسته به شماره آن حالت یا  nدارد نیز تعریف
شده و دارای حواشی و شاخه های متعددی میباشد.
زنجیره مارکف در نظریه اطالعات کاربرد دارد ،بطور مثال نظریه اطالعات با معرفی آنتروپی از طریق مدل سازی
مارکوف از حروف استفاده شده در زبان انگلیسی آغاز می شود.چنین مدل های ایدهآلی بسیاری از قواعد آماری
سیستم را به دست می دهند.حتی بدون داشتن ساختار کامل سیستم این گونه مدل سازی ها فشرده سازی مؤثر
داده ها را ممکن می سازند.
کاربرد زنجیره مارکوف که همسو با اهداف رساله است در پیشبینی مدل تغییرات یک پارامتر در آینده است بطور
مثال در مورد نرخ تورم در دوره زمانی  nام که با ماتریس  Pنشان داده میشود میتوان آنرا تابعی از نرخ تورم در
دوره های زمانی قبلی فرض نمود:

این فرمول بدین معنی است که ماتریس حاالت ممکن در حالت  n+1از طریق ضرب کردن ماتریس ترانهاده
حاالت رخ داده در دوره زمانی  nدر ماتریس احتمال تغییر حاالت بدست می آید .بدین ترتیب که ابتدا نیاز به
تعیین یک ماتریس ،تعیین احتمال تغییر حاالت داریم که با مطالعه اطالعات آماری ایجاد آن ممکن است.

جدول  -2-4مثالی از ماتریس احتمال تغییر حاالت:

مطابق چنین جدولی احتمال تغییر از حالت  13درصد تورم به  21درصد تورم برابر با  0.2113میباشد که البته
این یک جدول نمونه است و مبنای آماری ندارد.
با تهیه چنین جدولی میتوان روش کار را بدین ترتیب متصور گشت که با بررسی داده های اماری شرکت میتوانیم
معیاری مطابق فوق ارائه دهیم که با توه به شرایط تولید (مواد اولیه ،عملکرد کارکنان ،عملکرد دستگاه ها و )....که
نمیتوان آنها را مدلسازی کرد امکان دارد که جدولی برای پیش بینی مقدار کاالی برگشتی از سوی مصرف کنندگان
ایجاد کرد که یعنی اگر در این ماه مقدار بازگشتی مقره های شیشه ای  xدرصد باشد در ماه آینده با احتمال p1
مقدار بازگشتی  x1درصد خواهد بود و با احتمال  p2این مقدار  x2خواهد شد و از این قبیل و البته تهیه این
جدول موضوع تحقیق کنونی نمیباشد و نحوه استفاده از آن در جهت کاهش مخارج شرکت مورد نظر است.

 -4-3ساختار زنجیره تامین دوطرفه][3
یک زنجیره تامین میان تولید کننده ،تامین کننده مواد اولیه ،توزیع کنندگان و مصرف کنندگان میتواند سطوح
متعددی داشته باشد که این موضوع در تحقیق کنونی مورد توجه نمیباشد و فرض یک زنجیره تامین دو سطحی
که در آن تامین کننده مواد اولیه ،سازنده و توزیع کننده هر سه اجزاء داخلی شرکت فرض میشوند و تنها مصرف
کننده یک عامل خارحی است کافیست و تمرکز مسئله بر نحوه مدیریت زنجیره تامین معکوس از سوی مشتریان
به شرکت تولید کننده معطوف میباشد.

مطابق [ ]3ساختار یک زنجیره تامین دوطرفه با توضیحات فوق شبیه به آنچه است که در تصویر  2-4نشان داده
شده است:

تصویر  -2-4ساختار زنجیره تامین دو طرفه.

روال کار بدین صورت است که تعدادی دلخواه مشتری و یک تولید کننده فرض میشوند (مطابق با اطالعات آماری
شرکت) که این تولید کننده برای دوره های سه ماهه سفارش مواد اولیه میدهد (برای دوره بعدی تولید) و این
مشتریان ماهانه مقادیری تصادفی در محدوده شناخته شده (با توجه به اطالعات آماری شرکت) از سه نوع مقره
شیشه ای ،سرامیکی و کامپوزیت را درخواست می کنند و نیز مقادیری تصادفی (در محدوده شناخته شده مطابق
اطالعات آماری شرکت) نیز از خرید خود را مرجوع می دارند .حال مدیریت شرکت با توجه به احتمال میزان
مرجوعی کاال در دوره بعدی توزیع که با توجه به جدول زنجیره مارکوف قابل استحصال است باید در مورد اینکه
آیا برای دوره بعدی سفارش که باز توسط جدول زنجیره مارکوف تهیه شده با توجه به اطالعات آماری میزان
فروش شرکت قابل پیش بینی است مواد اولیه سفارش دهد و یا از بر روی بازیافت کاالهای مرجوعی حساب باز
کند؟ که جواب این مسئله فقط با توجه به پیش بینی احتمالی مقدار سفارش بعدی و مرجوعی بعدی ممکن است.
همچنین تجهیزات بازیافت مواد اولیه و یا تعمیر کاالی مرجوعی در داخل شرکت موجود فرض میشوند.

