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Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται δύο μοντέλα προσομοίωσης σύνθετων 

πολιτικών συντήρησης και ελέγχου ποιότητας, στα οποία γίνεται χρήση του 

μετασχηματισμού Bayes για την εκτίμηση της τρέχουσας κατάστασης λειτουργίας του 

συστήματος. Στις πολιτικές συντήρησης και ελέγχου ποιότητας που μελετώνται, οι 

αποφάσεις συντήρησης λαμβάνονται βάσει της κατάστασης λειτουργίας του 

εξοπλισμού (condition-based preventive maintenance). Οι πολιτικές που εφαρμόζονται 

χαρακτηρίζονται από τρεις μεταβλητές απόφασης, που λειτουργούν ως οριακές τιμές 

των σχετικών διαγραμμάτων παρακολούθησης. Η σύγκριση των ενδεικτικών 

πιθανοτήτων παρακολούθησης της λειτουργίας του εξοπλισμού με τις οριακές τιμές, 

δημιουργεί τέσσερις διαφορετικές ζώνες όπου στην κάθε μία από αυτές λαμβάνεται 

διαφορετική απόφαση για το σύστημα (άμεση ή προγραμματισμένη επέμβαση, άμεση 

ή προγραμματισμένη λήψη δείγματος). Η διαφοροποίηση των μοντέλων 

προσομοίωσης βασίζεται στη μελέτη μαρκοβιανών και μη μαρκοβιανών παραγωγικών 

διαδικασιών. Επίσης παρουσιάζονται ενδεικτικά αποτελέσματα των προσομοιώσεων, 

μέσω των οποίων εξάγονται συμπεράσματα σχετικά με τη σκοπιμότητα της χρήσης του 

μετασχηματισμού Bayes στον τομέα της συνδυαστικής χρήσης του ελέγχου ποιότητας 

και της συντήρησης τεχνολογικού εξοπλισμού. 

Abstract 

The present thesis presents two simulation models of complex maintenance and 

quality control policies, in which Bayesian updating is used to estimate the current 

working condition of the system. In the proposed maintenance and control policies, 

maintenance decisions are made based on the operating status of the equipment 

(condition-based preventive maintenance). The policies implemented are characterized 

by three decision variables, which act as boundary values of the applied monitoring 

diagrams.  

Comparing the indicative probabilities resulting from system monitoring with their 

respective critical values, creates four different zones, in each of which a different 

decision is made for the system operation and control (i.e., immediate or scheduled 

operation, immediate or scheduled sampling). The differentiation of the proposed 

simulation models is based on the study of markovian and non-markovian production 

processes. Indicative results of the simulations are also presented and conclusions are 
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drawn concerning the advisability of using Bayesian updating in the field of combined 

quality control and maintenance models.
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1o Κεφάλαιο: Εισαγωγή  

1.1 Εισαγωγικά 

Ο έλεγχος ποιότητας και η προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού είναι δυο 

πολύ καλά εδραιωμένες έννοιες και θεωρούνται απαραίτητες για την ομαλή και 

αποτελεσματική λειτουργία των διαδικασιών παραγωγής. Η αποτελεσματικότητα του 

ελέγχου ποιότητας και της διαδικασίας της προληπτικής συντήρησης εξαρτάται από 

την ικανότητα εξαγωγής αξιόπιστων πληροφοριών από παρατηρήσεις και μετρήσεις 

διαφόρων χαρακτηριστικών διεργασίας που είναι ενδεικτικά της πραγματικής 

κατάστασης ποιότητας και της επιδείνωσης του εξοπλισμού. Αν και η κοινή χρήση 

δεδομένων μεταξύ του ελέγχου ποιότητας και της συντήρησης του εξοπλισμού μπορεί 

να οδηγήσει σε συντονισμένες και αποτελεσματικές λήψεις αποφάσεων, οι δύο αυτές 

λειτουργίες πολλές φορές αντιμετωπίζονται ανεξάρτητα. Το αποτέλεσμα της 

ανεξάρτητης αντιμετώπισης του ελέγχου ποιότητας και της συντήρησης είναι ένας μη 

βέλτιστος συνδυασμός των δυο, που οδηγεί σε σπατάλη οικονομικών και ανθρώπινων 

πόρων. 

1.1.1 Συντήρηση 

Η συντήρηση του τεχνολογικού εξοπλισμού έχει ως στόχο την διατήρηση της 

καλής κατάστασης λειτουργίας του, καθώς και την αντιμετώπιση ενδεχόμενης βλάβης. 

Ως βλάβη ορίζεται κάποια σημαντική δυσλειτουργία του εξοπλισμού που καθιστά 

εξαιρετικά δύσκολη έως αδύνατη την περαιτέρω λειτουργία του και είναι συνήθως 

εύκολα αντιληπτή. Με σκοπό την αποφυγή της καταστροφής του εξοπλισμού 

αναπτύσσονται μοντέλα προληπτικής συντήρησης αυτού. Η πιο συνηθισμένη πολιτική 

προληπτικής συντήρησης βασίζεται σε ιστορικά στατιστικά δεδομένα του εξοπλισμού 

από τα οποία και εκτιμάται η αξιοπιστία του. Ο προγραμματισμός των προληπτικών 

συντηρήσεων αυτής της μορφής εξαρτάται άμεσα από την ηλικία του εξοπλισμού και 

μπορεί να πραγματοποιηθεί εκ των προτέρων. Το βασικό μειονέκτημα αυτής της 

πολιτικής είναι το γεγονός πως δεν λαμβάνει υπόψη φαινόμενα δυσλειτουργίας του 

εξοπλισμού που μπορεί να παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια της παραγωγικής 

διαδικασίας, που μέσω της σωστής ερμηνείας τους θα μπορούσε να αποφευχθεί η 

βλάβη.  
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1.1.2 Έλεγχος ποιότητας  

Η ποιότητα έχει αναδειχθεί ως καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας ή αποτυχίας 

προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά. Σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 8402 ( 

1986) :  

«Ποιότητα είναι το σύνολο των ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών ενός προϊόντος, 

διαδικασίας ή υπηρεσίας που καθορίζουν την ικανότητα ανταπόκρισης σε δηλωμένες 

ή εννοούμενες ανάγκες». 

Ο έλεγχος ποιότητας μιας παραγωγικής διαδικασίας έχει ως στόχο τη διατήρηση 

της λειτουργίας του εξοπλισμού σε καλή κατάσταση. Αυτό επιτυγχάνεται με τον 

εντοπισμό των συστηματικών αιτιών στις οποίες μπορεί να υπόκειται ο εξοπλισμός και 

στην απομάκρυνσή τους. Η εφαρμογή ενός προγράμματος ελέγχου ποιότητας 

επιτυγχάνει τη συστηματική παρακολούθηση της παραγωγικής διαδικασίας με τη 

χρήση ειδικά σχεδιασμένων διαγραμμάτων ελέγχου που έχουν ως στόχο τον έγκαιρο 

εντοπισμό συστηματικών αιτίων που επηρεάζουν αρνητικά την κατάσταση λειτουργίας 

του συστήματος αλλά και την άμεση απομάκρυνσή τους. Οι ενέργειες απομάκρυνσης 

των συστηματικών αιτιών είναι συνήθως μικρού μεγέθους επεμβάσεις στον εξοπλισμό 

που αφορούν μόνο την επαναφορά του συστήματος στην καλή του λειτουργία και δεν 

επηρεάζουν την συνολική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο εξοπλισμός, η οποία 

είναι τις περισσότερες φορές συνάρτηση της ηλικίας του. Δηλαδή ένα τυπικό 

πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας μιας παραγωγικής διαδικασίας επικεντρώνεται στην 

εξάλειψη συστηματικών αιτιών που επηρεάζουν την κατάσταση λειτουργίας του 

συστήματος αγνοώντας κατά κανόνα το ενδεχόμενο εμφάνισης ολικής βλάβης και 

αναγκαστικής ακινησίας του εξοπλισμού.  

1.1.3 Συνδυασμός συντήρησης και ελέγχου ποιότητας 

Καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα πως η κλασική πολιτική συντήρησης έχει 

ως κύριο στόχο την αποφυγή βλάβης στον εξοπλισμό ή την επαναφορά του στην καλή 

του κατάσταση σε περίπτωση εμφάνισης κάποια βλάβης, ενώ τα συνήθη προγράμματα 

ελέγχου ποιότητας επικεντρώνονται όχι στην αποφυγή βλαβών με την παραπάνω 

έννοια αλλά στην αποφυγή της λειτουργίας του συστήματος σε κάποια κατάσταση που 

θεωρείται μη αποδεκτή. Στην πραγματικότητα όμως, στον εξοπλισμό μιας 

παραγωγικής διαδικασίας μπορεί να εμφανιστούν τόσο βλάβες, όσο και συστηματικές 

αιτίες που οδηγούν στη χειρότερη λειτουργία του χωρίς να τον ακινητοποιούν πλήρως. 
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Παρατηρείται λοιπόν πως η εξέταση της εφαρμογής ενός προγράμματος που θα 

περιλαμβάνει ενέργειες σχετικές τόσο με τη συντήρηση όσο και με τη βελτίωση 

ποιότητας λειτουργίας του εξοπλισμού είναι σκόπιμη. Ο συνδυασμός των διαδικασιών 

συντήρησης με αυτές του ελέγχου ποιότητας γίνεται ακόμη πιο άμεσος στην περίπτωση 

όπου η λήψη απόφασης για την προληπτική συντήρησης πραγματοποιείται βάσει της 

τρέχουσας κατάστασης λειτουργίας του εξοπλισμού (condition-based preventive 

maintenance). Τα πλεονεκτήματα της χρήσης μοντέλου που συνδυάζει τις διαδικασίες 

συντήρησης και ελέγχου ποιότητας του εξοπλισμού είναι τα εξής:  

o Τόσο για την προληπτική συντήρηση βάσει της κατάστασης του 

εξοπλισμού όσο και για τον έλεγχο ποιότητας απαιτείται μηχανισμός 

παρακολούθησης του συστήματος. Ο μηχανισμός παρακολούθησης 

χρησιμοποιεί κατάλληλο χαρακτηριστικό μέσω του οποίου εκτιμάται η 

κατάσταση λειτουργίας του συστήματος και πραγματοποιείται η λήψη 

αποφάσεων για την βελτίωσή της. Η χρήση κοινού χαρακτηριστικού 

παρακολούθησης για τη συντήρηση και τον έλεγχο ποιότητας απλοποιεί 

τη διαδικασία σε σημαντικό βαθμό. 

o Η παρακολούθηση της κατάστασης ποιότητας του συστήματος οδηγεί 

στην απόκτηση πληροφοριών που αφορούν και τον προγραμματισμό της 

συντήρησης του εξοπλισμού. Η ορθή αξιοποίηση αυτών των 

πληροφοριών μπορεί να οδηγήσει σε αποφυγή επικείμενης βλάβης. Αυτό 

συμβαίνει γιατί συνήθως η επίδραση κάποιας συστηματικής αιτίας 

επηρεάζει και την πιθανότητα βλάβης του εξοπλισμού. 

o Στις περισσότερες περιπτώσεις η ενέργεια της προληπτικής συντήρησης 

επηρεάζει και το μηχανισμό επίδρασης των συστηματικών αιτιών. Αυτό 

συμβαίνει γιατί συνήθως η πιθανότητα επίδρασης κάποιας συστηματικής 

αιτίας είναι συνάρτηση που αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου 

λειτουργίας του εξοπλισμού.  

o Σε πολλές περιπτώσεις η επίδραση συστηματικής αιτίας έχει ως 

αποτέλεσμα την αύξηση της πιθανότητας εμφάνισης βλάβης στον 

εξοπλισμό. Είναι φανερό πως σε τέτοιες περιπτώσεις η απομάκρυνση της 

συστηματικής αιτίας αποτελεί ενέργεια βελτίωσης της ποιότητας 

λειτουργίας του εξοπλισμού και προληπτική ενέργεια για αποφυγή 

ενδεχόμενης βλάβης ταυτόχρονα.  
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o Τέλος, ακόμη ένα όφελος που προκύπτει από το συντονισμό των 

ενεργειών συντήρησης και ελέγχου ποιότητας του εξοπλισμού, είναι η 

μείωση της συχνότητας διακοπής της παραγωγικής διαδικασίας και του 

νεκρού χρόνου του συστήματος. 

1.1.4 Αντικείμενο και σκοπός της διπλωματικής εργασίας 

Οι παραγωγικές διαδικασίες στις οποίες θεωρείται σκόπιμη η χρήση πολιτικής 

που συνδυάζει και συγχρονίζει τις διαδικασίες συντήρησης και ελέγχου ποιότητας του 

εξοπλισμού χαρακτηρίζονται από τις εξής ιδιότητες:  

▪ Κατά την έναρξη της παραγωγικής διαδικασίας, ο εξοπλισμός θεωρείται 

πως βρίσκεται στην καλή κατάσταση λειτουργίας του (in-control). 

Οποιαδήποτε χρονική στιγμή μπορεί να επιδράσει στον εξοπλισμό 

συστηματική αιτία με αποτέλεσμα την αλλαγή στην κατάσταση 

ποιότητας του συστήματος, να γίνει μετάβαση δηλαδή από την καλή 

κατάσταση λειτουργίας σε μια χειρότερη κατάσταση (out-of-control). Η 

συστηματική αιτία εμφανίζεται ακαριαία και δεν μπορεί να απομακρυνθεί 

χωρίς κάποια εξωτερική επέμβαση στον εξοπλισμό. 

▪ Η λειτουργία του εξοπλισμού υπό την επίδραση της συστηματικής αιτίας 

συνοδεύεται όχι μόνο από αύξηση στο κόστος της παραγωγικής 

διαδικασίας, αλλά και από αύξηση της πιθανότητας εμφάνισης βλάβης 

στο σύστημα.  

▪ Οι μηχανισμοί επιδείνωσης της κατάστασης λειτουργίας και εμφάνισης 

βλαβών στο σύστημα μπορεί να είναι αύξουσες συναρτήσεις της ηλικίας 

(χρόνου λειτουργίας) του εξοπλισμού. 

Είναι γεγονός πως παραγωγικές διαδικασίες που διέπονται από τα παραπάνω 

χαρακτηριστικά παρατηρούνται πολύ συχνά στο βιομηχανικό κλάδο και όχι μόνο. 

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην προσομοίωση αντίστοιχων 

παραγωγικών διαδικασιών που έχει ως στόχο την οικονομική βελτιστοποίησή τους. Η 

προσομοίωση κατατάσσεται πολύ ψηλά μεταξύ των τεχνικών βελτιστοποίησης. 

Θεωρείται ένα πολύ ευέλικτο και ισχυρό εργαλείο και για το λόγο αυτό η δημοτικότητά 

της αυξάνεται ραγδαία και διαρκώς. Αυτή η τεχνική απαιτεί τη χρήση ηλεκτρονικού 

υπολογιστή και επιτυγχάνει τη μίμηση μιας ολόκληρης διαδικασίας ή ενός 

συστήματος. Είναι ευρέως διαδεδομένη στον κλάδο της βιομηχανικής διοίκησης, 
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καθώς χρησιμοποιείται για την ανάλυση στοχαστικών συστημάτων που είναι δύσκολο 

ή και αδύνατο να βελτιστοποιηθούν με αναλυτικές μεθόδους. Για τέτοια συστήματα ο 

υπολογιστής δημιουργεί και καταγράφει με τυχαίο τρόπο τις εμφανίσεις διαφόρων 

συμβάντων (αλλαγές στην κατάσταση λειτουργίας, βλάβες κ.ο.κ.) και έχει ως 

αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός συστήματος που δεν υστερεί σε τίποτα από μία φυσική 

λειτουργία ή διαδικασία. 

Είναι επίσης πολύ σημαντικό να αναφερθεί πως τα μοντέλα που αναπτύχθηκαν 

στην παρούσα εργασία χρησιμοποιούν το μετασχηματισμό Βayes για την αναθεώρηση 

των ενδεικτικών πιθανοτήτων της κατάστασης του συστήματος, ένα από τα ισχυρότερα 

και πιο σύγχρονα εργαλεία της επιστήμης της στατιστικής. Πιο συγκεκριμένα η 

εργασία αυτή περιέχει την ανάπτυξη δυο μοντέλων προσομοίωσης που στοχεύουν στην 

οικονομική βελτιστοποίηση των αντίστοιχων παραγωγικών διαδικασιών που 

περιγράφουν.  

Τα κεφάλαια που διέπουν την συγκεκριμένη εργασία είναι τα ακόλουθα: 

➢ Περιγραφή του προβλήματος. Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζεται και 

αναλύεται το σύστημα που μελετάται. 

➢ Μεθοδολογία της προσομοίωσης. Σε αυτό το κεφάλαιο περιέχεται η 

ανάπτυξη και η επεξήγηση των προσομοιωτικών μοντέλων. 

➢ Παρουσίαση ενδεικτικών αποτελεσμάτων και απεικόνιση της 

λειτουργίας των πολιτικών λήψης αποφάσεων. 

➢ Συμπεράσματα που προκύπτουν από το σύνολο της μελέτης και την 

ανάλυση των αποτελεσμάτων των προσομοιώσεων. 

1.2 Βιβλιογραφική επισκόπηση  

Για την πραγματοποίηση της παρούσας μελέτης ήταν απαραίτητη η επισκόπηση 

επιστημονικών άρθρων στον τομέα της συνδυαστικής χρήσης του ελέγχου ποιότητας 

και της συντήρησης παραγωγικών διαδικασιών με τη χρήση του μετασχηματισμού 

Bayes.  

Οι Nenes και Panagiotidou1, το 2010, ανέπτυξαν ένα μοντέλο για τον οικονομικό 

σχεδιασμό ενός διαγράμματος ελέγχου με τη χρήση μετασχηματισμού Bayes (Bayesian 

control chart) που αποσκοπεί στην παρακολούθηση παραγωγικών διαδικασιών. Τα 

χαρακτηριστικά αυτών των παραγωγικών διαδικασιών είναι τα εξής: 



6 

 

1. Επίδραση συστηματικής αιτίας μπορεί να εμφανιστεί οποιαδήποτε 

στιγμή. Αυτό σημαίνει πως το σύστημα διέπεται από δυο καταστάσεις 

λειτουργίας, μια κατάσταση υψηλής ποιότητας και μια χαμηλότερης. 

2. Ανεξαρτήτως κατάστασης λειτουργίας του εξοπλισμού, αυτός μπορεί να 

υποστεί βλάβη. Επίσης θεωρήθηκε πως η πιθανότητα εμφάνισης βλάβης 

στο σύστημα είναι μεγαλύτερη όταν αυτό λειτουργεί υπό την επίδραση 

της συστηματικής αιτίας. 

3. Οι χρόνοι μέχρι την επίδραση της συστηματικής αιτίας και την εμφάνιση 

της βλάβης για κάθε κατάσταση λειτουργίας του συστήματος είναι 

τυχαίες μεταβλητές που ακολουθούν εκθετικές κατανομές. 

Θεώρησαν πως το χαρακτηριστικό X που επέλεξαν ως κατάλληλο για τον 

μηχανισμό παρακολούθηση είναι τυχαία μεταβλητή που ακολουθεί κανονική 

κατανομή, είτε με μέση τιμή μ0, όταν το δείγμα που λήφθηκε προέρχεται από καλή 

κατάσταση λειτουργίας, είτε με μέση τιμή μ1=μ0+δ·σ, όταν το δείγμα προέρχεται από 

κακή κατάσταση λειτουργίας. Το μοντέλο που ανέπτυξαν βασίστηκε στην αναθεώρηση 

της πιθανότητας (p) λειτουργίας του εξοπλισμού στην κατάσταση κακής ποιότητας με 

τη χρήση του μετασχηματισμού Bayes. Ο μηχανισμός λήψης αποφάσεων περιέχει δυο 

οριακές τιμές (pR, ps) που οδηγούν στη δημιουργία τριών «ζωνών». Πιο συγκεκριμένα 

οι αποφάσεις που λαμβάνονται σύμφωνα με το συγκεκριμένο μοντέλο μετά από τη 

σύγκριση της αναθεωρημένης πιθανότητας p με τις οριακές τιμές pR, ps είναι οι 

ακόλουθες: 

• 1η ζώνη (p<pR): Το σύστημα αφήνεται να λειτουργήσει και η λήψη της 

επόμενης δειγματοληψίας πραγματοποιείται μετά από h1 χρονικές 

μονάδες και το μέγεθος του δείγματος είναι n1. 

