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 :مترجمین پیشگفتار

 درباره مطالعه و است ستمیس یهامشخصه نیمهمتر از یکی نانیاطم یتقابل ،یصنعت یهاستمیس هیکل در

 مورد سیستم یک آینده عملکرد آن در که است مهندسی طراحی فرایند از مهمی بخش اطمینان قابلیت

 است یعیطب باشد همراه کامل قطعیت با تواندنمی آینده بینیپیش که آنجا از. گیردمی قرار قضاوت و بررسی

 ورندآمی فراهم را قطعیت عدم مدلسازی امکان که روندمی بکار روشهایی اطمینان، قابلیت محاسبات انجام در

 هفتهن اعتماد تیقابل هینظر در ،یتصادف یهادهیپد رفتار شینما منظور به آمار یاصل یکاربردها از یکی که

 رفتهگ کار به هادستگاه عمر طول نییتع و یمهندس مانند یموارد در شتریب هینظر نیا که ییآنجا از. است

 قابلیت محاسبه تکنیکهای در اولیه پیشرفتهای. ندیگویم زین اعتماد تیقابل یمهندس آن به یگاه، شودیم

 ای،ستهه صنایع در سپس تکنیکها این. بود همراه نظامی و اییفض صنایع به مربوطه تحقیقات با اطمینان

 زیادی ضررهای خطا بروز با که فولاد، و شیمیایی مواد ساخت هایکارخانه نظیر مداوم تولید با هایکارخانه

 سازد، برآورده زمان هر در را کنندگانمصرف نیاز است موظف که برق صنعت در بالاخره و شوندمی متحمل

  .کردند باز بسرعت را دخو جای

 یم آن نیمخاطب که باشد یم راتیتعم و ینگهدار و نانیاطم تیقابل یمعرف نهیزم در یاثر حاضر کتاب

 و عمران ع،یصنا ک،یمکان برق،) یمهندس یها رشته اکثر یلیتکم لاتیتحص و یکارشناس انیدانشجو توانند

 عنوان هب تواند یم کتاب نیاهایی از فصل. باشند یکپزش یها رشته یحت و تیریمد ،(آمار) هیپا علوم ،(یمیش

 به ای( عیصنا یمهندس یکارشناس مقطع راتیتعم و ینگهدار درس در مثلا) گردد مطرح درس کی از یبخش

 ارشد یکارشناس مقطع در نانیاطم تیقابل درس مثلا) گردد ارائه کامل صورت به عنوان نیهم با یدرس عنوان

 نکهیا لیدل به حاضر کتاب یول است موجود نانیاطم تیقابل حوزه در یمختلف منابع. (آمار و عیصنا ک،یمکان

 به هتوج با. دیگرد انتخاب ، به منظور ترجمهباشد یم نهیزم نیا در منابع نیتر یاصل و نیتر یکاربرد جز

 ندارند الاتاحتم و آمار از یدانش که یانیدانشجو( شرفتهیپ سطوح تا یمبتد از مطالب پوشش) کتاب کردیرو

 بخش: رددگ یم میتقس یاصل بخش سه به کتاب. گردند مند بهره کامل طور به کتاب یمحتوا از توانند یم زین

 تینها در و ریتعم یها داده و یخراب لیتحل دوم بخش رات،یتعم و ینگهدار و نانیاطم تیقابل یها مدل اول

 نانیاطم تیقابل با ییآشنا کتاب یاصل هدف. شود یم پرداخته حوزه نیا یعمل یکاربردها به سوم بخش در

 حوزه در یکم دانش که یفن رانیمد و صنعت نیمهندس ،یمهندس انیدانشجو یبرا راتیتعم و ینگهدار و

 زین حوزه نیا در یکابرد مطالب به یتئور مطالب بر علاوه کتاب نیا در. باشد یم دارند، احتمالات و آمار

 .است شده پرداخته
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 فصل اول

 مقدمه
 

 نیماش یباتر ،شود یمخراب  ییلباس شو نیمثلا ماش .افتند یاز کار م و شوند یخراب م ایاش

کار  گرید ونیزیکنترل تلو ،کند یآبگرمکن چکه م سوزد،می تستر یدستگاه برق ،شود یم یخال

 یز کار ما لیاتوموب کیاستارت  کند،ینم عملکننده صدا( درست  تی)تقو ریفالی آمپ کی کند،ینم

ر زمان در اثر مرو مدت کار کیبعد از  ییلباسشو نیموتور ماشو  کندیخانه چکه م کیپشت بام  فتد،ا

 یمتقس. باعث چکه کردن آن شده است گرم کنمخزن آب یجیتدر یدگوفرس. می شودفرسوده و خراب 

است که لازم است به طور متناوب به مخزن آبگرمکن  رانهیشگیپ راتیبه علت عدم تعم یفرسودگ نیاز ا

. است یکیقطعه الکتر کی یناگهان یخراب لیبه دل ونیزیکنترل از راه دور تلو یخراب. کرد یدگیرس

از  یلیخ یحت. گردند یدردسر مایجاد باعث  یمال یها علاوه بر خسارت ها یخراب نیاز ا یاریبس

 ،یمال خسارتعلاوه بر ها  یاز خراب یاریبس .اندازدیها ممکن است سلامت انسان را به خطر ب یخراب

سقوط  مایهواپ ،غفلت کوچک کیبه علت  0406مثلا در سال . می گردند منجر به خسارات جانی نیز

در  ییتصادف به علت خطا نیا. آن کشته شدند نیچهار نفر از پنج سرنش شامدیپ نیکرد و در اثر ا