 -5-3ساختار کامل مسئله
با توجه به آنچه که گفته شد جدول متغیرهای مسئله را می توان بترتیب زیر معرفی نمود:
جدول  -2-4متغیرهای مسئله:
نام متغیر

توضیح

i

شمارشگر دوره ساخت و توزیع کاال

Xsi

مقدار سفارش مقره سرامیکی در دوره i

Xgi

مقدار سفارش مقره شیشه ای در دوره i

Xci

مقدار سفارش مقره کامپوزیت در دوره i

Rsi

مقدار مواد اولیه برای تولید مقره سرامیکی در دوره i

Rgi

مقدار مواد اولیه برای تولید مقره شیشه ای در دوره i

Rci

مقدار مواد اولیه برای تولید مقره کامپوزیتی در دوره i

Tsi

مقدار مقره سرامیکی مرجوعی در دوره i

Tgi

مقدار مقره شیشه ای مرجوعی در دوره i

Tci

مقدار مقره کامپوزیت مرجوعی در دوره i

Ewi

هزینه انبارگردانی و خرید مواد اولیه در دوره i

Emi

هزینه تولید در دوره i

Eri

هزینه بازیابی اولیه در دوره i

PXsi+1

بزرگترین احتمال میزان سفارش در دوره i+1

PTsi+1

بزرگترین احتمال میزان مرجوعی در دوره i+1

همچنین خروجی الگوریتم باید بصورت هزینه های انبارگردانی و تولید و بازیافت مقره ها تعریف گردد که با فرمول
های زیر قابل محاسبه اند:
𝑖𝑐𝑋 𝑐𝐸 𝐸𝑚𝑖 = 𝐸𝑠 𝑋𝑠𝑖 + 𝐸𝑔 𝑋𝑔𝑖 +
𝑖𝑐𝑇 𝑐𝑡𝐸 𝐸𝑟𝑖 = 𝐸𝑡𝑠 𝑇𝑠𝑖 + 𝐸𝑡𝑔 𝑇𝑔𝑖 +

𝑖𝑐𝑅 𝑐𝑟𝐸 𝐸𝑤𝑖 = 𝐸𝑟𝑠 𝑅𝑠𝑖 + 𝐸𝑟𝑔 𝑅𝑔𝑖 +
که در مراحل باال  Eضریب هزینه تولید متناسب با حجم مورد نیاز Et ،ضریب هزینه بازیابی متناسب با حجم مورد
نظر و  Ewضریب هزینه انبارگردانی و خرید متناسب با حجم مورد نظر خرید مواد اولیه میباشد .اینکار به مشابه
تعیین ارزش هر شاخه از درخت تصمیمات میباشد.
تنها نکته باقی مانده مسئله برون سپاری است که به عنوان یک مسئله ثانویه در صورت تصمیم به بازتولید و
بازیابی مقره های ارجاعی تا چه مقداری از بازتولید مقره ها در داخل شرکت انجام گیرد و بیش از آن به شرکت
های دیگر برون سپاری گردد که این موضوع تنها بستگی به ظرفیت کارخانه و خط تولید و هزینه عملیات بازیابی
و بازتولید دارد.

روال مدیریت مراحل زیر بترتیب زیر میباشد:

تصویر  -3-4روال مدیریت زنجیره تامین دو طرفه دو سطحی.

هزینه های تولید این روال با حالتی که بطور ثابت کلیه مقره های مرجوعی بازیافت میشوند و نیز با حالتی که
هیچ بازیافتی انجام نمیشود و کلیه سفارشات از نو تولید میشوند مقایسه خواهد شد .پیشنیاز روال فوق تعیین سه
جدول زنجیره احتماالت مارکوف برای مقادیر تصادفی سفارشات سه نوع مقره و سه جدول نیز برای مقادیر تصادفی
مقره های مرجوعی میباشد که با استفاده از اطالعات آماری شرکت مانه در فصل بعد صورت خواهد پذیرفت و بعد
با استفاده از برنامه نویسی در محیط متلب شبیه سازی الزم برای استخراج و مقایسه نتایچ صورت خواهد پذیرفت.
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