• 2η ζώνη (pR<p<ps): Το σύστημα αφήνεται και πάλι να λειτουργήσει αλλά 

η λήψη της επόμενης δειγματοληψίας πραγματοποιείται μετά από h2 

χρονικές μονάδες, όπου h2<h1, και το μέγεθος του δείγματος είναι n2, 

όπου n2>n1. 

• 3η ζώνη (p>ps): Πραγματοποιείται επέμβαση στον εξοπλισμό με σκοπό 

την εξέταση της κατάστασης λειτουργίας του και της πιθανής 

επαναφοράς του στην αρχική του κατάσταση μέσω προληπτικής 

συντήρησης  (εφόσον το αποτέλεσμα της εξέτασης επιβεβαιώνει την 

επίδραση της συστηματικής αιτίας). 
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Για την βελτιστοποίηση των διαγραμμάτων χρησιμοποίησαν μαρκοβιανά 

μοντέλα που οδήγησαν σε αποτελέσματα μέσω των οποίων παρατήρησαν πως αυτά τα 

διαγράμματα οδηγούν σε οικονομικά ανώτερα αποτελέσματα από τα απλά 

διαγράμματα ελέγχου Shewhart και Vp-Shewhart, καθώς και πως η χρήση του 

μετασχηματισμού Bayes είναι πολύ σημαντική για περαιτέρω έρευνες που αφορούν 

προβλήματα συνδυασμού ποιοτικού ελέγχου και συντήρησης. 

Το 2011 οι Kim et al. παρουσίασαν μια μέθοδο πρόβλεψης αστοχιών ενός 

μερικώς παρατηρήσιμου συστήματος χρησιμοποιώντας πραγματικά δεδομένα που 

προέκυψαν από φασματομετρική ανάλυση δειγμάτων λαδιού συλλεγόμενα σε 

κανονικές χρονικές περιόδους από μονάδες μεταφοράς βαρέων φορτηγών που 

χρησιμοποιούνται στη μεταλλευτική βιομηχανία. Η παραγωγική διαδικασία αυτή είναι 

αντίστοιχη με τις προαναφερθείσες. Για την οικονομική βελτιστοποίηση του 

συστήματος  χρησιμοποίησαν ένα μοντέλο πρόβλεψης σφαλμάτων βασισμένο σε 

μεθόδους εκτίμησης και ελέγχου που χρησιμοποιούν το μετασχηματισμό Bayes. Τα 

αποτελέσματα και πάλι οδήγησαν στο συμπέρασμα πως η χρήση του μετασχηματισμού 

Bayes σε συστήματα που χρησιμοποιούν συνδυασμένες διαδικασίες ποιότητας και 

συντήρησης είναι πολύ ισχυρή. Οι παραπάνω επιστήμονες πρότειναν την εκπόνηση 

περαιτέρω μελέτης της εφαρμογής του μετασχηματισμού Bayes σε παρόμοια 

συστήματα. Επισημαίνουν επίσης πως θα ήταν ενδιαφέρον να μελετηθούν εφαρμογές 

του μετασχηματισμού και σε μη μαρκοβιανά μοντέλα, μοντέλα δηλαδή που δεν έχουν 

την ιδιότητα της έλλειψης μνήμης που χαρακτηρίζει τα μαρκοβιανά μοντέλα, παρόλο 

που η ανάλυσή τους αναμένεται δυσκολότερη. 

Παρόμοιες επιστημονικές αναρτήσεις με τις προηγούμενες πραγματοποιήθηκαν 

επίσης από τους Yin και Makis το 2010 και τους Naderkhani ZG και Makis το 2014. 

Τα επιστημονικά αυτά άρθρα καταλήγουν και πάλι στα συμπεράσματα που 

προαναφέρθηκαν, αποδεικνύοντας και πάλι τα καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα 

των διαγραμμάτων Bayes από τα παραδοσιακά διαγράμματα (π.χ. διαγράμματα chi-

squared κτλ.) 

Το 2011, ο Wang πρότεινε ένα σύνθετο διάγραμμα Bayes ελέγχου ποιότητας και 

συντήρησης, βασισμένο στην τεχνική της προσομοίωσης. Το μοντέλο που μελέτησε 

δεν ήταν μαρκοβιανό, γεγονός που σημαίνει πως η αναλυτική προσέγγισή του ήταν 
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πολύ δύσκολη. Πιο συγκεκριμένα το διάγραμμα που χρησιμοποίησε αποτελείται από 

τις μεταβλητές απόφασης που ακολουθούν: 

• Το άνω όριο του ελέγχου της αναθεωρημένης πιθανότητας λειτουργίας 

εκτός ελέγχου. 

• Το χρονικό διάστημα μεταξύ διαδοχικών δειγματοληψιών 

Μη μαρκοβιανές διαδικασίες μελέτησαν και οι  Duana et al. το 2019, 

χρησιμοποιώντας ένα δυο-επιπέδων διάγραμμα ελέγχου Bayes. Στα δύο επιπέδων 

διαγράμματα χρησιμοποιούνται δύο οριακές τιμές, μέσω των οποίων πραγματοποιείται 

η σύγκριση των ενδεικτικών χαρακτηριστικών του κάθε συστήματος. Το αποτέλεσμα 

της σύγκρισης οδηγεί στην αντίστοιχη λήψη απόφασης. Κατέληξαν στο συμπέρασμα 

πως ένα τέτοιο διάγραμμα είναι πιο αποτελεσματικό από τα απλά διαγράμματα Bayes. 

Τέλος, ιδιαίτερα σημαντική κρίθηκε η επισκόπηση της επιστημονικής ανάρτησης 

των Kim και Makis το 2013. Σε αυτό το άρθρο, μελετάται μια μαρκοβιανή παραγωγική 

διαδικασία, χαρακτηρίζοντας τη μορφή των οικονομικά βέλτιστων αποφάσεων 

δειγματοληψίας και προληπτικής συντήρησης στο σύστημα. Η ανάλυση 

πραγματοποιήθηκε με τη χρήση δυναμικού προγραμματισμού και επισήμανε πως η 

οικονομικά βέλτιστη πολιτική περιλαμβάνει τρεις οριακές τιμές (θL≤θU≤τ≤1). Πιο 

συγκεκριμένα, εάν υποθέσουμε πως η εκτίμηση της πιθανότητας λειτουργίας του 

εξοπλισμού υπό συστηματική αιτία συμβολίζεται με Πn, όπου n ο εκάστοτε αριθμός 

της δειγματοληψίας, τότε αυτή η πολιτική λειτουργεί ως εξής: 

➢ 1η ζώνη (Πn<θL): Ο υπεύθυνος αποφάσεων θεωρεί πως το σύστημα 

λειτουργεί εντός ελέγχου, δεν πραγματοποιεί καμία εξωτερική επέμβαση 

και το σύστημα αφήνεται να λειτουργήσει μέχρι την επόμενη χρονική 

στιγμή απόφασης. 

➢ 2η ζώνη (θL<Πn<θU): Υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα για την 

κατάσταση λειτουργίας του εξοπλισμού και η απόφαση που λαμβάνεται 

είναι η άμεση λήψη νέου δείγματος. 

➢ 3η ζώνη (θU<Πn<τ): Είναι αρκετά βέβαιο πως το σύστημα λειτουργεί υπό 

συστηματική αιτία άρα το κόστος άμεσης λήψης νέου δείγματος 

αποφεύγεται και το σύστημα αφήνεται να λειτουργήσει μέχρι την 

επόμενη προκαθορισμένη χρονική στιγμή απόφασης. 
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➢ 4η ζώνη (Πn>τ): Σε αυτήν την περίπτωση θεωρείται πολύ πιθανή η 

εμφάνιση βλάβης στον εξοπλισμό, η οποία θα επιβάρυνε το σύστημα με 

μεγάλο κόστος επιδιόρθωσης. Για το λόγο αυτό πραγματοποιείται 

ενδελεχής έλεγχος της κατάστασης του συστήματος, που πιθανώς μπορεί 

να οδηγήσει στην προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού. 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτή τη μελέτη υποδεικνύουν πως η 

συγκεκριμένη από κοινού βέλτιστη πολιτική δειγματοληψίας και συντήρησης 

λειτουργεί πολύ καλύτερα από τις ήδη υπάρχουσες πολιτικές που αντιμετωπίζουν 

ξεχωριστά τις διαδικασίες δειγματοληψίας και συντήρησης. Είναι επίσης σημαντικό να 

αναφερθεί πως η οικονομική διαφορά των πολιτικών μειώνεται όταν το σύστημα 

διέπεται είτε από πολύ μικρά, είτε από πολύ μεγάλα κόστη δειγματοληψίας.  
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2ο Κεφάλαιο: Περιγραφή του προβλήματος 

Η παρούσα εργασία εξετάζει ένα πρόβλημα παρακολούθησης και συντήρησης 

εξοπλισμού που υπόκειται σε φθορά λόγω ηλικίας και τυχαίας επιδείνωσης της 

κατάστασης του. Παρακάτω ακολουθεί ενδελεχής περιγραφή του προβλήματος που 

μελετάται. 

Θεωρείται ένα κομμάτι εξοπλισμού (μηχάνημα), ή μία απλή διαδικασία    

παραγωγής, η οποία μπορεί να λειτουργήσει υπό διαφορετικές συνθήκες. Πιο 

συγκεκριμένα, θεωρείται ότι υπάρχουν δύο καταστάσεις λειτουργείας: μια υψηλής 

ποιότητας ή εντός  ελέγχου (in-control), που ονομάζεται κατάσταση 0 και μία 

χαμηλότερης ποιότητας ή εκτός ελέγχου (out-of-control), που ονομάζεται κατάσταση 

1. Στην αρχή κάθε λειτουργικού κύκλου θεωρείται πως ο εξοπλισμός έχει ηλικία 0 και 

πως βρίσκεται in-control. Το σύστημα υπόκειται σε αλλαγές ποιότητας από την 

καλύτερη κατάσταση λειτουργίας 0 στην χειρότερη κατάσταση λειτουργίας 1. 

Ανεξαρτήτως της κατάσταση λειτουργείας του, ο εξοπλισμός μπορεί να υποστεί 

καταστροφή (βλάβη), κάτι που απαιτεί επιδιορθωτική ενέργεια για να αποκατασταθεί. 

Οι κατανομές των χρόνων τόσο μέχρι την εμφάνιση βλάβης στον εξοπλισμό όσο 

και μέχρι τη μετάβαση από την κατάσταση 0 στην κατάσταση 1 έχουν τα εξής 

χαρακτηριστικά: 

1. Ο χρόνος (ηλικία εξοπλισμού) μέχρι τη μετάβαση από την «εντός ελέγχου» 

στην «εκτός ελέγχου» κατάσταση έχει συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας f(t). 

2. Η πιθανότητα βλάβης του εξοπλισμού είναι συνάρτηση της ηλικίας του (t) αλλά 

και της κατάστασης στην οποία βρίσκεται (0 ή 1). Η κατανομή του χρόνου φ1(t) 

μέχρι την εμφάνιση βλάβης στον εξοπλισμό όταν αυτός βρίσκεται στην 

κατάσταση 1 είναι γενικά διαφορετική από την αντίστοιχη κατανομή φ0(t) της 

κατάστασης 0. 

3. Ο ρυθμός βλαβών στην κατάσταση 1 είναι πάντοτε μεγαλύτερος από το ρυθμό 

βλαβών στην κατάσταση 0 για την ίδια ηλικία του εξοπλισμού (στην οριακή 

περίπτωση οι δύο ρυθμοί βλαβών μπορεί να είναι ίσοι). Κατά συνέπεια, η 

πιθανότητα βλάβης είναι μεγαλύτερη στην κατάσταση 1 απ’ ό,τι στην 

κατάσταση 0 για την ίδια ηλικία του εξοπλισμού. 
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Εάν ο εξοπλισμός συνεχίσει να λειτουργεί χωρίς καμία εξωτερική ενέργεια, 

τελικά θα καταστραφεί. Οποτεδήποτε εμφανιστεί βλάβη στον εξοπλισμό εκτελείται  

επιδιορθωτική συντήρηση, με κόστος Κrepair, που επαναφέρει τον εξοπλισμό σε 

άριστη κατάσταση (as good as new): ηλικία 0, κατάσταση 0. Είναι λογικό να θεωρηθεί 

πως η πλήρης επιδιόρθωση ενός μηχανήματος είναι εξαιρετικά κοστοβόρα. 

Υποθέτουμε πως το σύστημα είναι πιο πιθανό να οδηγηθεί σε βλάβη όταν η κατάσταση 

λειτουργίας του είναι αυτή της χαμηλότερης ποιότητας. Για το λόγο αυτό απαιτείται 

ανάπτυξη μεθοδολογιών παρακολούθησης του εξοπλισμού που αποσκοπούν στον 

προγραμματισμό προληπτικών ενεργειών συντήρησης. Όλες οι επιδιορθωτικές και 

προληπτικές ενέργειες θεωρούνται πως επαναφέρουν τον εξοπλισμό στην αρχική του 

κατάσταση (ηλικία 0, in-control).  

Για την παρακολούθηση του συστήματος επιλέγεται ένα κατάλληλο 

χαρακτηριστικό X. Το χαρακτηριστικό X είναι μία τυχαία μεταβλητή, ενδεικτική της 

κατάστασης του συστήματος. Θεωρείται πως η τυχαία μεταβλητή X ακολουθεί 

κανονική κατανομή με μέση τιμή μi και τυπική απόκλιση σ, όταν ο εξοπλισμός 

λειτουργεί στην κατάσταση i (i=0, i=1). Ανά μεταβαλλόμενα χρονικά διαστήματα 

πραγματοποιείται δειγματοληψία με στόχο τη μέτρηση της μέσης τιμής του 

χαρακτηριστικού X. Το μέγεθος των δειγμάτων είναι σταθερό και συμβολίζεται με n. 

Η μέση τιμή κάθε δείγματος συμβολίζεται με X̅. Μέσω της μέσης τιμής αυτής, καθώς 

και του μετασχηματισμού Bayes, εκτιμάται η πιθανότητα το σύστημα να βρίσκεται 

στην κατάσταση 1 (pout).  

Στόχος είναι η βέλτιστη λήψη αποφάσεων σχετικά με το πότε θα 

πραγματοποιηθεί η επόμενη ενέργεια στο σύστημα, και τι ενέργεια θα είναι αυτή 

(δειγματοληπτικός έλεγχος ή πλήρης διερεύνηση και πιθανή συντήρηση). Και στις 2 

μεθοδολογίες προσομοίωσης, που θα αναλυθούν στο 3ο κεφάλαιο, ακολουθείται ο ίδιος 

κανόνας λήψης αποφάσεων αναφορικά με τη διαδικασία ελέγχου και συντήρησης του 

εξοπλισμού. Είναι ένας κανόνας που χρησιμοποιεί 3 μεταβλητές απόφασης οι οποίες 

δημιουργούν 4 ζώνες. Μετά από κάθε δειγματοληψία γίνεται σύγκριση μίας 

ενδεικτικής πιθανότητας με τις οριακές τιμές. Η εκτίμηση της κατάστασης του 

εξοπλισμού και οι λήψεις αποφάσεων που λαμβάνονται ανά «ζώνη» είναι οι εξής: 

• 1η ζώνη: Το σύστημα βρίσκεται σε «καλή» κατάσταση και συνεπώς δεν 

πραγματοποιείται καμία εξωτερική επέμβαση (προληπτική συντήρηση), 
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αλλά υπολογίζεται η χρονική στιγμή της επόμενης δειγματοληψίας και 

το σύστημα ξεκινάει πάλι τη λειτουργία του.  

• 2η ζώνη: Η κατάσταση του συστήματος εκτιμάται ως «μέτρια». Η 

απόφαση που λαμβάνεται σε αυτήν την περίπτωση είναι η άμεση λήψη 

νέου δείγματος.  

• 3η ζώνη: Η κατάσταση του συστήματος θεωρείται «κακή» και η 

απόφαση που λαμβάνεται είναι ο προγραμματισμός διερεύνησης της 

κατάστασης του εξοπλισμού. Αν το αποτέλεσμα της εξέτασης είναι 

θετικό, δηλαδή εάν επιβεβαιωθεί ότι το σύστημα λειτουργεί υπό την 

επίδραση κάποιας συστηματικής αιτίας (out-of-control), τότε γίνεται 

προληπτική συντήρηση. Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι 

αρνητικό (false alarm) το σύστημα αφήνεται να λειτουργήσει, 

γνωρίζοντας με βεβαιότητα πως βρίσκεται στην κατάσταση 0.  

• 4η ζώνη: θεωρείται πως η κατάσταση του συστήματος είναι «πολύ κακή» 

με αποτέλεσμα την άμεση εξέταση του εξοπλισμού. Ανάλογα με το 

αποτέλεσμά της λαμβάνεται και η αντίστοιχη απόφαση.  

Πριν από την παρουσίαση της μεθοδολογίας της προσομοίωσης, παρουσιάζονται 

συνοπτικά όλα τα χαρακτηριστικά και οι παράμετροι του προβλήματος, καθώς επίσης 

και οι συμβολισμοί που χρησιμοποιούνται. 

f(t) Συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας του χρόνου μέχρι την επίδραση της 

συστηματικής αιτίας 

F(t) Αθροιστική συνάρτηση πιθανότητας του χρόνου μέχρι την επίδραση της 

συστηματικής αιτίας 

F(t)  = 1 – F(t) 

φi(t) Συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας του χρόνου μέχρι την εμφάνιση βλάβης 

στον εξοπλισμό όταν αυτός λειτουργεί στην κατάσταση i (i=0,1) τη χρονική 

στιγμή t=0. Η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας του χρόνου μέχρι την 
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εμφάνιση βλάβης στον εξοπλισμό όταν έχει προηγηθεί επίδραση της 

συστηματικής αιτίας τη χρονική στιγμή t01 είναι   
φ1(t)

Φ̅1(t01)
  για κάθε t>t01 

Φi(t) Αθροιστική συνάρτηση πιθανότητας του χρόνου μέχρι την εμφάνιση βλάβης 

στον εξοπλισμό όταν αυτός λειτουργεί στην κατάσταση i ( i=0,1)  

iΦ (t)  = 1 – Φi(t) 

t Ηλικία εξοπλισμού (t=0 στην αρχή κάθε κύκλου) 

tcm Χρόνος επιδιόρθωσης του εξοπλισμού σε περίπτωση βλάβης  

tpm Χρόνος προληπτικής συντήρησης του εξοπλισμού 

ad Αριθμός δειγματοληψιών ανά λειτουργικό κύκλο 

n Μέγεθος δείγματος 

pout Πιθανότητα επίδρασης της συστηματικής αιτίας στον εξοπλισμό 

pf Πιθανότητα εμφάνισης βλάβης στον εξοπλισμό σε χρονικό διάστημα t~t+k 

Cinv Κόστος διερεύνησης της κατάστασης λειτουργίας του εξοπλισμού 

Cout Κόστος λειτουργίας του συστήματος υπό συστηματική αιτία ανά μονάδα 

χρόνου 

Cel Κόστος ανά μονάδα ελεγχόμενου προϊόντος 

Cinsp Συνολικό κόστος ελέγχου  

Krepair Κόστος επιδιόρθωσης του εξοπλισμού σε περίπτωση βλάβης  

Cpm Κόστος  προληπτικής συντήρησης του εξοπλισμού 
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E(T) Μέση διάρκεια κύκλου, συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου 

επιδιόρθωσης βλάβης ή προληπτικής συντήρησης του εξοπλισμού 

E(C) Μέσο κόστος ανά κύκλο 

ΜΚΑΧ Μέσο κόστος ανά μονάδα χρόνου 
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3ο Κεφάλαιο: Μεθοδολογία Προσομοίωσης 

Σκοπός των προσομοιώσεων που θα περιγραφούν αναλυτικά σε αυτό το 

κεφάλαιο είναι η οικονομική βελτιστοποίηση αντίστοιχων συστημάτων. Στη 

μεθοδολογία της προσομοίωσης χρησιμοποιείται ο μετασχηματισμός Bayes για την 

αναθεώρηση των πιθανοτήτων εκτίμησης της κατάστασης λειτουργίας του συστήματος 

καθώς και των πιθανοτήτων βλάβης του  εξοπλισμού. Παρακάτω ακολουθεί η 

αναλυτική περιγραφή δυο διαφορετικών μοντέλων προσομοίωσης τα οποία 

διαχωρίζονται βάσει των κατανομών που ακολουθούν οι χρόνοι που αφορούν την 

ηλικία του εξοπλισμού. 

       3.1 Θεωρητική προσέγγιση του συστήματος 

Αυτή η ενότητα περιέχει την ανάλυση της θεωρητικής υπόστασης του 

προβλήματος μέσω της οποίας στοχεύει στην καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας 

των μοντέλων προσομοίωσης. 

3.1.1 Διαδικασία εξέλιξης σε ένα διάστημα επιθεώρησης 

Για την καλύτερη κατανόηση του προβλήματος απεικονίζονται παρακάτω οι 

διαφορετικές περιπτώσεις που μπορούν να συμβούν στο σύστημα μεταξύ δυο 

διαδοχικών δειγματοληψιών, καθώς επίσης αναγράφονται και οι πιθανότητες 

εμφάνισης της κάθε περίπτωσης. 

                                                              

 

  

   

               

  

   

               

Κατάσταση 1 F̅(t)

F̅(t − h)
∙

Φ̅0(t)

Φ̅0(t − h)
 

Case Πιθανότητα 

a 

Κατάσταση 0 

t-h t 

b  

න
f(τ)

Fത(t − h)
∙

Φ̅0(τ)

Φ̅0(t − h)
∙

Φ̅1(t)

Φ̅1(τ)
dτ

t

t−h

 

Κατάσταση 1 

Κατάσταση 0 

t-h t τ 
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3.1.2 Ανάλυση χρόνων 

Η παρούσα ενότητα περιέχει τις μεταβλητές των χρόνων που αφορούν την ηλικία 

του εξοπλισμού, μια σύντομη περιγραφή τους, καθώς και τον τρόπο υπολογισμού της 

χρονικής διάρκειας ενός λειτουργικού κύκλου.  

Οι μεταβλητές των χρόνων που σχετίζονται με την ηλικία του εξοπλισμού είναι 

οι εξής :  

• Χρόνος μέχρι την επίδραση της συστηματικής αιτίας στον εξοπλισμό 

(t01). 

• Χρόνος μέχρι την εμφάνιση βλάβης στο σύστημα υπό τη συνθήκη πως ο 

εξοπλισμός βρίσκεται στην κατάσταση 0 (t0f). 

• Χρόνος μέχρι την εμφάνιση βλάβης στο σύστημα υπό τη συνθήκη πως 

έχει επιδράσει η συστηματική αιτία στον εξοπλισμό. (t1f). 

Ο μέγιστος χρόνος ζωής ενός τυχαίου λειτουργικού κύκλου εξαρτάται από τη 

σχέση που υπάρχει ανάμεσα στο χρόνο μέχρι την επίδραση της συστηματικής αιτίας 

Κατάσταση 0 

Κατάσταση 1 

t-h t 

න
F̅(τ)

F̅(t − h)
∙

φ0(τ)

Φ̅0(t − h)
dτ

t

t−h

 

 

c 

τ 

න
f(τ)

Fത(t − h)
∙

Φ̅0(τ)

Φ̅0(t − h)
න

φ1(τ′)

Φ̅1(t − h)

t

τ

dτ′dτ

t

t−h

 

Κατάσταση 0 

Κατάσταση 1 

t-h t τ τ′ 

d 

Κατάσταση 0 

Κατάσταση 1 

t-h t 

Φ̅1(t)

Φ̅1(t − h)
 

e 

Κατάσταση 0 

Κατάσταση 1 

t-h t 

න
φ1(τ)

Φ̅1(t − h)

𝑡

𝑡−ℎ

𝑑𝜏 

f 

τ 
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στον εξοπλισμό και το χρόνο μέχρι την εμφάνιση βλάβης στο σύστημα υπό τη συνθήκη 

πως ο εξοπλισμός βρίσκεται στην κατάσταση 0. Πιο συγκεκριμένα: 

• t01 < t0f: Η συγκεκριμένη ανισότητα σημαίνει πως στον τρέχοντα 

λειτουργικό κύκλο η επίδραση της συστηματικής αιτίας προηγείται της 

βλάβης. Αυτό σημαίνει πως ο μέγιστος χρόνος λειτουργίας του 

εξοπλισμού κατά τη διάρκεια του κύκλου είναι:  

                                  tmax = t01 + t1f                                             

• t01  >  t0f: Σε αυτήν την περίπτωση ο εξοπλισμός υπόκειται σε βλάβη πριν 

την επίδραση της συστηματικής αιτίας. Γεγονός που σημαίνει πως ο 

μέγιστος χρόνος λειτουργίας του εξοπλισμού κατά τη διάρκεια του 

κύκλου είναι:  

                                  tmax = t0f 

Οι εξωτερικές ενέργειες που πραγματοποιούνται στο σύστημα, όταν αυτό είναι 

αναγκαίο, εκτός από την επίδρασή τους στο κόστος, επιδρούν και στη διάρκεια του 

κύκλου. Πιο συγκεκριμένα ο χρόνος που χρειάζεται για να πραγματοποιηθεί 

επιδιορθωτική συντήρηση συμβολίζεται με tcm, ενώ ο συμβολισμός της χρονικής 

διάρκειας της προληπτικής συντήρησης είναι tpm. Ένας κύκλος λειτουργίας μπορεί να 

λήξει με μία από τις παραπάνω ενέργειες. Ο υπολογισμός της διάρκειας ενός κύκλου 

αναλόγως με τον τρόπο τερματισμού του αναγράφεται παρακάτω:  

1. Λήξη κύκλου λόγω βλάβης: Όταν ο κύκλος τελειώσει επειδή ο 

εξοπλισμός υπέστη καταστροφή (βλάβη), τότε η διάρκεια του 

υπολογίζεται χρησιμοποιώντας την παρακάτω σχέση: 

                                           tkyklou = tmax + tcm  

2. Λήξη κύκλου λόγω προληπτικής συντήρησης: Εάν κατά τη διάρκεια ενός 

λειτουργικού κύκλου ο μηχανισμός παρακολούθησης οδηγήσει στην 

ενέργεια προληπτικής συντήρησης του εξοπλισμού και θεωρηθεί πως η 

χρονική στιγμή στην οποία αυτή εκτελείται συμβολίζεται με t, τότε η 

διάρκεια του κύκλου υπολογίζεται από την εξής σχέση:  

                               tkyklou = t + tpm  
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3.1.3 Οικονομική ανάλυση λειτουργικού κύκλου 

Στην παρούσα ενότητα θα παρουσιαστούν και θα εξηγηθούν τα κόστη που 

διέπουν έναν λειτουργικό κύκλο του συγκεκριμένου συστήματος. Τα επιμέρους κόστη 

που διαμορφώνουν το συνολικό κόστος ενός λειτουργικού κύκλου είναι τα εξής: 

• Κόστος επιδιόρθωσης (Krepair): Το κόστος επιδιόρθωσης προστίθεται 

στο συνολικό κόστος ενός κύκλου στην περίπτωση που ο εξοπλισμός 

οδηγηθεί σε βλάβη. 

• Κόστος εξέτασης της κατάστασης λειτουργίας του συστήματος (Cinv): Σε 

έναν κύκλο μπορεί να πραγματοποιηθούν πολλαπλές εξετάσεις της 

κατάστασης λειτουργίας του. Αυτό οφείλεται στο γεγονός πως η ένδειξη 

που προκύπτει από την παρακολούθηση του συστήματος μπορεί να είναι 

εσφαλμένη. Σε αυτήν την περίπτωση ο κύκλος επιβαρύνεται από το 

κόστος Cinv και το σύστημα αφήνεται να λειτουργήσει. Ο αριθμός των 

εξετάσεων που συμβαίνουν σε έναν κύκλο συμβολίζεται με INV. 

• Κόστος προληπτικής συντήρησης (Cpm): Εάν πραγματοποιηθεί εξέταση 

στο σύστημα και το αποτέλεσμά της είναι πως αυτό λειτουργεί στην 

κατάσταση out-of-control, τότε γίνεται προληπτική συντήρηση με κόστος 

Cpm και ο εξοπλισμός επαναφέρεται στην αρχική του κατάσταση (t=0, in-

control).  

• Κόστος λειτουργίας του συστήματος υπό την επίδραση της συστηματικής 

αιτίας ανά μονάδα χρόνου (Cout): Σε περίπτωση που συμβαίνει αλλαγή 

της κατάστασης ποιότητας σε έναν κύκλο, τότε για κάθε χρονική μονάδα 

λειτουργίας υπό την επίδραση της συστηματικής αιτίας χρεώνεται κόστος 

Cout. 

• Συνολικό κόστος λειτουργίας του κύκλου υπό την επίδραση 

συστηματικής αιτίας (Kout): Εάν υποθέσουμε πως η χρονική στιγμή στην 

οποία συμβαίνει η αλλαγή της κατάστασης ποιότητας στο σύστημα 

συμβολίζεται με t01, ο χρόνος εμφάνισης βλάβης στην κατάσταση 1 (out-

of-control) συμβολίζεται με t1f και η χρονική στιγμή πραγματοποίησης 

προληπτικής συντήρησης t τότε τα διαφορετικά κόστη Kout 

διαφοροποιούνται ως εξής:  

i. Στην περίπτωση όπου πραγματοποιηθεί αλλαγή κατάστασης 

λειτουργίας του εξοπλισμού και ο μηχανισμός παρακολούθησης 
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αποτύχει να την εντοπίσει εντός του μέγιστου χρόνου ζωής του 

κύκλου (tmax), τότε το σύστημα θα οδηγηθεί σε βλάβη και το 

συνολικό κόστος λειτουργίας του κύκλου υπό συστηματική αιτία θα 

είναι Kout = Cout·t1f. 

ii. Εάν ο μηχανισμός παρακολούθησης εντοπίσει την αλλαγή στην 

κατάσταση λειτουργίας του συστήματος, αφού αυτή έχει 

πραγματοποιηθεί, τότε ισχύει ότι Kout = Cout·(t-t01). 

iii. Υπάρχει περίπτωση σε έναν λειτουργικό κύκλο το σύστημα να 

οδηγηθεί σε βλάβη προτού μεταβεί από την κατάσταση 0 στην 

κατάσταση 1. Εάν συμβεί αυτό τότε το κόστος Kout είναι ίσο με 

μηδέν. 

• Συνολικό κόστος ελέγχου (Cinsp): Εάν υποθέσουμε ότι ο αριθμός 

δειγματοληψιών σε έναν κύκλο συμβολίζεται με ad, το μέγεθος δείγματος 

με n και το κόστος ανά μονάδα ελεγχόμενου προϊόντος με Cel και το 

σταθερό κόστος δειγματοληψίας με Ci, τότε το συνολικό κόστος ελέγχου 

του κύκλου υπολογίζεται από την παρακάτω σχέση: Cinsp = Ci + ad·n·Cel            

Στο σύστημα που μελετάται, ένας λειτουργικός κύκλος μπορεί να τελειώσει με 

δυο διαφορετικούς τρόπους. Παρακάτω αναγράφονται αυτές οι περιπτώσεις, καθώς και 

ο τρόπος υπολογισμού του κόστους του κύκλου ανά  περίπτωση:  

1. Λήξη κύκλου λόγω βλάβης: Όταν ο κύκλος τελειώσει επειδή ο 

εξοπλισμός υπέστη καταστροφή (βλάβη), τότε το κόστος του 

υπολογίζεται χρησιμοποιώντας την παρακάτω συνάρτηση κόστους: 

                                           Kostoskyklou = Cinsp + Kout + Krepair  

2. Λήξη κύκλου λόγω προληπτικής συντήρησης: Εάν κατά τη διάρκεια ενός 

λειτουργικού κύκλου ο μηχανισμός παρακολούθησης οδηγήσει στην 

ενέργεια προληπτικής συντήρησης του εξοπλισμού, τότε το κόστος του 

κύκλου δίνεται από την εξής συνάρτηση κόστους:  

                                Kostoskyklou = Cinsp + INV·Cinv + Kout + Cpm 
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3.1.4 Μέσο κόστος ανά μονάδα χρόνου 

Στις προηγούμενες ενότητες αναλύθηκε το κόστος και ο χρόνος λειτουργίας ενός 

κύκλου παραγωγής. Οι προσομοιώσεις που θα ακολουθήσουν επιτυγχάνουν την 

παραγωγή μεγάλου αριθμού τέτοιων κύκλων. Το μέγεθος, του οποίου η 

ελαχιστοποίηση ισοδυναμεί με την οικονομική βελτιστοποίηση του συστήματος, είναι 

το μέσο κόστος ανά μονάδα χρόνου (ECT). Το κόστος ενός κύκλου ανά μονάδα χρόνου 

υπολογίζεται από τη σχέση:  

CT =
Kostoskyklou

tkyklou
 

Εάν θεωρήσουμε πως το μέσο κόστος ανά κύκλο συμβολίζεται με E(C) και η 

μέση διάρκεια κύκλου με E(T), τότε ισχύει πως το μέσο κόστος ανά μονάδα χρόνου 

είναι ίσο με:                

ΜΚΑΧ =
E(C)

E(T)
 

          Ισχύει επίσης πως εάν το συνολικό κόστος των κύκλων συμβολίζεται με sumk 

και ο συνολικός χρόνος λειτουργίας της διαδικασίας παραγωγής με sumt τότε το μέσο 

κόστος ανά μονάδα χρόνου είναι ίσο με:  

 ΜΚΑΧ =
sumk

sumt
 

3.1.5 Διαστήματα εμπιστοσύνης 

Ο υπολογισμός του διαστήματος εμπιστοσύνης του μέσου κόστους ανά μονάδα 

χρόνου πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας τις ιδιότητες των διαδικασιών ανανέωσης-

ανταμοιβής. Πιο συγκεκριμένα, εάν το κόστος κάθε κύκλου συμβολίζεται με Ci, ο 

χρόνος κάθε κύκλου με Ti και ο συνολικός αριθμός των κύκλων που προσομοιώθηκαν 

με n, τότε με τη χρήση των παρακάτω τύπων υπολογίζεται το διάστημα εμπιστοσύνης 

του μέσου κόστους ανά μονάδα χρόνου: 

s11
2 =

1

n−1
∙ ∑ (Ci

n

i=1
− E(C))2  

s22
2 =

1

n−1
∙ ∑ (Ti

n

i=1
− E(T))2  

s12
2 =

1

n−1
∙ ∑ [(Ti

n

i=1
− E(T)) · (Ci − E(C))]  
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s2 = s11
2 − 2 ∙ ECT ∙ s12

2 + (ECT)2 ∙ s22
2   

ECT −
ka⋅s

E(T)∙√n
≤ ECT ≤ ECT +

ka⋅s

E(T)∙√n
 , όπου ka σταθερά που προκύπτει από την 

κανονική κατανομή για το εφαρμοζόμενο επίπεδο εμπιστοσύνης (π.χ. για τον 

υπολογισμό του 95% διαστήματος εμπιστοσύνης η τιμή της σταθεράς είναι ka=1.96). 

3.1.6 Μετασχηματισμός Bayes 

Το θεώρημα Bayes είναι από τα πιο σύγχρονα και ισχυρά εργαλεία που διαθέτει 

η επιστημονική κοινότητα σε στοχαστικά προβλήματα. Σύμφωνα με το θεώρημα Bayes 

η πιθανότητα ενός γεγονότος αλλάζει σύμφωνα με τη γνώση που έχουμε για 

προηγούμενες καταστάσεις που επηρεάζουν το γεγονός αυτό. Επειδή όμως 

χαρακτηρίζεται από μεγάλο βαθμό δυσκολίας όσο αφορά το χειρισμό του, αποφεύγεται 

να χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό από την επιστημονική κοινότητα. Βέβαια η 

συνεχής βελτίωση των επιστημονικών εργαλείων, εκτός από αυτό του Bayes, έχει 

σχεδόν φτάσει σε κορεσμό, καθιστώντας το θεώρημα Bayes τον επόμενο μεγάλο 

σταθμό ενδιαφέροντος του επιστημονικού κοινού, παρά τη δυσκολία στη χρήση του.  

Σύμφωνα με τον μετασχηματισμό Bayes η πιθανότητα το ενδεχόμενο Α να ισχύει 

υπό τη συνθήκη ότι ισχύει και το ενδεχόμενο Β είναι:  

P(A|B) =
P(B|A) ∙ PA

∑ P(Β|Αi) ∙ P(Αi)i

 

Όσο αφορά το σύστημα που βρίσκεται υπό μελέτη, ισχύει πως η μέτρηση που 

λαμβάνουμε από κάθε δειγματοληψία μπορεί να προέρχεται από δυο πληθυσμούς. Η 

μέση τιμή της μέτρησης μπορεί να προέρχεται από πληθυσμό με μέση τιμή μ0, όταν το 

σύστημα βρίσκεται in-control, είτε από πληθυσμό με μέση τιμή μ1 όταν το σύστημα 

βρίσκεται στην κατάσταση out-of-control. Υποθέτοντας ότι η συνάρτηση πυκνότητας 

πιθανότητας του X̅ όταν το σύστημα βρίσκεται in-control συμβολίζεται με g0(X̅) και 

όταν το σύστημα βρίσκεται out-of-control με g1(X̅), τότε με τη χρήση του παραπάνω 

θεωρήματος και βάσει των πιθανοτήτων κάθε πιθανής περίπτωσης που μπορεί να λάβει 

χώρα μεταξύ δυο διαδοχικών δειγματοληψιών, η αναθεωρημένη πιθανότητα το 

σύστημα να λειτουργεί υπό την επίδραση της συστηματικής αιτίας τη χρονική στιγμή 

t (pouti) δίνεται από τη σχέση: 
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pouti
=

[(1−pouti−1 )∙∫
f(τ)

F̅(t−h)
∙

Φ̅0(τ)

Φ̅0(t−h)
∙
Φ̅1(t)

Φ̅1(τ)
dτ+pouti−1

∙
Φ̅1(t)

Φ̅1(t−h)

t

t−h
]·g1(xത)

[(1−pouti−1
)∙

F̅(t)

F̅(t−h)
∙

Φ̅0(t)

Φ̅0(t−h)
]∙g0(xത)+[(1−pouti−1 )∙∫

f(τ)

F̅(t−h)
∙

Φ̅0(τ)

Φ̅0(t−h)
∙
Φ̅1(t)

Φ̅1(τ)
dτ+pouti−1

∙
Φ̅1(t)

Φ̅1(t−h)

t

t−h
]·g1(xത)

  

(1)                                                                                                                               

Μέσω της παραπάνω αναθεωρημένης πιθανότητας υπολογίζεται και η 

πιθανότητα εμφάνισης βλάβης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στο σύστημα. Ο 

υπολογισμός αυτής της πιθανότητας, για το χρονικό διάστημα t~t+k, πραγματοποιείται 

με τη χρήση του παρακάτω τύπου: 

 

3.2 1ο Μοντέλο προσομοίωσης  

Στη συγκεκριμένη υποενότητα περιγράφεται αναλυτικά η λειτουργία του 1ου 

μοντέλου προσομοίωσης. Ο κώδικας με τον οποίο επιτεύχθηκε η προσομοίωση του 

μοντέλου βρίσκεται στο παράρτημα Α. 

       3.2.1 Παραδοχές  

Σε αυτήν την ενότητα αναφέρονται οι παραδοχές που έγιναν σχετικά με τις 

κατανομές των χρόνων. Πιο συγκεκριμένα οι παραδοχές που έγιναν για τους χρόνους 

είναι οι εξής: 

• Ο χρόνος (ηλικία εξοπλισμού, t01) μέχρι την επίδραση της συστηματικής 

αιτίας, που προκαλεί μεταβολή από την κατάσταση 0 στην κατάσταση 1, 

είναι μία τυχαία μεταβλητή που ακολουθεί εκθετική κατανομή με μέση 

τιμή μ=1/λ, συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας  f(t) = λ ∙ e−λ∙t και 

αθροιστική F(t)  =  1 – e−λ∙t . 

• Ο χρόνος (ηλικία εξοπλισμού, tif) μέχρι τη βλάβη όταν ο εξοπλισμός 

λειτουργεί στην κατάσταση i (i=0 ή i=1) είναι μία τυχαία μεταβλητή που 

ακολουθεί εκθετική κατανομή με μέση τιμή μi =1/λi, συνάρτηση 

πυκνότητας πιθανότητας  f(t) = λi ∙ e−λi∙t και αθροιστική F(t)  =

 1 – e−λi∙t . 

pf = (1 − pou𝑡𝑖 ) ∙ [∫
F̅(τ)

F̅(t)
∙

φ0
(τ)

Φ̅0(t)
dτ

t+k

t
+ ∫

f(τ)

Fത(t)
∙

Φ̅0(τ)

Φ̅0(t)
∫

φ1(τ′)

Φ̅1(t)

t+k

τ
dτ′dτ

t+k

t
] + pou𝑡𝑖

∙ ∫
φ1

(τ)

Φ̅1(t)

t+k

t
dτ 

 

  

 

(2) 
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Στη θεωρία πιθανοτήτων και στη στατιστική, η εκθετική κατανομή  είναι μια 

οικογένεια συνεχών κατανομών πιθανότητας. Περιγράφει τον χρόνο μεταξύ γεγονότων 

σε μια διαδικασία Poisson, δηλαδή μια διαδικασία στην οποία γεγονότα συμβαίνουν 

συνεχώς και ανεξάρτητα με ένα σταθερό μέσο ρυθμό. Μία από τις βασικές ιδιότητες 

της εκθετικής κατανομής είναι η έλλειψη μνήμης. Πιο συγκεκριμένα αν η τυχαία 

μεταβλητή Τ ακολουθεί την εκθετική κατανομή τότε ισχύει: 

P(T > t + s|T > t) = P(T > s) 

Λόγω της ιδιότητας της έλλειψης μνήμης η ενδεικτική πιθανότητα εμφάνισης 

βλάβης στον εξοπλισμό (pf) δεν εξαρτάται από την ηλικία του εξοπλισμού. Αυτό 

σημαίνει πως για μια τιμή της πιθανότητας pout η πιθανότητα pf έχει μια και μόνο τιμή 

ανεξαρτήτως της ηλικίας στην οποία βρίσκεται ο εξοπλισμός. Γεγονός που καθιστά 

μαθηματικά ισοδύναμο τον τρόπο παρακολούθησης του συστήματος 

χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε μία από τις δύο ενδεικτικές πιθανότητες. Ο 

μηχανισμός παρακολούθησης που χρησιμοποιεί αυτό το μοντέλο προσομοίωσης 

λαμβάνει αποφάσεις βάσει της πιθανότητας pout. Πιο συγκεκριμένα η πολιτική λήψης 

αποφάσεων απαρτίζεται από τις παρακάτω περιπτώσεις: 

• Στην περίπτωση όπου η ενδεικτική πιθανότητα εμπίπτει στην πρώτη 

ζώνη θεωρείται πως το σύστημα βρίσκεται σε «καλή» κατάσταση και 

συνεπώς δεν συμβαίνει καμία εξωτερική επέμβαση (προληπτική 

συντήρηση), αλλά υπολογίζεται η χρονική στιγμή της επόμενης 

δειγματοληψίας και το σύστημα ξεκινάει πάλι τη λειτουργία του.  

• Εάν η ενδεικτική πιθανότητα πάρει τιμή ανάμεσα στην πρώτη και 

δεύτερη οριακή τιμή, τότε θεωρείται πως η κατάσταση του συστήματος 

είναι «μέτρια». Η απόφαση που λαμβάνεται σε αυτήν την περίπτωση 

είναι η άμεση λήψη νέου δείγματος, με σκοπό την απόκτηση καλύτερης 

εικόνας της κατάστασης λειτουργίας του εξοπλισμού.  

• Στην περίπτωση που η ενδεικτική πιθανότητα εμπίπτει στην 3η ζώνη  

(pcr2<pout<pcr3) η κατάσταση του συστήματος θεωρείται «κακή» και η 

απόφαση που λαμβάνεται είναι ο προγραμματισμός εξέτασης του 

εξοπλισμού. Αν το αποτέλεσμα της εξέτασης είναι θετικό, δηλαδή εάν 

επιβεβαιωθεί ότι το σύστημα λειτουργεί υπό την επίδραση κάποιας 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%80%CE%B9%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AE_%CF%80%CE%B9%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1_%CE%A0%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%83%CF%8C%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1_(%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC)&action=edit&redlink=1
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συστηματικής αιτίας (out-of-control), τότε γίνεται προληπτική 

συντήρηση. Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι αρνητικό (false 

alarm), προγραμματίζεται η επόμενη δειγματοληψία και το σύστημα 

αφήνεται να λειτουργήσει, γνωρίζοντας με βεβαιότητα πως βρίσκεται 

στην κατάσταση 0.  

• Τέλος, εάν η ενδεικτική πιθανότητα είναι μεγαλύτερη από την τρίτη 

οριακή τιμή (4η ζώνη), θεωρείται πως η κατάσταση του συστήματος 

είναι «πολύ κακή». Γίνεται άμεση εξέταση του εξοπλισμού και ανάλογα 

με το αποτέλεσμά της λαμβάνεται η αντίστοιχη απόφαση.  

3.2.2 Αρχικές συνθήκες 

Προτού ξεκινήσει η προσομοίωση πρέπει να δοθούν στον κώδικα οι αρχικές 

συνθήκες του συστήματος. Αυτές αφορούν παραμέτρους που είναι σταθερές και 

εξαρτώνται μόνο από τη φύση του συστήματος. Στη συνέχεια δίνονται οι συναρτήσεις 

των κατανομών που αφορούν το πρόβλημα. 

3.2.3 Υπολογισμός χρονικής στιγμής της πρώτης 

δειγματοληψίας 

Πριν την αρχή του πρώτου κύκλου λειτουργίας υπολογίζεται η χρονική στιγμή 

της πρώτης δειγματοληψίας. Είναι γνωστό πως στην αρχή κάθε κύκλου το σύστημα 

βρίσκεται στην κατάσταση in-control, δηλαδή η πιθανότητα pout είναι ίση με το 0. 

Επίσης είναι προφανές πως η ηλικία του εξοπλισμού στην αρχή του κύκλου είναι ίση 

με το 0. Γνωρίζοντας τις παραπάνω πληροφορίες, υπολογίζεται η χρονική στιγμή στην 

οποία η πιθανότητα pout εκτιμάται ότι θα είναι οριακά ίση με την πρώτη οριακή τιμή. 

Δηλαδή υπολογίζεται το μέγεθος h το οποίο αντιπροσωπεύει το χρονικό διάστημα 

μέχρι τη λήψη του επόμενου δείγματος. Η αναθεώρηση της συγκεκριμένης 

πιθανότητας πραγματοποιείται με τον εξής τύπο: 

B2 =
(1−pouti

)∙∫
f(τ)

F̅(t)
∙
Φ̅0(τ)

Φ̅0(t)
∙
Φ̅1(t+h)

Φ̅1(τ)
dτ+pouti

∙
Φ̅1(t+h)

Φ̅1(t)

t+h

t

(1−pouti
)∙

F̅(t+h)

F̅(t)
∙
Φ̅0(t+h)

Φ̅0(t)
+(1−pouti

)∙∫
f(τ)

F̅(t)
∙
Φ̅0(τ)

Φ̅0(t)
∙
Φ̅1(t+h)

Φ̅1(τ)
dτ+pouti

∙
Φ̅1(t+h)

Φ̅1(t)

t+h

t

   

(3) 
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3.2.4 Υπολογισμός χρόνων  

Η προσομοίωση επιτυγχάνει τη δημιουργία επιλεγμένου αριθμού λειτουργικών 

κύκλων. Στην αρχή κάθε λειτουργικού κύκλου υπολογίζονται οι χρόνοι που αφορούν 

την ηλικία του εξοπλισμού, χρησιμοποιώντας την προσομοιωτική μέθοδο του 

αντίστροφου μετασχηματισμού. Εάν ο χρόνος μέχρι να γίνει η αλλαγή ποιότητας στο 

σύστημα (to1) είναι μεγαλύτερος από τον χρόνο μέχρι τη βλάβη υπό συνθήκη ότι το 

σύστημα λειτουργεί στην κατάσταση in-control (tof), τότε σημαίνει πως σε αυτόν τον 

κύκλο ο εξοπλισμός θα υποστεί βλάβη πριν την επίδραση της συστηματικής αιτίας. 

Στην αντίθετη περίπτωση η βλάβη εμφανίζεται μετά την επίδραση της συστηματικής 

αιτίας. Οι υπολογισμοί και η σύγκριση μεταξύ των παραπάνω χρόνων χρειάζονται για 

τον υπολογισμό του μέγιστου χρόνου λειτουργίας του εξοπλισμού σε κάθε κύκλο (tmax). 

Στη συνέχεια ορίζονται οι απαραίτητες μεταβλητές κόστους και μεταβαλλόμενου 

χρόνου που διέπουν το σύστημα. 

3.2.5 Έναρξη προσομοίωσης Ν κύκλων λειτουργίας 

Αφού γίνουν οι απαραίτητοι υπολογισμοί για τη μέγιστη χρονική διάρκεια του 

κύκλου ξεκινάει η προσομοίωση του συστήματος για N κύκλους. Εάν το σύστημα 

λειτουργεί υπό την επίδραση της συστηματικής αιτίας τότε το δείγμα λαμβάνεται από 

πληθυσμό που ακολουθεί κανονική κατανομή με μέση τιμή μ0 και τυπική απόκλιση σ. 

Στην περίπτωση όπου το σύστημα βρίσκεται στην κατάσταση out-of-control η λήψη 

του δείγματος πραγματοποιείται από πληθυσμό με μέση τιμή μ1=μ0+δ·σ και τυπική 

απόκλιση σ. Με αυτόν τον τρόπο πραγματοποιούνται, όχι μόνο η πρώτη 

δειγματοληψία, αλλά και όλες οι επόμενες. 

3.2.6 Εκτίμηση πιθανότητας pout 

Επόμενο βήμα είναι η αναθεώρηση της πιθανότητας pout με τη χρήση της σχέσης 

(1), με σκοπό τη σύγκρισή της με τις οριακές τιμές πιθανότητας και τη λήψη των 

σχετικών αποφάσεων. 

3.2.7 Λήψη αποφάσεων  

Μετά τον υπολογισμό της πιθανότητας pout ακολουθεί η εκτίμηση της 

κατάστασης της λειτουργίας του συστήματος που βασίζεται στη μεθοδολογία των 4 

ζωνών. Εάν η τρέχουσα ηλικία του εξοπλισμού είναι μεγαλύτερη του μέγιστου χρόνου 

λειτουργίας του στον τρέχοντα κύκλο, τότε αυτό συνεπάγεται πως η δειγματοληψία δεν 
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συμβαίνει και πως ο εξοπλισμός έχει υποστεί βλάβη. Σε αυτήν την περίπτωση ο κύκλος 

τελειώνει και πρέπει να υπολογιστούν τα κόστη του και  οι καθοριστικοί χρόνοι του 

επόμενου κύκλου. Ο έλεγχος του τρέχοντα χρόνου λειτουργίας με τον μέγιστο χρόνο 

ζωής του εξοπλισμού πραγματοποιείται μετά από κάθε δειγματοληψία.   

Στην περίπτωση όμως όπου η τρέχουσα ηλικία του εξοπλισμού είναι μικρότερη 

από τον μέγιστο χρόνο ζωής του, συμβαίνει εκτίμηση της κατάστασης λειτουργίας του 

συστήματος βάσει της σύγκρισης τη πιθανότητας pout με τις οριακές τιμές. Οι 

διαφορετικές περιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν από τη σύγκριση αυτή είναι οι 

εξής: 

1. 1η ζώνη (pout<pcr1): Εάν το pout είναι μικρότερο από την πρώτη οριακή 

τιμή τότε εκτιμάται πως το σύστημα βρίσκεται στην «1η ζώνη». 

Θεωρείται πως ο εξοπλισμός είναι σε καλή κατάσταση και πως δεν 

χρειάζεται να γίνει εξωτερική επέμβαση συντήρησης. Πραγματοποιείται 

χρονικός προγραμματισμός της επόμενης δειγματοληψίας και το 

σύστημα αφήνεται να λειτουργήσει μέχρι τότε. Ο τρόπος υπολογισμού 

της χρονικής στιγμής της επόμενης δειγματοληψίας πραγματοποιείται και 

πάλι με τη χρήση της σχέσης (3), όπου Pouti η τιμή της αναθεωρημένης 

πιθανότητας που προέκυψε από τη λήψη του τελευταίου δείγματος.  

2. 2η ζώνη (pcr1<pout<pcr3): Εάν η εκτίμηση της πιθανότητας pout είναι 

μεγαλύτερη από την πρώτη οριακή τιμή, αλλά μικρότερη από τη δεύτερη, 

τότε θεωρείται πως το σύστημα βρίσκεται σε μέτρια κατάσταση. Σε αυτήν 

την περίπτωση πραγματοποιείται άμεσα νέα δειγματοληψία για την 

καλύτερη εκτίμηση της εικόνας του συστήματος. Επειδή πρακτικά είναι 

αδύνατο να συμβούν δυο δειγματοληψίες την ίδια χρονική στιγμή, 

θεωρείται πως υπάρχει μία στοιχειώδης μετατόπιση του χρόνου μεταξύ 

αυτών.  

3. 3η ζώνη (pcr2<pout<pcr3): Σε αυτήν την περίπτωση που η εκτιμώμενη 

πιθανότητα pout ανήκει στην τρίτη ζώνη, η κατάσταση του συστήματος 

θεωρείται «κακή». Αυτή η ένδειξη οδηγεί στον προγραμματισμό 

προληπτικής συντήρησης του εξοπλισμού. Χρησιμοποιώντας τη σχέση 

(3), υπολογίζεται η χρονική στιγμή στην οποία εκτιμάται πως η 

πιθανότητα pout θα είναι  ίση με την τρίτη οριακή τιμή. Εκείνη τη χρονική 

στιγμή προγραμματίζεται εξωτερική επέμβαση στο σύστημα για να 
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πραγματοποιηθεί έρευνα στον εξοπλισμό και πιθανή προληπτική 

συντήρησή του. 

Τα διαφορετικά σενάρια που μπορεί να λάβουν χώρα εφόσον το σύστημα έχει 

εκτιμηθεί πως βρίσκεται στην 3η ζώνη είναι τα εξής: 

i. tεπέμβασης>tmax: Στην περίπτωση όπου η χρονική στιγμή για την οποία 

προγραμματίστηκε έρευνα της κατάστασης λειτουργίας του συστήματος, 

ξεπερνάει το χρόνο ζωής του παρόντος κύκλου (tmax), τότε είναι προφανές 

πως το σύστημα υπόκειται σε βλάβη πριν την ολοκλήρωση οποιασδήποτε 

εξωτερικής ενέργειας. Ακολουθεί επιδιορθωτική ενέργεια, 

πραγματοποιούνται οι απαραίτητοι υπολογισμοί, προστίθενται τα κόστη 

και ο κύκλος ολοκληρώνεται.         

ii. t01<tεπέμβασης<tmax: Σε περίπτωση που ο μέγιστος χρόνος του κύκλου είναι 

επαρκώς μεγάλος, η προγραμματισμένη επέμβαση στο σύστημα θα 

συμβεί. Εάν το αποτέλεσμα της έρευνας είναι θετικό, δηλαδή το σύστημα 

λειτουργεί υπό την επίδραση της συστηματικής αιτίας και βρίσκεται στην 

κατάσταση 1 (t>t01) , τότε εκτελείται προληπτική συντήρηση, ο 

εξοπλισμός επαναφέρεται στην αρχική του κατάσταση (ηλικία 0, 

κατάσταση 0) και ο κύκλος ολοκληρώνεται. Το κόστος της προληπτικής 

συντήρησης (cpm), καθώς και το κόστος λειτουργίας εκτός ελέγχου 

(cout·(t-t01)) προστίθενται στο συνολικό κόστος του κύκλου. Επίσης 

ακολουθούν και οι απαραίτητοι υπολογισμοί για την έναρξη του 

επόμενου κύκλου.  

iii. tεπέμβασης<t01 & tεπέμβασης<tmax: Πραγματοποιείται η έρευνα στο σύστημα 

και το αποτέλεσμά της είναι πως το σύστημα λειτουργεί στην κατάσταση 

0 (in-control). Το συγκεκριμένο γεγονός σημαίνει πως η ένδειξη που 

προέκυψε από την τιμή του pout που υπολογίστηκε είναι εσφαλμένη. Σε 

αυτή την περίπτωση προστίθεται στο συνολικό κόστος του κύκλου το 

κόστος διερεύνησης cinv. Είμαστε βέβαιοι πως το σύστημα βρίσκεται 

στην κατάσταση 0 (in-control, pout = 0). Υπολογίζεται η χρονική στιγμή 

της επόμενης δειγματοληψίας με τον τρόπο που έχει αναφερθεί και το 

σύστημα αφήνεται να λειτουργήσει.  

4. 4η ζώνη (pout>pcr3): Η 4η ζώνη αντιπροσωπεύει την «πολύ κακή» 

κατάσταση του εξοπλισμού. Αυτή η ένδειξη οδηγεί στην άμεση εξέταση 
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του συστήματος. Τα πιθανά αποτελέσματα της έρευνας του συστήματος 

οδηγούν σε δυο διαφορετικά σενάρια, τα οποία είναι τα σενάρια ii. και 

iii. που αναφέρονται στην περίπτωση της 3ης ζώνης.  

3.2.8 Υπολογισμός μέσου κόστους ανά μονάδα χρόνου 

Στο τέλος της προσομοίωσης όλων των λειτουργικών κύκλων υπολογίζεται το 

μέσο κόστος ανά μονάδα χρόνου με τον τρόπο που αναφέρθηκε στην υποενότητα 3.1.4. 

Επίσης υπολογίζεται και το διάστημα εμπιστοσύνης του μέσου κόστους ανά μονάδα 

χρόνου χρησιμοποιώντας τις ιδιότητες των διαδικασιών ανανέωσης-ανταμοιβής με τον 

τρόπο που αναφέρθηκε στην υποενότητα 3.1.5.   

3.3 2ο Μοντέλο προσομοίωσης 

Η κύρια διαφορά που υπάρχει μεταξύ των δύο μοντέλων που μελετώνται στην 

παρούσα διπλωματική, είναι το γεγονός πως το 2ο μοντέλο που θα αναλυθεί σε αυτήν 

την ενότητα δεν περιέχει την ιδιότητα της έλλειψης μνήμης που προσφέρει η εκθετική 

κατανομή. Στην υποενότητα που ακολουθεί αναγράφονται οι παραδοχές που έγιναν 

σχετικά με το 2ο μοντέλο και την παραγωγική διαδικασία την οποία προσομοιώνει, 

καθώς επίσης εξηγείται και πιο αναλυτικά ο λόγος για τον οποίο δεν υπάρχει η ιδιότητα 

της έλλειψης μνήμης. Ο κώδικας του 2ου μοντέλου προσομοίωσης βρίσκεται στο 

παράρτημα Β. 

3.3.1 Παραδοχές και πολιτική λήψης αποφάσεων 

Σε αυτή την ενότητα αναφέρονται οι παραδοχές που έγιναν σχετικά με τις 

κατανομές των χρόνων, καθώς επίσης επισημαίνονται και οι διαφορές που υπάρχουν 

στο σύστημα. Πιο συγκεκριμένα οι παραδοχές που έγιναν για τους χρόνους είναι οι 

εξής: 

• Ο χρόνος (ηλικία εξοπλισμού, t01) μέχρι την αλλαγή κατάστασης, από την 

κατάσταση 0 στην κατάσταση 1, είναι μία τυχαία μεταβλητή που 

ακολουθεί εκθετική κατανομή με μέση τιμή μ=1/λ, συνάρτηση 

πυκνότητας πιθανότητας  f(t) = λ ∙ e−λ∙t και αθροιστική  F(t) = 1 −

e−λ∙t 

• Ο χρόνος (ηλικία εξοπλισμού, tif) μέχρι τη βλάβη όταν ο εξοπλισμός 

λειτουργεί στην κατάσταση i (i=0 ή i=1) είναι μία τυχαία μεταβλητή που 

ακολουθεί κατανομή Weibull με μέση τιμή μi , συνάρτηση πυκνότητας 
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πιθανότητας f(t) = α ∙ λi
αi ∙ tαi−1 ∙ e−(λi⋅t)αi  και αθροιστική  F(t) =  1 −

e−(λi⋅t)αi , όπου α η παράμετρος μορφής και λ η παράμετρος κλίμακας. 

Το γεγονός πως οι χρόνοι μέχρι την εμφάνιση βλάβης στον εξοπλισμό δεν είναι 

τυχαίες μεταβλητές που ακολουθούν την εκθετική κατανομή, αλλά είναι τυχαίες 

μεταβλητές που ακολουθούν την κατανομή Weibull, συνεπάγεται πως η χρήση της 

ιδιότητας της έλλειψης μνήμης είναι αδύνατη, καθώς αυτή δεν αποτελεί ιδιότητα της 

κατανομής Weibull. Για την καλύτερη κατανόηση της κατανομής Weibull ακολουθεί 

η απεικόνιση ενός διαγράμματος, στο σχήμα (3.1), της συμπεριφοράς της συνάρτησης 

πυκνότητας πιθανότητας και της παραμέτρου μορφής α της κατανομής. 

 

Σχήμα (3.1) 

Ισχύει πως η κατανομή Weibull για α=1 συμπίπτει με την εκθετική κατανομή. 

Λόγω της απώλειας της ιδιότητας της έλλειψης μνήμης οι ενδεικτικές 

πιθανότητες της κατάστασης του συστήματος (pout, pf) εξαρτώνται τόσο από το 

αποτέλεσμα της δειγματοληψίας όσο και από την ηλικία του εξοπλισμού. Το 

αποτέλεσμα αυτής της εξάρτησης είναι πως, σε αντίθεση με το 1ο μοντέλο, η 

πιθανότητα pf δεν έχει μια και μόνο τιμή για κάθε ζεύγος τιμών της πιθανότητας pout 

και του χρονικού διαστήματος μεταξύ των δειγματοληψιών, αλλά διάφορες τιμές που 

εξαρτώνται και από την ηλικία του εξοπλισμού. Αυτό οδήγησε σε χρήση διαφορετικού 

μηχανισμού λήψης αποφάσεων. Ο μηχανισμός παρακολούθησης που χρησιμοποιήθηκε 

σε αυτό το μοντέλο λαμβάνει αποφάσεις βάσει είτε της πιθανότητας εμφάνισης βλάβης 

στον εξοπλισμό (pf) σε ένα σταθερό χρονικό διάστημα k, είτε της πιθανότητας 

λειτουργίας του εξοπλισμού υπό τη συστηματική αιτία (pout). Πιο συγκεκριμένα 

χρησιμοποιήθηκε μία μεταβλητή απόφασης για τη σύγκριση της πιθανότητας pf (pfcr) 
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και δύο μεταβλητές απόφασης για τη σύγκριση της πιθανότητας pout (poutcr1, poutcr2). Η 

σχέση μεταξύ των μεταβλητών απόφασης που αφορούν την πιθανότητα pout πρέπει να 

είναι poutcr1<poutcr2. Η διαδικασία της λήψης αποφάσεων μέσω της παρακολούθησης του 

συστήματος είναι η εξής:  

1. 1η ζώνη (pout<poutcr1 | pf<pfcr): Εάν η πιθανότητα pout είναι μικρότερη από την 

πρώτη οριακή τιμή, υπό τη συνθήκη πως η πιθανότητα pf είναι μικρότερη από 

την οριακή τιμή pfcr, τότε θεωρείται πως το σύστημα βρίσκεται σε «καλή» 

κατάσταση. Πραγματοποιείται προγραμματισμός της επόμενης 

δειγματοληψίας και το σύστημα αφήνεται να λειτουργήσει. 

2. 2η ζώνη (poutcr1<poutcr<poutcr2 | pf<pfcr): Αν η πιθανότητα pf είναι μικρότερη από 

την οριακή τιμή pfcr και η πιθανότητα pout βρίσκεται ανάμεσα από τις δύο 

οριακές τιμές poutcr1 και poutcr2, τότε θεωρείται πως η κατάσταση του εξοπλισμού 

είναι «μέτρια». Σε αυτή την περίπτωση πραγματοποιείται άμεση δειγματοληψία 

για την καλύτερη εκτίμηση της εικόνας του συστήματος. 

3. 3η ζώνη (pout>poutcr2 | pf<pfcr): Στην περίπτωση που η πιθανότητα pf είναι 

μικρότερη της οριακής τιμής pfcr, αλλά η πιθανότητα pout μεγαλύτερη από την 

οριακή τιμή poutcr2, η κατάσταση του συστήματος θεωρείται «κακή». Η 

πραγματοποίηση επιπλέον δειγματοληψίας είναι περιττή, καθώς είναι αρκετά 

βέβαιο πως το σύστημα λειτουργεί υπό την επίδραση της συστηματικής αιτίας. 

Η απόφαση που λαμβάνεται είναι ο προγραμματισμός προληπτικής 

συντήρησης για την επαναφορά του εξοπλισμού στην αρχική του κατάσταση.  

4. 4η ζώνη (pf>pfcr): Τέλος, εάν υπολογιστεί πως η πιθανότητα εμφάνισης βλάβης 

στο σύστημα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, είναι μεγαλύτερη από την 

οριακή τιμή pfcr, τότε το σύστημα εκτιμάται πως βρίσκεται σε «πολύ κακή» 

κατάσταση. Σε αυτήν την περίπτωση λαμβάνεται η απόφαση της άμεσης 

προληπτικής συντήρησης του εξοπλισμού. 

Είναι απαραίτητο να σημειωθεί επίσης πως στην συγκεκριμένη μεθοδολογία, 

λόγω της πολυπλοκότητας που δημιουργείται για τους λόγους που αναφέρθηκαν, 

έγιναν κάποιες παραδοχές για τις ενέργειες και τα κόστη που αφορούν το σύστημα. Πιο 

συγκεκριμένα οι παραδοχές που έγιναν είναι οι εξής: 

1. Η προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού πραγματοποιείται είτε αυτός 

λειτουργεί υπό την επίδραση της συστηματικής αιτίας, είτε όχι. Δηλαδή η 
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ενέργεια της διερεύνησης του συστήματος δεν υφίσταται και κατά συνέπεια το 

κόστος Cinv δεν υπάρχει.  

2. Εάν η προληπτική συντήρηση πραγματοποιηθεί σε εξοπλισμό που λειτουργεί 

υπό την επίδραση της συστηματικής αιτίας, τότε το κόστος της συμβολίζεται 

με Cpm1. Στην αντίθετη περίπτωση το κόστος της προληπτικής συντήρησης 

συμβολίζεται με Cpm0. Ισχύει ότι Cpm0<Cpm1. 

3.3.2 Αρχικές συνθήκες 

Στην αρχή κάθε προσομοίωσης, όπως και στην υποενότητα 3.2.2, είναι 

απαραίτητη η εισαγωγή των σταθερών του συστήματος. Αυτές οι παράμετροι 

εξαρτώνται μόνο από τη φύση του συστήματος. Απαραίτητη επίσης είναι και η 

εισαγωγή των συναρτήσεων των κατανομών που θα χρησιμοποιηθούν στην 

προσομοίωση.  

3.3.3 Υπολογισμός χρονικής στιγμής της πρώτης 

δειγματοληψίας 

Προτού ξεκινήσει η προσομοίωση του πρώτου κύκλου λειτουργίας υπολογίζεται 

η χρονική στιγμή της πρώτης δειγματοληψίας. Είναι προφανές πως στην αρχή κάθε 

κύκλου το σύστημα βρίσκεται στην κατάσταση in-control και πως η ηλικία του 

εξοπλισμού είναι ίση με το 0. Γνωρίζοντας τις παραπάνω πληροφορίες, υπολογίζεται 

η εκτίμηση της χρονικής στιγμής στην οποία η πιθανότητα pout θα είναι οριακά ίση με 

την πρώτη οριακή τιμή poutcr1. Για την επίτευξη του παραπάνω υπολογισμού 

χρησιμοποιείται η σχέση (3), όπως και στην υποενότητα 3.2.3.  

3.3.4 Υπολογισμός χρόνων  

Στην αρχή κάθε λειτουργικού κύκλου υπολογίζονται οι χρόνοι που αφορούν την 

ηλικία του εξοπλισμού, χρησιμοποιώντας την προσομοιωτική μέθοδο του αντίστροφου 

μετασχηματισμού και στη συνέχεια ορίζονται οι απαραίτητες μεταβλητές κόστους και 

μεταβαλλόμενου χρόνου που διέπουν το σύστημα. 

3.3.5 Έναρξη προσομοίωσης Ν κύκλων λειτουργίας  

Αφού υπολογιστεί η χρονική στιγμή της πρώτης δειγματοληψίας και ο μέγιστος 

χρόνος ζωής του συστήματος για τον συγκεκριμένο κύκλο, ξεκινάει η προσομοίωση Ν 
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κύκλων. Πραγματοποιείται λήψη δειγματοληψίας και με το αποτέλεσμά της 

ακολουθούν οι υπολογισμοί των ενδεικτικών πιθανοτήτων του συστήματος. 

3.3.6 Αναθεώρηση ενδεικτικών πιθανοτήτων 

Ο υπολογισμός και η αναθεώρηση των ενδεικτικών πιθανοτήτων 

πραγματοποιείται με τη χρήση των σχέσεων (1) και (2) αντίστοιχα. Ο υπολογισμός των 

ενδεικτικών πιθανοτήτων πραγματοποιείται μετά από κάθε δειγματοληψία με σκοπό 

τη σύγκρισή τους με τις οριακές τιμές και κατά συνέπεια τη λήψη της αντίστοιχης 

απόφασης για το σύστημα. 

3.3.7 Λήψη αποφάσεων  

Μετά από την κάθε λήψη δείγματος και τον υπολογισμό των πιθανοτήτων pf και 

pout ακολουθεί η εκτίμηση της κατάστασης της λειτουργίας του συστήματος που 

βασίζεται στη μεθοδολογία των 4 ζωνών που αναφέρθηκε στην υποενότητα 3.3.1. Εάν 

ο τρέχων χρόνος λειτουργίας είναι μεγαλύτερος του μέγιστου χρόνου ζωής του 

εξοπλισμού τότε σημαίνει πως η δειγματοληψία δεν υλοποιείται και πως ο εξοπλισμός 

έχει υποστεί βλάβη. Σε αυτήν την περίπτωση ο κύκλος τελειώνει και πρέπει να 

υπολογιστούν τα κόστη του και  οι καθοριστικοί χρόνοι του επόμενου κύκλου.  

Στην περίπτωση όμως όπου ο τρέχων χρόνος λειτουργίας είναι μικρότερος από 

τον μέγιστο χρόνο ζωής του εξοπλισμού, πραγματοποιείται εκτίμηση της κατάστασης 

λειτουργίας του συστήματος βάσει της σύγκρισης των ενδεικτικών πιθανοτήτων με τις 

οριακές τιμές. Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως η σειρά σύγκρισης των ενδεικτικών 

πιθανοτήτων με τις αντίστοιχες οριακές τιμές είναι συγκεκριμένη. Η πρώτη σύγκριση 

που πραγματοποιείται είναι αυτή της πιθανότητας pf  με την οριακή τιμή pfcr. Τα πιθανά 

αποτελέσματα που μπορεί να προκύψουν από αυτή τη σύγκριση είναι τα εξής: 

1. pf>pfcr: Η πιθανότητα εμφάνισης βλάβης στον εξοπλισμό εκτιμάται πως 

είναι πολύ μεγάλη. Για το λόγο αυτό η επίδραση της συστηματικής αιτίας 

στο σύστημα, είτε έχει συμβεί είτε όχι, είναι μικρής σημασίας, η σύγκριση 

της πιθανότητας pout με τις οριακές τιμές poutcr1 και poutcr2 δεν 

πραγματοποιείται και το σύστημα θεωρείται πως βρίσκεται στην 

παρακάτω ζώνη:  

i. 4η ζώνη: Η κατάσταση του εξοπλισμού θεωρείται «πολύ κακή» και 

η απόφαση που λαμβάνεται είναι η άμεση προληπτική συντήρηση 
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του συστήματος. Σε περίπτωση που ο εξοπλισμός λειτουργούσε υπό 

την επίδραση της συστηματικής αιτίας, το κόστος της προληπτικής 

συντήρησης είναι Cpm1 ενώ στην αντίθετη περίπτωση Cpm0 

(Cpm0<Cpm1). Η προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού 

σηματοδοτεί το τέλος του κύκλου. Προστίθενται τα αντίστοιχα 

κόστη στο συνολικό κόστος λειτουργίας του συστήματος και 

υπολογίζονται οι απαραίτητοι χρόνοι για την εκκίνηση του 

επόμενου κύκλου λειτουργίας του εξοπλισμού. 

2. pf<pfcr: Η πιθανότητα pf δεν θεωρείται αρκετά μεγάλη ώστε να 

σηματοδοτήσει προληπτική συντήρηση στον εξοπλισμό. Για το λόγο 

αυτό πραγματοποιείται σύγκριση της πιθανότητας pout με τις οριακές 

τιμές poutcr1 και poutcr2 με σκοπό την απόκτηση καλύτερης εικόνας της 

λειτουργίας του συστήματος. Οι διαφορετικές περιπτώσεις που μπορεί να 

προκύψουν από αυτήν τη σύγκριση είναι οι εξής: 

i. 1η ζώνη (pout<poutcr1): Εάν η τιμή της αναθεωρημένης πιθανότητας 

pout είναι μικρότερη από την πρώτη οριακή τιμή τότε θεωρείται πως 

το σύστημα βρίσκεται σε «καλή» κατάσταση. Προγραμματίζεται η 

επομένη δειγματοληψία και το σύστημα αφήνεται να λειτουργήσει. 

Ο προγραμματισμός της επόμενης δειγματοληψίας 

πραγματοποιείται με τη χρήση της σχέσης (3), υπολογίζοντας σε 

ποια χρονική στιγμή εκτιμάται πως η πιθανότητα pout θα είναι ίση 

με την πρώτη οριακή τιμή poutcr1. 

ii. 2η ζώνη (poutcr1<pout<poutcr2): Σε αυτήν την περίπτωση η εικόνα για 

το σύστημα δεν είναι ξεκάθαρη και για το λόγο αυτό 

πραγματοποιείται άμεσα νέα δειγματοληψία για την καλύτερη 

εκτίμησή της. Επειδή πρακτικά είναι αδύνατο να συμβούν δυο 

δειγματοληψίες την ίδια χρονική στιγμή, θεωρείται πως υπάρχει μία 

στοιχειώδης μετατόπιση του χρόνου μεταξύ αυτών.  

iii. 3η ζώνη (pout>poutcr2): Είναι αρκετά βέβαιο πως το σύστημα 

λειτουργεί υπό την επίδραση της συστηματικής αιτίας και για το 

λόγο αυτό η λήψη επιπλέον δείγματος θεωρείται περιττή. Η 

απόφαση που λαμβάνεται είναι ο προγραμματισμός προληπτικής 

συντήρησης τη χρονική στιγμή στην οποία εκτιμάται πως η 

πιθανότητα pf θα είναι ίση με την οριακή τιμή pfcr. Για την επίτευξη 
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του παραπάνω υπολογισμού χρησιμοποιείται η σχέση (3), καθώς 

είναι απαραίτητη η αναθεώρηση της πιθανότητα pout πριν από κάθε 

υπολογισμό της πιθανότητας pf. Εάν η χρονική στιγμή για την οποία 

προγραμματίστηκε η προληπτική συντήρηση είναι μεγαλύτερη από 

τον μέγιστο χρόνο ζωής του εξοπλισμού στον τρέχοντα κύκλο, τότε 

αυτός υπόκειται σε βλάβη και η προληπτική συντήρηση δεν 

πραγματοποιείται. Στην αντίθετη περίπτωση η προληπτική 

συντήρηση πραγματοποιείται με αποτέλεσμα την αποφυγή της 

βλάβης στον εξοπλισμό. Σε κάθε περίπτωση ο κύκλος λειτουργίας 

ολοκληρώνεται, προστίθενται τα αντίστοιχα κόστη και 

υπολογίζονται οι απαραίτητες χρονικές διάρκειες (t01, t0f, t1f) του 

επόμενου κύκλου. 

       3.3.8 Υπολογισμός μέσου κόστους ανά μονάδα χρόνου 

Η προσομοίωση επαναλαμβάνεται για Ν κύκλους και υπολογίζεται το μέσο 

κόστος ανά μονάδα χρόνου με τον τρόπο που αναφέρθηκε στην υποενότητα 3.1.4. 

Τέλος, χρησιμοποιώντας τις ιδιότητες των διαδικασιών ανανέωσης-ανταμοιβής 

(υποενότητα 3.1.5) υπολογίζεται  το διάστημα εμπιστοσύνης του μέσου κόστους ανά 

μονάδα χρόνου. 
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4ο Κεφάλαιο Αριθμητικά αποτελέσματα  

Σε αυτό το κεφάλαιο περιέχεται η απεικόνιση της λειτουργίας του συστήματος 

και της εφαρμοσμένης πολιτικής λήψης αποφάσεων ανά μοντέλο προσομοίωσης, 

καθώς και κάποια αριθμητικά αποτελέσματα που υπολογίστηκαν για συγκεκριμένα σετ 

τιμών. 

4.1 Ενδεικτικά αποτελέσματα 1ου μοντέλου προσομοίωσης  

Η παρούσα υποενότητα επικεντρώνεται στην γραφική απεικόνιση και επεξήγηση 

της λειτουργίας της πολιτικής παρακολούθησης και λήψης αποφάσεων του 1ου 

μοντέλου προσομοίωσης. Επίσης παρουσιάζονται αριθμητικά αποτελέσματα, καθώς 

πραγματοποιείται και εκτίμηση του βέλτιστου εύρους τιμών των μεταβλητών 

απόφασης (pcr1, pcr2, pcr3) του μοντέλου. 

Οι σταθερές και οι τιμές  των μεταβλητών απόφασης που χρησιμοποιήθηκαν για 

τη δημιουργία των διαγραμμάτων και των αποτελεσμάτων που ακολουθούν είναι οι 

εξής: 

n=1; 

pcr1=0.052; 

pcr2=0.15; 

pcr3=0.18; 

m0=100; 

sd=10; 

sn=sd/((n)^0.5); 

m1=105; 

l=0.01; 

lo=0.01; 

l1=0.05; 

cinv=50; 

ci=0; 

cel=2; 

cout=100; 

cpm=100; 

tinv=0; 

Krepair=500; 

tcpm=1; 

tpm=1; 

Για την καλύτερη κατανόηση του μοντέλου θεωρήθηκε απαραίτητη η γραφική 

απεικόνιση της παρακολούθησης της ενδεικτικής πιθανότητας pout, η οποία 

αναθεωρείται με τη χρήση του μετασχηματισμού Bayes μετά από την πραγματοποίηση 
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κάθε δειγματοληψίας, καθώς και η επεξήγηση της πολιτικής λήψης αποφάσεων που 

πραγματοποιείται βάσει της τιμής της συγκεκριμένης πιθανότητας. Είναι σημαντικό να 

σημειωθεί πως ένας κύκλος λειτουργίας μπορεί να ολοκληρωθεί είτε με ενέργεια 

προληπτικής συντήρησης, εφόσον η διερεύνηση του συστήματος επιβεβαιώσει την 

επίδραση της συστηματικής αιτίας στο σύστημα, είτε με την εμφάνιση βλάβης στον 

εξοπλισμό και κατά συνέπεια επιδιορθωτική ενέργεια σε αυτόν. Για το λόγο αυτό 

θεωρήθηκε σημαντική η απεικόνιση τόσο ενός τυχαίου κύκλου λειτουργίας του 

εξοπλισμού ο οποίος ολοκληρώνεται λόγω ενέργειας προληπτικής συντήρησης, όσο 

και ενός που οδηγείται σε λήξη λόγω εμφάνισης βλάβης στο σύστημα.  

Στο σχήμα (4.1) απεικονίζεται η συμπεριφορά της αναθεωρημένης πιθανότητας 

pout σε έναν τυχαίο λειτουργικό κύκλο όπου η λήξη του πραγματοποιείται μέσω 

προληπτικής συντήρησης στον εξοπλισμό. Τα χρονικά διαστήματα μεταξύ των 

δειγματοληψιών είναι μεταβλητά και υπολογίζονται με τον τρόπο που αναφέρθηκε 

στην υποενότητα 3.2.3. Οι τιμές των χρόνων που σχετίζονται με την ηλικία του 

εξοπλισμού (t01, t0f, t1f), ο μέγιστος χρόνος λειτουργίας του (tmax) στον τρέχοντα κύκλο 

καθώς και το κόστος του κύκλου αναγράφονται στον πίνακα (4.1). Ο αριθμός της 

δειγματοληψίας (ad), η μέση τιμή του χαρακτηριστικού Χ (xm) ανά δειγματοληψία, η 

χρονική στιγμή (t) πραγματοποίησης κάθε λήψης δείγματος, καθώς και η τιμή της 

αναθεωρημένης πιθανότητας pout φαίνονται στον πίνακα (4.2). Όπως παρατηρείται από 

το σχήμα (4.1) και τον πίνακα (4.2), ο κύκλος απαρτίζεται από δύο επεμβάσεις 

διερεύνησης της κατάστασης λειτουργίας του εξοπλισμού. Πιο συγκεκριμένα: 

• Η πρώτη αποφασίζεται τη χρονική  στιγμή t=16.04 (pout=17.7724%, 3η 

ζώνη) και προγραμματίζεται για μελλοντικό χρόνο (t=17.02). Το 

αποτέλεσμα της πρώτης διερεύνησης οδηγεί στο συμπέρασμα πως η 

συστηματική αιτία δεν έχει επιδράσει στον εξοπλισμό, υπολογίζεται η 

χρονική στιγμή της επόμενης δειγματοληψίας υπό τη συνθήκη πως το 

σύστημα λειτουργεί στην κατάσταση in-control και ο εξοπλισμός 

αφήνεται να λειτουργήσει μέχρι τότε.  

• Η δεύτερη πραγματοποιείται άμεσα μετά τον υπολογισμό της 

πιθανότητας pout τη χρονική στιγμή της τελευταίας δειγματοληψίας 

(t=118.1917). Αυτό συμβαίνει γιατί η πιθανότητα pout εκτιμάται 

μεγαλύτερη από την τρίτη οριακή τιμή (pout>pcr3, 4η ζώνη). Το 

αποτέλεσμα της διερεύνησης επιβεβαιώνει την επίδραση της 
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συστηματικής αιτίας στο σύστημα και εκτελείται προληπτική συντήρηση 

στον εξοπλισμό.  

 

        Σχήμα (4.1) 

 

                                              Πίνακας (4.2) 

                                                      

Το σχήμα (4.2) απεικονίζει την εκτίμηση της λειτουργίας του συστήματος σε 

έναν τυχαίο λειτουργικό κύκλο στον οποίο ο εξοπλισμός υπόκειται σε βλάβη. Οι τιμές 

των χρόνων που σχετίζονται με την ηλικία του εξοπλισμού (t01, t0f, t1f), ο μέγιστος 

ad xm t pout

1 94.01675 6 0.034682

2 92.9852 8.2 0.033004

3 93.03779 10.6 0.033084

4 89.81244 12.99 0.028294

5 117.1053 15.94 0.102269

6 115.1934 16.04 0.177724

7 109.1048 23.02 0.070974

8 106.0756 23.12 0.084477

9 90.68555 23.22 0.048988

10 96.42533 23.62 0.038923

11 91.17636 25.3 0.03022

12 69.63925 28.03 0.01051

13 95.22265 32.95 0.036756

14 105.233 34.9 0.059243

15 103.1931 35 0.061943

16 101.0815 35.1 0.058609

17 98.46589 35.2 0.049022

18 94.39084 35.6 0.035314

19 100.0416 37.72 0.046295

20 107.1129 38.47 0.064647

ad xm t pout

21 107.1407 38.57 0.08102

22 101.9181 38.67 0.079485

23 106.6715 38.77 0.096891

24 103.7329 38.87 0.103001

25 88.40958 38.97 0.054005

26 100.1102 39.07 0.048881

27 96.07275 39.49 0.038303

28 86.72355 41.25 0.024348

29 89.54299 44.65 0.0279

30 91.51823 47.65 0.03074

31 104.4619 50.32 0.057132

32 98.27472 50.42 0.047361

33 105.0837 51.03 0.058756

34 93.4671 51.13 0.038697

35 76.645 52.84 0.01485

36 100.8101 57.3 0.048054

37 94.15351 57.82 0.034881

38 116.0935 59.99 0.097697

39 118.1917 60.09 0.192743

tkyklou 61.09

tmax 71.9023

t01 60.0447

t0f 302.1284

t1f 11.8576

Kostoskyklou 282.5287

Πίνακας (4.1) 
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χρόνος λειτουργίας του (tmax) στον τρέχοντα κύκλο καθώς και το κόστος του κύκλου 

αναγράφονται στον πίνακα (4.3). Ο αριθμός της δειγματοληψίας, η μέση τιμή του 

χαρακτηριστικού Χ (xm) ανά δειγματοληψία, η χρονική στιγμή (t) πραγματοποίησης 

κάθε λήψης δείγματος, καθώς και η τιμή της αναθεωρημένης πιθανότητας pout 

φαίνονται στον πίνακα (4.4). Από το σχήμα (4.2) και τον πίνακα (4.3) αξίζει να 

σημειωθούν οι εξής παρατηρήσεις: 

• Στη 15η δειγματοληψία τη χρονική στιγμή t=21 λαμβάνεται ένδειξη 

«πολύ κακής» λειτουργίας του συστήματος (4η ζώνη), καθώς η 

αναθεωρημένη πιθανότητα pout παίρνει τιμή μεγαλύτερη από την τρίτη 

οριακή τιμή pcr3. Πραγματοποιείται άμεση διερεύνηση στον εξοπλισμό, 

το αποτέλεσμα της οποίας επιβεβαιώνει πως η ένδειξη είναι εσφαλμένη 

και πως το σύστημα λειτουργεί στην κατάσταση in-control με 

βεβαιότητα. 

• Η τελευταία δειγματοληψία πραγματοποιείται τη χρονική στιγμή t=33.05 

και ο υπολογισμός της ενδεικτικής πιθανότητας pout οδηγεί σε 

προγραμματισμό διερεύνησης του εξοπλισμού (pcr2<pout<pcr3, 3
η ζώνη). 

Η διερεύνηση δεν πραγματοποιείται, καθώς προγραμματίστηκε για τη 

χρονική στιγμή t=37.79 και ο εξοπλισμός υπόκειται σε βλάβη τη χρονική 

στιγμή t=37.0573. 

 

       Σχήμα (4.2) 
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                                                                          Πίνακας (4.4) 

Μέσω της προσομοίωσης της λειτουργίας του εξοπλισμού για 30 χιλιάδες 

κύκλους λειτουργίας, για το συγκεκριμένο σετ τιμών, υπολογίζεται το μέσο κόστος 

λειτουργίας ανά μονάδα χρόνου (ΜΚΑΧ) και το 95% διάστημα εμπιστοσύνης του. Τα 

αποτελέσματα φαίνονται στον πίνακα (4.5). 

 Πίνακας (4.5) 

Η προσομοίωση πραγματοποιήθηκε για διάφορα σετ τιμών των μεταβλητών 

απόφασης και παρατηρήθηκε πως η ελαχιστοποίηση του μέσου κόστους ανά μονάδα 

χρόνου εμφανίζεται για τις εξής τιμές των οριακών τιμών: pcr1=0.05, pcr2=0.17, 

pcr3=0.17 

Στο σχήμα (4.3) απεικονίζεται ενδεικτικά το διάγραμμα του μέσου κόστους ανά 

μονάδα χρόνου (ΜΚΑΧ), καθώς και τα όρια του 95% διαστήματος εμπιστοσύνης του, 

συναρτήσει της πρώτης οριακής τιμής (pcr1) και για σταθερές τιμές των οριακών τιμών 

pcr2, pcr3. Στον πίνακα (4.6) απεικονίζονται τα αριθμητικά αποτελέσματα των 

ad xm t pout

1 94.98556 6 0.036341

2 96.34317 8 0.038807

3 92.16606 9.69 0.031684

4 104.6011 12.24 0.057437

5 106.3111 12.34 0.069522

6 76.74348 12.44 0.020401

7 96.30599 16.29 0.038728

8 92.93551 17.99 0.032888

9 114.5821 20.4 0.091253

10 107.1594 20.5 0.113193

11 96.92909 20.6 0.088486

12 104.8442 20.7 0.099053

13 105.2116 20.8 0.112431

14 102.2857 20.9 0.11185

15 117.7505 21 0.213402

16 107.7675 27 0.06669

17 100.9647 27.1 0.062706

18 86.84305 27.2 0.030017

19 112.0557 29.95 0.081315

20 93.48913 30.05 0.053814

21 99.08397 30.15 0.046386

22 95.6229 30.89 0.037463

23 106.9596 32.75 0.064208

24 108.5184 32.85 0.085735

25 108.5281 32.95 0.113263

26 111.5834 33.05 0.168142

Πίνακας (4.3)    

LMKAX MKAX UMKAX

14.8187 14.9767 15.1348

tkyklou 38.0573

tmax 37.0573

t01 106.7717

t0f 37.0573

t1f 29.0864

Kostoskyklou 602
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αντίστοιχων προσομοιώσεων. Τα αποτελέσματα προέκυψαν από την προσομοίωση 30 

χιλιάδων κύκλων ανά σετ τιμών των μεταβλητών απόφασης.  

 

Σχήμα (4.3) 

 

Πίνακας (4.6) 

Αξίζει να σημειωθεί πως παρατηρείται μείωση του ΜΚΑΧ κατά 0.5% 

συγκριτικά με το αντίστοιχο κόστος που υπολογίζεται βάσει της μεθοδολογίας που 

ακολουθείται στην αναφορά1. Τα αριθμητικά αποτελέσματα της σύγκρισης φαίνονται 

στον πίνακα (4.7) 

 

Πίνακας (4.7) 

4.2 Ενδεικτικά αποτελέσματα 2ου μοντέλου προσομοίωσης 

Το περιεχόμενο της υποενότητας αυτής επικεντρώνεται στην ανάλυση της 

πολιτικής που εφαρμόστηκε στο 2ο μοντέλο της προσομοίωσης μέσω ενδεικτικών 

αποτελεσμάτων και διαγραμμάτων.  

Οι σταθερές και οι τιμές  των μεταβλητών απόφασης που χρησιμοποιήθηκαν για 

τη δημιουργία των διαγραμμάτων και των αποτελεσμάτων που ακολουθούν είναι οι 

εξής: 

pcr1 pcr2 pcr3 LMKAX MKAX UMKAX

0.03 0.17 0.17 14.54126 14.66244 14.78361

0.04 0.17 0.17 13.8451 13.97385 14.1026

0.05 0.17 0.17 13.68423 13.82259 13.96095

0.06 0.17 0.17 13.78334 13.93036 14.07738

0.07 0.17 0.17 13.90065 14.05544 14.21024

pR pS h1 h2 n1 n2 ECT pcr1 pcr2 pcr3 hmax n ΜΚΑΧ

0.042 0.195 3.4 0.1 1 1 13.89 0.05 0.17 0.17 6 1 13.82259
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n=14; 

pfcr=0.18; 

poutcr1=0.04; 

poutcr2=0.2; 

m0=100; 

sd=10; 

sn=sd/((n)^0.5); 

m1=105; 

l=0.05; 

lo=0.0755; 

ao=4; 

l1=0.1007; 

a1=4; 

cinv=50; 

ci=1; 

cel=0.2; 

cout=500; 

cpm0=900; 

cpm1=1000; 

tinv=0; 

Krepair=2500; 

tcpm=2; 

tpm=1; 

k=1; 

 

Το διάγραμμα 4.4 απεικονίζει τη συμπεριφορά της πιθανότητας εμφάνισης 

βλάβης στο σύστημα (pf) συναρτήσει της ηλικίας του εξοπλισμού, σε χρονικό διάστημα 

t~t+k, όπου t ο τρέχων χρόνος λειτουργίας και k=1. Η κίτρινη καμπύλη αντιπροσωπεύει 

την ελάχιστη τιμή που μπορεί να πάρει η πιθανότητα pf σε κάθε ηλικία του εξοπλισμού, 

καθώς προκύπτει από τη σχέση (2) υπό τη συνθήκη πως ο εξοπλισμός λειτουργεί in-

control (pout=0), ενώ η κόκκινη καμπύλη απεικονίζει τη μέγιστη τιμή της πιθανότητας 

pf ανά ηλικία του εξοπλισμού, καθώς ο υπολογισμός της προκύπτει από τη σχέση (2) 

υπό τη συνθήκη πως η συστηματική αιτία έχει επιδράσει στο σύστημα (pout=1). Το 

διάγραμμα αποδεικνύει την ισχυρή εξάρτηση της πιθανότητας pf από την ηλικία του 

εξοπλισμού. Επίσης μέσω του συγκεκριμένου διαγράμματος γίνεται αντιληπτό το 

γεγονός πως η πιθανότητα pf, σε κάθε ηλικία του εξοπλισμού, έχει συγκεκριμένο εύρος 

πιθανών τιμών.  
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Σχήμα (4.4) 

Για την καλύτερη κατανόηση του μοντέλου θεωρήθηκε απαραίτητη η γραφική 

απεικόνιση της παρακολούθησης των ενδεικτικών πιθανοτήτων pout και pf, των 

οποίων η σύγκριση με τις οριακές τιμές (pfcr, poutcr1, poutcr2), οδηγεί στην 

αντίστοιχη λήψη απόφασης (προγραμματισμός δειγματοληψίας, άμεση 

δειγματοληψία, προγραμματισμός προληπτικής συντήρησης, άμεση προληπτική 

συντήρηση). Ένας κύκλος λειτουργίας, όπως αναφέρθηκε και στην υποενότητα 4.1, 

μπορεί να ολοκληρωθεί είτε μέσω ενέργειας προληπτικής συντήρησης στον εξοπλισμό, 

είτε μέσω εμφάνισης βλάβης στο σύστημα.  

Στα σχήματα (4.5) και (4.6), απεικονίζεται η συμπεριφορά των ενδεικτικών 

πιθανοτήτων pout και pf αντίστοιχα, σε έναν κύκλο λειτουργίας στον οποίο ο 

εξοπλισμός υπόκειται σε βλάβη. Τα χρονικά διαστήματα μεταξύ των δειγματοληψιών 

είναι μεταβλητά και υπολογίζονται με τον τρόπο που αναφέρθηκε στην υποενότητα 

3.3.3. Οι τιμές των χρόνων που σχετίζονται με την ηλικία του εξοπλισμού (t01, t0f, t1f), 

ο μέγιστος χρόνος λειτουργίας του (tmax) στον τρέχοντα κύκλο, καθώς και το κόστος 

λειτουργίας (Kostoskyklou) αναγράφονται στον πίνακα (4.8). Ο αριθμός της 

δειγματοληψίας (ad), η μέση τιμή του χαρακτηριστικού Χ (xm) ανά δειγματοληψία, η 

χρονική στιγμή (t) πραγματοποίησης κάθε λήψης δείγματος, καθώς και η τιμή της 

αναθεωρημένης πιθανότητας pout φαίνονται στον πίνακα (4.9). Αξίζει να σημειωθεί πως 

στον συγκεκριμένο κύκλο λειτουργίας δεν πραγματοποιήθηκε η επίδραση της 
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συστηματικής αιτίας στο σύστημα. Ο εξοπλισμός υπέστη βλάβη χωρίς να έχει ληφθεί 

ένδειξη για άμεση ή προγραμματισμένη ενέργεια συντήρησης. 

 

Σχήμα (4.5) 

Σχήμα (4.6) 
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 Πίνακας (4.9) 

Στα σχήματα (4.7) και (4.8), απεικονίζεται η συμπεριφορά των ενδεικτικών 

πιθανοτήτων pout και pf αντίστοιχα, σε έναν κύκλο λειτουργίας στον οποίο 

πραγματοποιείται προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού. Οι τιμές των χρόνων που 

σχετίζονται με την ηλικία του εξοπλισμού (t01, t0f, t1f), ο μέγιστος χρόνος λειτουργίας 

του (tmax) στον τρέχοντα κύκλο, καθώς και το κόστος λειτουργίας (Kostoskyklou) 

αναγράφονται στον πίνακα (4.10). Ο αριθμός της δειγματοληψίας (ad), η μέση τιμή του 

χαρακτηριστικού Χ (xm) ανά δειγματοληψία, η χρονική στιγμή (t) πραγματοποίησης 

κάθε λήψης δείγματος, καθώς και η τιμή της αναθεωρημένης πιθανότητας pout 

φαίνονται στον πίνακα (4.11). Παρατηρείται πως η επίδραση της συστηματικής αιτίας 

πραγματοποιείται τη χρονική στιγμή t=10.2658. Λόγω του γεγονότος αυτού, στην 19η 

δειγματοληψία (t=10.91), η τιμή της αναθεωρημένης πιθανότητας pout αυξάνεται 

σημαντικά με αποτέλεσμα η τιμή της πιθανότητας pf να ξεπεράσει το όριο pfcr και να 

πραγματοποιηθεί άμεση ενέργεια συντήρησης στο σύστημα.  

ad xm t pout pf

1 101.6398 0.82 0.022406 0.000382

2 98.92586 1.19 0.003431 0.000733

3 100.5674 1.94 0.010681 0.002134

4 96.69002 2.55 0.00072 0.004017

5 103.5235 3.36 0.079059 0.009266

6 103.1357 3.37 0.11878 0.009967

7 102.4237 3.38 0.113714 0.009962

8 98.28658 3.39 0.006703 0.008314

9 100.6381 4.08 0.011232 0.013575

10 94.64296 4.68 0.000171 0.019104

11 99.49633 5.51 0.005084 0.029854

12 98.69534 6.25 0.002915 0.041762

13 97.35846 7.04 0.001141 0.057421

14 97.54099 7.88 0.001297 0.077852

15 99.48013 8.74 0.00505 0.103434

16 96.48511 9.54 0.00062 0.129536

tkyklou 10.7804

tmax 8.7804

t01 26.5393

t0f 8.7804

t1f 0.0023

Kostoskyklou 2557

Πίνακας (4.8)    
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Σχήμα (4.7) 

  

Σχήμα (4.8) 
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Πίνακας (4.10) 

 

 

 

 

 

 

                                                           Πίνακας (4.11) 

Στα σχήματα (4.9) και (4.10), απεικονίζεται και πάλι η συμπεριφορά των 

ενδεικτικών πιθανοτήτων pout και pf αντίστοιχα. Οι τιμές των χρόνων που σχετίζονται 

με την ηλικία του εξοπλισμού (t01, t0f, t1f), ο μέγιστος χρόνος λειτουργίας του (tmax) 

στον τρέχοντα κύκλο, καθώς και το κόστος λειτουργίας (Kostoskyklou) αναγράφονται 

στον πίνακα (4.12). Ο αριθμός της δειγματοληψίας (ad), η μέση τιμή του 

χαρακτηριστικού Χ (xm) ανά δειγματοληψία, η χρονική στιγμή (t) πραγματοποίησης 

κάθε λήψης δείγματος, καθώς και η τιμή της αναθεωρημένης πιθανότητας pout 

φαίνονται στον πίνακα (4.13). Η επίδραση της συστηματικής αιτίας πραγματοποιείται 

τη χρονική στιγμή t=7.4853 και ανιχνεύεται στην αμέσως επόμενη δειγματοληψία 

(t=7.88). Όπως φαίνεται από τον πίνακα (4.13) και το σχήμα (4.9), η τιμή της 

πιθανότητας pout είναι μεγαλύτερη από την οριακή τιμή poutcr2 (pout=0.7005>poutcr2=0.2), 

με αποτέλεσμα τον προγραμματισμό προληπτικής συντήρησης στον εξοπλισμό τη 

χρονική στιγμή t=7.99. Η προληπτική συντήρηση πραγματοποιείται και ο εξοπλισμός 

επαναφέρεται στην αρχική του κατάσταση. 

tkyklou 11.91

tmax 10.9982

t01 10.2658

t0f 12.3384

t1f 0.7324

Kostoskyklou 1072.2

ad xm t pout pf

1 101.4007 0.82 0.019018 0.00038

2 100.9475 1.26 0.013988 0.000839

3 95.10836 1.8 0.000237 0.001762

4 96.03186 2.62 0.000454 0.004292

5 98.74703 3.44 0.003039 0.008572

6 100.207 4.21 0.008389 0.014663

7 101.062 4.87 0.015056 0.021852

8 99.37548 5.4 0.004686 0.028257

9 102.4462 6.15 0.038948 0.042676

10 101.5447 6.18 0.02107 0.041885

11 104.9745 6.59 0.190801 0.064921

12 100.2101 6.6 0.045394 0.052184

13 98.78835 6.61 0.003562 0.048643

14 96.65893 7.4 0.000706 0.065649

15 100.7532 8.26 0.012209 0.090038

16 102.053 8.9 0.029833 0.113076

17 99.484 9.15 0.005039 0.116842

18 96.43019 9.97 0.0006 0.145453

19 103.3336 10.91 0.069511 0.202649
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Σχήμα (4.9) 

 

Σχήμα (4.10) 
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ad xm t pout pf

1 99.28622 0.82 0.004393 0.000369

2 101.2756 1.55 0.017406 0.001306

3 101.4327 2.02 0.019459 0.002384

4 99.61213 2.45 0.005528 0.003678

5 94.4876 3.16 0.000153 0.006859

6 98.83061 3.98 0.003191 0.012524

7 99.48985 4.75 0.005096 0.020063

8 98.36437 5.48 0.002306 0.029264

9 97.72242 6.28 0.001484 0.042193

10 102.464 7.1 0.039149 0.062828

11 99.52809 7.12 0.005181 0.059637

12 108.2466 7.88 0.700487 0.174332

Πίνακας (4.12) 

Πίνακας (4.13) 

tkyklou 8.99

tmax 8.8432

t01 7.4853

t0f 13.3231

t1f 1.358

Kostoskyklou 1045.6
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5ο Κεφάλαιο: Συμπεράσματα 

5.1 Συμπεράσματα έρευνας 

Τα μοντέλα που παρουσιάστηκαν στην παρούσα διπλωματική εργασία 

προσομοιώνουν την εφαρμογή πολιτικών λήψης αποφάσεων προληπτικής συντήρησης 

βάσει της τρέχουσας κατάστασης λειτουργίας του εξοπλισμού (condition-based 

preventive maintenance). Τόσο στο 1ο μοντέλο, όσο και στο 2ο, η αναθεώρηση των 

ενδεικτικών πιθανοτήτων πραγματοποιείται με τη χρήση του μετασχηματισμού Bayes, 

ένα από τα ισχυρότερα και πιο σύγχρονα εργαλεία της επιστήμης της στατιστικής. Τα 

συμπεράσματα που προκύπτουν από τα δύο μοντέλα προσομοίωσης αναγράφονται 

παρακάτω: 

• 1ο Μοντέλο προσομοίωσης: Το 1ο μοντέλο που παρουσιάστηκε 

επιτυγχάνει την προσομοίωση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

οικονομική βελτιστοποίηση πλήρως μαρκοβιανών συστημάτων, στα 

οποία δηλαδή, υπάρχει η ιδιότητα της έλλειψης μνήμης λόγω των 

εκθετικών κατανομών που ακολουθούν οι χρόνοι που αφορούν τις 

μεταβολές κατάστασης του εξοπλισμού. Η πολιτική των τεσσάρων 

ζωνών που παρουσιάζεται, θεωρείται πολύ αποτελεσματική οικονομικά, 

καθώς η αναθεώρηση της πιθανότητας pout και ο προγραμματισμός των 

επόμενων ενεργειών βάσει της χρήσης του μετασχηματισμού Bayes, 

επιτρέπει την αξιοποίηση όλων των πληροφοριών του συστήματος. 

Αξίζει βέβαια να σημειωθεί πως η εφαρμογή σύνθετης πολιτικής 

αποφάσεων, όταν συνδυάζεται με τη χρήση του μετασχηματισμού Bayes, 

μετατρέπει τα εργαλεία βελτιστοποίησης, ακόμη και όταν αυτά 

χρησιμοποιούν την τεχνική της προσομοίωσης, σε εργαλεία που 

χαρακτηρίζονται από δύσκολα χειρίσιμα και σύνθετα μαθηματικά. 

• 2ο Μοντέλο προσομοίωσης: Τα συστήματα που προσομοιώνονται μέσω 

του 2ου μοντέλου θεωρούνται πιο πολύπλοκα, καθώς δεν είναι πλήρως 

μαρκοβιανά και η ιδιότητα της έλλειψης μνήμης δεν υπάρχει. Η πολιτική 

λήψης αποφάσεων που αναλύθηκε, παρατηρείται πως είναι αρκετά 

ευαίσθητη στον εντοπισμό της επίδρασης της συστηματικής αιτίας στο 

σύστημα και κατά συνέπεια στην πραγματοποίηση έγκαιρης προληπτικής 

συντήρησης στον εξοπλισμό, με αποτέλεσμα την αποφυγή εμφάνισης 



52 

 

βλάβης στο σύστημα. Τα συστήματα που μπορούν να προσομοιωθούν 

μέσω του 2ου μοντέλου θεωρούνται πολύ περισσότερα και πιο ρεαλιστικά, 

καθώς η λειτουργία του δεν περιορίζεται από τις εκθετικές κατανομές. 

Ισχύει και πάλι το γεγονός πως η εφαρμογή σύνθετων πολιτικών που 

χρησιμοποιούν το μετασχηματισμό Bayes, στις παραγωγικές διαδικασίες 

που μελετήθηκαν στην συγκεκριμένη διπλωματική εργασία, απαιτεί τη 

χρήση σύνθετων μαθηματικών και στατιστικών εργαλείων. 

5.2 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα  

Λόγω των παρατηρήσεων και των συμπερασμάτων που προέκυψαν από τη 

μελέτη που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας, 

συνιστάται η περαιτέρω μελέτη της χρήσης του μετασχηματισμού Bayes σε πολιτικές 

λήψης αποφάσεων συντήρησης βάσει της κατάστασης λειτουργίας του εξοπλισμού 

(condition-based preventive maintenance). 

Αρχικά προτείνεται η εκτενής αριθμητική διερεύνηση των προτεινόμενων 

πολιτικών ώστε να προκύψουν συμπεράσματα αναφορικά με την αποτελεσματικότητά 

τους σε σχέση με άλλες προϋπάρχουσες απλούστερες πολιτικές. 

Επίσης προτείνεται η χρήση του μετασχηματισμού Bayes σε πολιτικές λήψης 

αποφάσεων που περιλαμβάνουν τόσο ενέργειες τέλειας συντήρησης, που επαναφέρουν 

πλήρως το σύστημα στις αρχικές του συνθήκες, όσο και ενέργειες ελάχιστης 

προληπτικής συντήρησης που απομακρύνουν την συστηματική αιτία, όταν αυτή έχει 

επιδράσει.  

Aπό τα αποτελέσματα που προκύπτουν από το 2ο μοντέλο προσομοίωσης που 

αναπτύχθηκε, προτείνεται η μελέτη και άλλων πολιτικών λήψης αποφάσεων σε 

αντίστοιχα συστήματα, καθώς δεν είναι βέβαιο πως η πολιτική που προτείνεται είναι 

βέλτιστη. 

Τέλος, συνιστάται η αναλυτική μελέτη της χρήσης του μετασχηματισμού Bayes 

για την αναθεώρηση των ενδεικτικών πιθανοτήτων και την εφαρμογή των πολιτικών 

συντήρησης βάσει την κατάσταση λειτουργίας του εξοπλισμού που αναπτύχθηκαν 

στην παρούσα διπλωματική εργασία. 
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Παραρτήματα 

Παράρτημα Α 

clear 

pinakas=[]; 

for pcr1=0.05:0.01:0.05 

for pcr2=0.17:0.01:0.17 

for pcr3=pcr2:0.01:0.17 

%constants 

n=1; 

m0=100; 

sd=10; 

sn=sd/((n)^0.5); 

m1=105; 

l=0.01; 

lo=0.01; 

l1=0.05; 

cinv=50; 

ci=0; 

cel=2; 

cout=100; 

cpm=100; 

tinv=0; 

Krepair=500; 

tcm=1; 

tpm=1; 

%orismos synarthsewn 

%f-gia change, r-gia vlavh, g-kanonikes 

f = @(t) l*exp(-l*t); 

F = @(t) exp(-l*t); 

ro = @(t) lo*exp(-lo*t); 

Ro = @(t) exp(-lo*t); 

r1 = @(t) l1*exp(-l1*t); 

R1 = @(t) exp(-l1*t); 

go = @(x) normpdf(x,m0,sn); 

g1 = @(x) normpdf(x,m1,sn); 

%xronoi 

to1 = -(log(rand))/l; 

tof = -(log(rand))/lo; 

t1f = -(log(rand))/l1; 

if to1<tof 

tmax = to1 + t1f; 
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else 

tmax = tof; 

end 

pout=0; 

t=0; 

q=0; 

B2=0; 

while B2 < pcr1 

q=q+1; 

A1=@(tt) f(tt)./(F(t)).*(Ro(tt))./(Ro(t)).*(R1(t+q))./(R1(tt)); 

B2= (pout*(R1(t+q))/(R1(t))+(1-pout)*integral(A1,t,t+q))./... 

((1-pout)*(F(t+q))./(F(t)).*(Ro(t+q))./(Ro(t))+(pout*(R1(t+q))/(R1(t))+(1-

pout)*integral(A1,t,t+q))); 

end 

w=q-1; 

A1=@(tt) f(tt)./(F(t)).*(Ro(tt))./(Ro(t)).*(R1(t+w))./(R1(tt)); 

B2= (pout*(R1(t+w))/(R1(t))+(1-pout)*integral(A1,t,t+w))./... 

((1-pout)*(F(t+w))./(F(t)).*(Ro(t+w))./(Ro(t))+(pout*(R1(t+w))/(R1(t))+(1-

pout)*integral(A1,t,t+w))); 

while B2 < pcr1 

w=w+0.1; 

A1=@(tt) f(tt)./(F(t)).*(Ro(tt))./(Ro(t)).*(R1(t+w))./(R1(tt)); 

B2= (pout*(R1(t+w))/(R1(t))+(1-pout)*integral(A1,t,t+w))./... 

((1-pout)*(F(t+w))./(F(t)).*(Ro(t+w))./(Ro(t))+(pout*(R1(t+w))/(R1(t))+(1-

pout)*integral(A1,t,t+w))); 

end 

ho=w-0.1; 

A1=@(tt) f(tt)./(F(t)).*(Ro(tt))./(Ro(t)).*(R1(t+ho))./(R1(tt)); 

B2= (pout*(R1(t+ho))/(R1(t))+(1-pout)*integral(A1,t,t+ho))./... 

((1-

pout)*(F(t+ho))./(F(t)).*(Ro(t+ho))./(Ro(t))+(pout*(R1(t+ho))/(R1(t))+(1-

pout)*integral(A1,t,t+ho))); 

while B2 < pcr1 

ho=ho+0.01; 

A1=@(tt) f(tt)./(F(t)).*(Ro(tt))./(Ro(t)).*(R1(t+ho))./(R1(tt)); 

B2= (pout*(R1(t+ho))/(R1(t))+(1-pout)*integral(A1,t,t+ho))./... 

((1-

pout)*(F(t+ho))./(F(t)).*(Ro(t+ho))./(Ro(t))+(pout*(R1(t+ho))/(R1(t))+(1-

pout)*integral(A1,t,t+ho))); 

end 

h=ho; 

t=t+h; 

sumk=0; 

sumt=0; 

ad=0; 

kykloi=0; 
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sumk2=0; 

sumt2=0; 

sumkt=0; 

ka=1.96; 

N=100000; 

while kykloi<N 

if to1>t 

xm=norminv(rand,m0,sn); 

else 

xm=norminv(rand,m1,sn); 

end 

%pout 

I1=@(tt) f(tt)./(F(t-h)).*(Ro(tt))./(Ro(t-h)).*(R1(t))./(R1(tt)); 

I2=(F(t))./(F(t-h)).*(Ro(t))./(Ro(t-h))*go(xm); 

pout=(pout*(R1(t))/(R1(t-h))+(1-pout)*integral(I1,t-h,t))*g1(xm)/((1-

pout)*I2+(pout*(R1(t))/(R1(t-h))+(1-pout)*integral(I1,t-h,t))*g1(xm)); 

ad=ad+1; 

if t>tmax 

ad=ad-1; 

if to1<tof 

Kout=cout*t1f; 

else 

Kout=0; 

end 

Kostoskyklou=ad*cel*n+Krepair+Kout; 

tkyklou=tmax+tcm; 

Kostoskyklou2=Kostoskyklou.^2; 

tkyklou2=tkyklou.^2; 

kt=Kostoskyklou.*tkyklou; 

sumk2=sumk2+Kostoskyklou2; 

sumt2=sumt2+tkyklou2; 

sumkt=sumkt+kt; 

sumk=sumk+Kostoskyklou; 

sumt=sumt+tkyklou; 

to1 = -(log(rand))/l; 

tof = -(log(rand))/lo; 

t1f = -(log(rand))/l1; 

if to1<tof 

tmax = to1 + t1f; 

else 

tmax = tof; 

end 

kykloi=kykloi+1; 
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t=0; 

h=ho; 

pout=0; 

t=t+h; 

ad=0; 

else 

if pout<pcr1 

q=0; 

A1=@(tt) f(tt)./(F(t)).*(Ro(tt))./(Ro(t)).*(R1(t+q))./(R1(tt)); 

B2= (pout*(R1(t+q))/(R1(t))+(1-pout)*integral(A1,t,t+q))./... 

((1-pout)*(F(t+q))./(F(t)).*(Ro(t+q))./(Ro(t))+(pout*(R1(t+q))/(R1(t))+(1-

pout)*integral(A1,t,t+q))); 

while B2 < pcr1 

q=q+1; 

A1=@(tt) f(tt)./(F(t)).*(Ro(tt))./(Ro(t)).*(R1(t+q))./(R1(tt)); 

B2= (pout*(R1(t+q))/(R1(t))+(1-pout)*integral(A1,t,t+q))./... 

((1-pout)*(F(t+q))./(F(t)).*(Ro(t+q))./(Ro(t))+(pout*(R1(t+q))/(R1(t))+(1-

pout)*integral(A1,t,t+q))); 

end 

w=q-1; 

A1=@(tt) f(tt)./(F(t)).*(Ro(tt))./(Ro(t)).*(R1(t+w))./(R1(tt)); 

B2= (pout*(R1(t+w))/(R1(t))+(1-pout)*integral(A1,t,t+w))./... 

((1-pout)*(F(t+w))./(F(t)).*(Ro(t+w))./(Ro(t))+(pout*(R1(t+w))/(R1(t))+(1-

pout)*integral(A1,t,t+w))); 

while B2 < pcr1 

w=w+0.1; 

A1=@(tt) f(tt)./(F(t)).*(Ro(tt))./(Ro(t)).*(R1(t+w))./(R1(tt)); 

B2= (pout*(R1(t+w))/(R1(t))+(1-pout)*integral(A1,t,t+w))./... 

((1-pout)*(F(t+w))./(F(t)).*(Ro(t+w))./(Ro(t))+(pout*(R1(t+w))/(R1(t))+(1-

pout)*integral(A1,t,t+w))); 

end 

h=w-0.1; 

A1=@(tt) f(tt)./(F(t)).*(Ro(tt))./(Ro(t)).*(R1(t+h))./(R1(tt)); 

B2= (pout*(R1(t+h))/(R1(t))+(1-pout)*integral(A1,t,t+h))./... 

((1-pout)*(F(t+h))./(F(t)).*(Ro(t+h))./(Ro(t))+(pout*(R1(t+h))/(R1(t))+(1-

pout)*integral(A1,t,t+h))); 

while B2 < pcr1 

h=h+0.01; 

A1=@(tt) f(tt)./(F(t)).*(Ro(tt))./(Ro(t)).*(R1(t+h))./(R1(tt)); 

B2= (pout*(R1(t+h))/(R1(t))+(1-pout)*integral(A1,t,t+h))./... 

((1-pout)*(F(t+h))./(F(t)).*(Ro(t+h))./(Ro(t))+(pout*(R1(t+h))/(R1(t))+(1-

pout)*integral(A1,t,t+h))); 

end 

t=t+h; 

elseif pout<pcr2 
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h=0.1; 

t=t+h; 

elseif pout<pcr3 

q=0; 

A1=@(tt) f(tt)./(F(t)).*(Ro(tt))./(Ro(t)).*(R1(t+q))./(R1(tt)); 

B2= (pout*(R1(t+q))/(R1(t))+(1-pout)*integral(A1,t,t+q))./... 

((1-pout)*(F(t+q))./(F(t)).*(Ro(t+q))./(Ro(t))+(pout*(R1(t+q))/(R1(t))+(1-

pout)*integral(A1,t,t+q))); 

while B2 < pcr3 

q=q+1; 

A1=@(tt) f(tt)./(F(t)).*(Ro(tt))./(Ro(t)).*(R1(t+q))./(R1(tt)); 

B2= (pout*(R1(t+q))/(R1(t))+(1-pout)*integral(A1,t,t+q))./... 

((1-pout)*(F(t+q))./(F(t)).*(Ro(t+q))./(Ro(t))+(pout*(R1(t+q))/(R1(t))+(1-

pout)*integral(A1,t,t+q))); 

end 

w=q-1; 

A1=@(tt) f(tt)./(F(t)).*(Ro(tt))./(Ro(t)).*(R1(t+w))./(R1(tt)); 

B2= (pout*(R1(t+w))/(R1(t))+(1-pout)*integral(A1,t,t+w))./... 

((1-pout)*(F(t+w))./(F(t)).*(Ro(t+w))./(Ro(t))+(pout*(R1(t+w))/(R1(t))+(1-

pout)*integral(A1,t,t+w))); 

while B2 < pcr3 

w=w+0.1; 

A1=@(tt) f(tt)./(F(t)).*(Ro(tt))./(Ro(t)).*(R1(t+w))./(R1(tt)); 

B2= (pout*(R1(t+w))/(R1(t))+(1-pout)*integral(A1,t,t+w))./... 

((1-pout)*(F(t+w))./(F(t)).*(Ro(t+w))./(Ro(t))+(pout*(R1(t+w))/(R1(t))+(1-

pout)*integral(A1,t,t+w))); 

end 

h=w-0.1; 

A1=@(tt) f(tt)./(F(t)).*(Ro(tt))./(Ro(t)).*(R1(t+h))./(R1(tt)); 

B2= (pout*(R1(t+h))/(R1(t))+(1-pout)*integral(A1,t,t+h))./... 

((1-pout)*(F(t+h))./(F(t)).*(Ro(t+h))./(Ro(t))+(pout*(R1(t+h))/(R1(t))+(1-

pout)*integral(A1,t,t+h))); 

while B2 < pcr3 

h=h+0.01; 

A1=@(tt) f(tt)./(F(t)).*(Ro(tt))./(Ro(t)).*(R1(t+h))./(R1(tt)); 

B2= (pout*(R1(t+h))/(R1(t))+(1-pout)*integral(A1,t,t+h))./... 

((1-pout)*(F(t+h))./(F(t)).*(Ro(t+h))./(Ro(t))+(pout*(R1(t+h))/(R1(t))+(1-

pout)*integral(A1,t,t+h))); 

end 

t=t+h; 

if t>tmax 

if to1<tof 

Kout=cout*t1f; 

else 

Kout=0; 
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end 

Kostoskyklou=ad*cel*n+Krepair+Kout; 

tkyklou=tmax+tcm; 

Kostoskyklou2=Kostoskyklou.^2; 

tkyklou2=tkyklou.^2; 

kt=Kostoskyklou.*tkyklou; 

sumk2=sumk2+Kostoskyklou2; 

sumt2=sumt2+tkyklou2; 

sumkt=sumkt+kt; 

sumk=sumk+Kostoskyklou; 

sumt=sumt+tkyklou; 

to1 = -(log(rand))/l; 

tof = -(log(rand))/lo; 

t1f = -(log(rand))/l1; 

if to1<tof 

tmax = to1 + t1f; 

else 

tmax = tof; 

end 

kykloi=kykloi+1; 

t=0; 

h=ho; 

pout=0; 

t=t+h; 

ad=0; 

elseif t>to1 

Kpm=cpm+cinv; 

Kout=cout*(t-to1); 

tpm=1; 

Kostoskyklou=ad*cel*n+Kpm+Kout; 

tkyklou=t+tpm; 

Kostoskyklou2=Kostoskyklou.^2; 

tkyklou2=tkyklou.^2; 

kt=Kostoskyklou.*tkyklou; 

sumk2=sumk2+Kostoskyklou2; 

sumt2=sumt2+tkyklou2; 

sumkt=sumkt+kt; 

sumk=sumk+Kostoskyklou; 

sumt=sumt+tkyklou; 

kykloi=kykloi+1; 

ad=0; 

pout=0; 

t=0; 
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to1 = -(log(rand))/l; 

tof = -(log(rand))/lo; 

t1f = -(log(rand))/l1; 

if to1<tof 

tmax = to1 + t1f; 

else 

tmax = tof; 

end 

h=ho; 

t=t+h; 

else 

sumk=sumk+cinv; 

pout=0; 

q=0; 

A1=@(tt) f(tt)./(F(t)).*(Ro(tt))./(Ro(t)).*(R1(t+q))./(R1(tt)); 

B2= (pout*(R1(t+q))/(R1(t))+(1-pout)*integral(A1,t,t+q))./... 

((1-pout)*(F(t+q))./(F(t)).*(Ro(t+q))./(Ro(t))+(pout*(R1(t+q))/(R1(t))+(1-

pout)*integral(A1,t,t+q))); 

while B2 < pcr1 

q=q+1; 

A1=@(tt) f(tt)./(F(t)).*(Ro(tt))./(Ro(t)).*(R1(t+q))./(R1(tt)); 

B2= (pout*(R1(t+q))/(R1(t))+(1-pout)*integral(A1,t,t+q))./... 

((1-pout)*(F(t+q))./(F(t)).*(Ro(t+q))./(Ro(t))+(pout*(R1(t+q))/(R1(t))+(1-

pout)*integral(A1,t,t+q))); 

end 

h=q-1; 

A1=@(tt) f(tt)./(F(t)).*(Ro(tt))./(Ro(t)).*(R1(t+h))./(R1(tt)); 

B2= (pout*(R1(t+h))/(R1(t))+(1-pout)*integral(A1,t,t+h))./... 

((1-pout)*(F(t+h))./(F(t)).*(Ro(t+h))./(Ro(t))+(pout*(R1(t+h))/(R1(t))+(1-

pout)*integral(A1,t,t+h))); 

while B2 < pcr1 

h=h+0.1; 

A1=@(tt) f(tt)./(F(t)).*(Ro(tt))./(Ro(t)).*(R1(t+h))./(R1(tt)); 

B2= (pout*(R1(t+h))/(R1(t))+(1-pout)*integral(A1,t,t+h))./... 

((1-pout)*(F(t+h))./(F(t)).*(Ro(t+h))./(Ro(t))+(pout*(R1(t+h))/(R1(t))+(1-

pout)*integral(A1,t,t+h))); 

end 

t=t+h; 

end 

else 

if t>to1 

Kpm=cpm+cinv; 

Kout=cout*(t-to1); 

tpm=1; 
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Kostoskyklou=ad*cel*n+Kpm+Kout; 

tkyklou=t+tpm; 

Kostoskyklou2=Kostoskyklou.^2; 

tkyklou2=tkyklou.^2; 

kt=Kostoskyklou.*tkyklou; 

sumk2=sumk2+Kostoskyklou2; 

sumt2=sumt2+tkyklou2; 

sumkt=sumkt+kt; 

sumk=sumk+Kostoskyklou; 

sumt=sumt+tkyklou; 

kykloi=kykloi+1; 

ad=0; 

pout=0; 

t=0; 

to1 = -(log(rand))/l; 

tof = -(log(rand))/lo; 

t1f = -(log(rand))/l1; 

if to1<tof 

tmax = to1 + t1f; 

else 

tmax = tof; 

end 

h=ho; 

t=t+h; 

else 

sumk=sumk+cinv; 

pout=0; 

q=0; 

A1=@(tt) f(tt)./(F(t)).*(Ro(tt))./(Ro(t)).*(R1(t+q))./(R1(tt)); 

B2=(pout*(R1(t+q))/(R1(t))+(1-pout)*integral(A1,t,t+q))./... 

((1-pout)*(F(t+q))./(F(t)).*(Ro(t+q))./(Ro(t))+(pout*(R1(t+q))/(R1(t))+(1-

pout)*integral(A1,t,t+q))); 

while B2 < pcr1 

q=q+1; 

A1=@(tt) f(tt)./(F(t)).*(Ro(tt))./(Ro(t)).*(R1(t+q))./(R1(tt)); 

B2= (pout*(R1(t+q))/(R1(t))+(1-pout)*integral(A1,t,t+q))./... 

((1-pout)*(F(t+q))./(F(t)).*(Ro(t+q))./(Ro(t))+(pout*(R1(t+q))/(R1(t))+(1-

pout)*integral(A1,t,t+q))); 

end 

h=q-1; 

A1=@(tt) f(tt)./(F(t)).*(Ro(tt))./(Ro(t)).*(R1(t+h))./(R1(tt)); 

B2= (pout*(R1(t+h))/(R1(t))+(1-pout)*integral(A1,t,t+h))./... 
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    ((1-

pout)*(F(t+h))./(F(t)).*(Ro(t+h))./(Ro(t))+(pout*(R1(t+h))/(R1(t))+(1-

pout)*integral(A1,t,t+h))); 

while B2 < pcr1 

h=h+0.1; 

A1=@(tt) f(tt)./(F(t)).*(Ro(tt))./(Ro(t)).*(R1(t+h))./(R1(tt)); 

B2= (pout*(R1(t+h))/(R1(t))+(1-pout)*integral(A1,t,t+h))./... 

    ((1-

pout)*(F(t+h))./(F(t)).*(Ro(t+h))./(Ro(t))+(pout*(R1(t+h))/(R1(t))+(1-

pout)*integral(A1,t,t+h))); 

end 

t=t+h; 

end 

end 

end 

end 

MKAX=sumk/sumt; 

v11=1/(kykloi-1)*sumk2-1/(kykloi*(kykloi-1))*(sumk).^2; 

v22=1/(kykloi-1)*sumt2-1/(kykloi*(kykloi-1))*(sumt).^2; 

v12=1/(kykloi-1)*sumkt-1/(kykloi*(kykloi-1))*sumk*sumt; 

v=v11-2*MKAX*v12+(MKAX.^2)*v22; 

s=sqrt(v); 

UMKAX=MKAX+ka.*s.*sqrt(kykloi)./sumt; 

LMKAX=MKAX-ka.*s.*sqrt(kykloi)./sumt; 

pinakas(end+1,:)=[pcr1,pcr2,pcr3,LMKAX,MKAX,UMKAX]; 

end 

end 

end 

 

Παράρτημα Β 

clear 

pinakas=[]; 

for poutcr1=0.01:0.01:0.04 

%constants 

n=14; 

pfcr=0.092; 

poutcr2=0.095; 

m0=100; 

sd=10; 

sn=sd/((n)^0.5); 
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m1=105; 

l=0.05; 

lo=0.0755; 

ao=4; 

l1=0.1007; 

a1=4; 

cinv=50; 

ci=1; 

cel=0.2; 

cout=0; 

cpm0=900; 

cpm1=1000; 

tinv=0; 

Krepair=2500; 

tcm=2; 

tpm=1; 

 

%orismos synarthsewn 

%f-gia change, r-gia vlavh, g-kanonikes 

f = @(t) l*exp(-l*t); 

F = @(t) exp(-l*t); 

ro = @(t) ao*(lo.^ao).*(t.^(ao-1)).*exp(-(lo.*t).^ao); 

Ro = @(t) exp(-(lo*t).^ao); 

r1 = @(t) a1*(l1.^a1).*(t.^(a1-1)).*exp(-(l1.*t).^a1); 

R1 = @(t) exp(-(l1*t).^a1); 

go = @(x) normpdf(x,m0,sn); 

g1 = @(x) normpdf(x,m1,sn); 

 

%xronoi 

to1 = -(log(rand))/l; 

tof = (-log(rand)).^(1/ao)/lo; 

t1f = ((-log(rand*exp(-((l1*to1).^a1)))).^(1/a1))/l1-to1; 

if to1<tof 

tmax = to1 + t1f; 
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else 

tmax = tof; 

end 

pf=0; 

k=1; 

q=0; 

t=0; 

pout=0; 

ho=0; 

B22=0; 

while B22<poutcr1 

ho=ho+0.01; 

I1=@(tt) f(tt)./(F(t)).*(Ro(tt))./(Ro(t)).*(R1(t+ho))./(R1(tt)); 

I2=(F(t+ho))./(F(t)).*(Ro(t+ho))./(Ro(t)); 

B22=(pout*(R1(t+ho))/(R1(t))+(1-pout)*integral(I1,t,t+ho))/((1-

pout)*I2+(pout*(R1(t+ho))/(R1(t))+(1-pout)*integral(I1,t,t+ho))); 

end 

ka=1.96; 

h=ho; 

t=t+h; 

Kostoskyklou=0; 

tkyklou=0; 

sumk2=0; 

sumt2=0; 

sumkt=0; 

sumk=0; 

sumt=0; 

ad=0; 

kykloi=0; 

blabh=0; 

qs=0; 

pm=0; 

N=10; 

while kykloi<N 

if to1>t 
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xm=norminv(rand,m0,sn); 

else 

xm=norminv(rand,m1,sn); 

end 

%pout 

I1=@(tt) f(tt)./(F(t-h)).*(Ro(tt))./(Ro(t-h)).*(R1(t))./(R1(tt)); 

I2=(F(t))./(F(t-h)).*(Ro(t))./(Ro(t-h))*go(xm); 

pout=((pout*(R1(t))/(R1(t-h))+(1-pout)*integral(I1,t-h,t))*g1(xm)/((1-

pout)*I2+(pout*(R1(t))/(R1(t-h))+(1-pout)*integral(I1,t-h,t))*g1(xm))); 

I3=@(tt) ro(tt)./Ro(t).*F(tt)./F(t); 

I4=@(tt) f(tt).*Ro(tt).*(R1(tt)-R1(t+k))./(R1(tt).*F(t).*Ro(t)); 

I5=@(tt) r1(tt)./R1(t); 

pf=(1-

pout).*(integral(I3,t,t+k)+integral(I4,t,t+k))+pout.*integral(I5,t,t+k); 

ad=ad+1; 

if t>tmax 

blabh=blabh+1; 

ad=ad-1; 

if to1<tof 

Kout=cout*t1f; 

qs=qs+1; 

else 

Kout=0; 

end 

Kostoskyklou=ad*(ci+cel*n)+Krepair+Kout; 

tkyklou=tmax+tcm; 

Kostoskyklou2=Kostoskyklou.^2; 

tkyklou2=tkyklou.^2; 

kt=Kostoskyklou.*tkyklou; 

sumk2=sumk2+Kostoskyklou2; 

sumt2=sumt2+tkyklou2; 

sumkt=sumkt+kt; 

sumk=sumk+Kostoskyklou; 

sumt=sumt+tkyklou; 

to1 = -(log(rand))/l; 
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tof = (-log(rand)).^(1/ao)/lo; 

t1f = ((-log(rand*exp(-((l1*to1).^a1)))).^(1/a1))/l1-to1; 

if to1<tof 

tmax = to1 + t1f; 

else 

tmax = tof; 

end 

kykloi=kykloi+1; 

t=0; 

h=ho; 

pout=0; 

t=t+h; 

ad=0; 

else 

if pf>pfcr 

pm=pm+1; 

if t>to1 

Kout=cout*(t-to1); 

cpm=cpm1; 

qs=qs+1; 

else 

Kout=0; 

cpm=cpm0; 

end 

Kpm=cpm; 

Kostoskyklou=ad*(ci+cel*n)+Kpm+Kout; 

tkyklou=tmax+tcm; 

Kostoskyklou2=Kostoskyklou.^2; 

tkyklou2=tkyklou.^2; 

kt=Kostoskyklou.*tkyklou; 

sumk2=sumk2+Kostoskyklou2; 

sumt2=sumt2+tkyklou2; 

sumkt=sumkt+kt; 

sumk=sumk+Kostoskyklou; 
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sumt=sumt+tkyklou; 

to1 = -(log(rand))/l; 

tof = (-log(rand)).^(1/ao)/lo; 

t1f = ((-log(rand*exp(-((l1*to1).^a1)))).^(1/a1))/l1-to1; 

if to1<tof 

tmax = to1 + t1f; 

else 

tmax = tof; 

end 

kykloi=kykloi+1; 

t=0; 

h=ho; 

pout=0; 

t=t+h; 

ad=0; 

elseif pout<poutcr1 

h=0; 

B22=pout; 

while B22<poutcr1 

h=h+0.01; 

I1=@(tt) f(tt)./(F(t)).*(Ro(tt))./(Ro(t)).*(R1(t+h))./(R1(tt)); 

I2=(F(t+h))./(F(t)).*(Ro(t+h))./(Ro(t)); 

B22=(pout*(R1(t+h))/(R1(t))+(1-pout)*integral(I1,t,t+h))/((1-

pout)*I2+(pout*(R1(t+h))/(R1(t))+(1-pout)*integral(I1,t,t+h))); 

end 

t=t+h; 

elseif pout<poutcr2 

h=0.01; 

t=t+h; 

else 

tb=t; 

while pf<pfcr 

h=h+0.01; 

I1=@(tt) f(tt)./(F(tb)).*(Ro(tt))./(Ro(tb)).*(R1(tb+h))./(R1(tt)); 

I2=(F(tb+h))./(F(tb)).*(Ro(tb+h))./(Ro(tb)); 
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B22=(pout*(R1(t+h))/(R1(t))+(1-pout)*integral(I1,t,t+h))/((1-

pout)*I2+(pout*(R1(t+h))/(R1(t))+(1-pout)*integral(I1,t,t+h))); 

t=t+0.01; 

I3=@(tt) ro(tt)./Ro(t).*F(tt)./F(t); 

I4=@(tt) f(tt).*Ro(tt).*(R1(tt)-R1(t+k))./(R1(tt).*F(t).*Ro(t)); 

I5=@(tt) r1(tt)./R1(t); 

pf=(1-B22).*(integral(I3,t,t+k)+integral(I4,t,t+k))+B22.*integral(I5,t,t+k); 

end 

if t>tmax 

blabh=blabh+1; 

if to1<tof 

Kout=cout*t1f; 

qs=qs+1; 

else 

Kout=0; 

end 

Kostoskyklou=ad*(ci+cel*n)+Krepair+Kout; 

tkyklou=tmax+tcm; 

Kostoskyklou2=Kostoskyklou.^2; 

tkyklou2=tkyklou.^2; 

kt=Kostoskyklou.*tkyklou; 

sumk2=sumk2+Kostoskyklou2; 

sumt2=sumt2+tkyklou2; 

sumkt=sumkt+kt; 

sumk=sumk+Kostoskyklou; 

sumt=sumt+tkyklou; 

to1 = -(log(rand))/l; 

tof = (-log(rand)).^(1/ao)/lo; 

t1f = ((-log(rand*exp(-((l1*to1).^a1)))).^(1/a1))/l1-to1; 

if to1<tof 

tmax = to1 + t1f; 

else 

tmax = tof; 

end 

kykloi=kykloi+1; 
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t=0; 

h=ho; 

pout=0; 

t=t+h; 

ad=0; 

else 

pm=pm+1; 

if t>to1 

Kout=cout*(t-to1); 

cpm=cpm1; 

qs=qs+1; 

else 

Kout=0; 

cpm=cpm0; 

end 

Kpm=cpm; 

Kostoskyklou=ad*(ci+cel*n)+Kpm+Kout; 

tkyklou=t+tpm; 

Kostoskyklou2=Kostoskyklou.^2; 

tkyklou2=tkyklou.^2; 

kt=Kostoskyklou.*tkyklou; 

sumk2=sumk2+Kostoskyklou2; 

sumt2=sumt2+tkyklou2; 

sumkt=sumkt+kt; 

sumk=sumk+Kostoskyklou; 

sumt=sumt+tkyklou; 

kykloi=kykloi+1; 

ad=0; 

pout=0; 

t=0; 

to1 = -(log(rand))/l; 

tof = (-log(rand)).^(1/ao)/lo; 

t1f = ((-log(rand*exp(-((l1*to1).^a1)))).^(1/a1))/l1-to1; 

if to1<tof 
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tmax = to1 + t1f; 

else 

tmax = tof; 

end 

h=ho; 

t=t+h; 

end 

end 

end 

end 

MKAX=sumk/sumt; 

v11=1/(kykloi-1)*sumk2-1/(kykloi*(kykloi-1))*(sumk).^2; 

v22=1/(kykloi-1)*sumt2-1/(kykloi*(kykloi-1))*(sumt).^2; 

v12=1/(kykloi-1)*sumkt-1/(kykloi*(kykloi-1))*sumk*sumt; 

v=v11-2.*MKAX.*v12+(MKAX.^2)*v22; 

s=sqrt(v); 

UMKAX=MKAX+ka.*s.*sqrt(kykloi)./sumt; 

LMKAX=MKAX-ka.*s.*sqrt(kykloi)./sumt; 

pinakas(end+1,:)=[poutcr1,poutcr2,pfcr,LMKAX,MKAX,UMKAX]; 

end 
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