 کیموتور  0424در سال . مربوطه شده بود وزیبرق رخ داد و منجر به سوختن ف انیجر ریمس یطراح

 و ینگهدار فیضع ندیفرآ .نددنفر کشته ش 720و تعداد  شدموقع بلند شدن خراب  De-01 مایهواپ

 .شود یحادثه منجر م این به ماینامناسب هواپ یو طراح راتیتعم

 راتیو تعم یو نگهدار( ، پایاییاعتماد) نانیاطم تیقابل یو بررس لیلتح 1.1

و  رشد. باشدیم یمهندس اصولدر  یدیجد نسبتا حوزه راتیو تعم یو نگهدار اطمینان تیقابل

 و بهمطال ها،سیستم پیچیدگی افزایشعامل گرفته شده است که شامل:  نیحوزه از چند نیتوسعه ا

 کنترل محصولات، قابلیت به مربوط جدید مقررات و قوانین ،محصولات کیفیت به مردم عموم توجه

 قابل جویی صرفه نهایت در و تعمیرات و نگهداری و اطمینان قابلیت به دستیابی جهت دولت بیشتر

 رای یک در است. ارانتیو های هزینه و تعمیرات هزینه خرابی، بالای های هزینه از حاصل مالی توجه
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 مشتری 0111 با شد انجام آمریکا در کیفیت کنترل برای 0491 سال در که گالوپ هسوسم گیری

 0.0 جدول رد عامل 01 تعداد و شد مصاحبه محصول یک انتخاب در موثر عوامل تعیین برای

 رتبه اهمیت بیشترین (01)ت تا اهمی کمترین( یک) مقیاس در فرد هر توسط که شدند فهرست

 قابلیت عامل دو هر که است بدیهی. آمد بدست زیر جدول بصورت نمرات متوسط و اند شده بندی

 .اند شده داده تشخیص مهم ای ملاحظه قابل بطور مشتری نظر از تعمیرات و نگهداری و اطمینان

 موارد در بلکه ؛نیستندمهم و کاربردی  مهندسی طراحی یندآفردر  تنها گهدارین و اطمینان قابلیت

 آنالیز موجودی، تولید، سنجی ظرفیت زیان،-سود آنالیز محصول، عمر چرخه هزینه جمله از دیگری

 .باشند می ضروری نیز گیرانه پیش نگهداری های برنامه و تعویض و جایگزینی

 اطمینان قابلیت بهبود 1.1.1

. گردد می مشخص نیازها کردن هبرآورد در آن عملکرد و کارایی به توجه با محصول یک شارز

 ،کاربرد موارد ،بودن چندمنظوره :از عبارتند دارند نقش محصول یک ارزشمندی در که عواملی

 بهبود تعمیرات، و نگهداریو  اطمینان قابلیت مهندسی اول دلیل. اطمینان قابلیت و زیبایی ایمنی،

 زمان باشد. در می آن ارزش افزایش منظور به سیستم یا محصول پذیری دسترس و اطمینان تقابلی

 و اساسی قطعات یافت. برای دست هدف این به توان می طریق چند به محصول، اولیه طراحی

 قطعات با کرد. طراحی استفاده دستگاه طراحی در وازیم قطعات از توان می بالاخرابی  نرخ با قطعات

 .داد خواهد کاهش را خرابی احتمال ،اولیه مواد انتخاب در دقت و مقاوم

  ارزشمندی محصول صفت ده مهمترین  0.0 جدول

 زامتیا متوسط رمعیا

 4.1 عملکرد

 9 (اطمینان قابلیت) مدت دراز ماندگاری

 9.4 سرویس

 8.8 (نگهداری) تعمیر سهولت

 9.0 گارانتی

 9.1 استفاده سهولت

 2.2 ظاهر

 6.1 رندب نام

 1.9 بندی بسته

 1.0 بودن جدید
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خرابی  نرخاز کمتر  یسطحدر  سیستم عادی عملکرد که معناست این به کاهش فشار )تخفیف( 

 قطعه یکمثلا  .گردد می هدف مورد اطمینان قابلیت به رسیدن به منجر و باشد محصول اسمی

  کاربردها در ولی باشد شده یطراح یمشخص حرارتولت در  711 ولتاژ برای است ممکن الکتریکی

 مقابل در یمکانیک طراحی مانند تکنولوژی انتخاب. گیرد قرار استفاده مورد ولت 071 تا فقطعملی 

 روی داری معنی تاثیر تواند می یکل های جریان مقابل در ترانزیستورها یا الکتریکی کلیدهای

 یا قطعات تعداد کاهش از استفاده با بخصوص سیستم پیچیدگی کاهش. باشد داشته اطمینان قابلیت

 ،داد خواهیم نشان بعدا که همانطور .داد خواهد کاهش را خرابی نرخ نیز سیستم های زیرمجموعه

 داری معنی بطور قطعه هر اطمینان قابلیت باید ،می یابد افزایش سیستم یک اجزا تعداد وقتی

 رسیده اطمینان قابلیت مطلوب حد به وقتی. گردد حفظ سیستم اطمینان قابلیت تا یابد افزایش

 تعمیر و نگهداری قابلیت کل زمان کاهش با توان می را محصول بیشتر مزایای آوردن بدست باشیم

 گرفته نظر در طراحی مرحله در باید تعمیرات و نگهداری و اطمینان قابلیت بنابراین. ساخت محقق

 زمان در مثلا و شود نمی محدود حصولم طراحی مرحله به تنها اطمینان قابلیت بهبود ولی. شوند

 قابلیت تعیین در بزرگی نقش تواند می اطمینان قابلیت افزایش فراگیر برنامه یک ،محصول ارتقا

 فرایند اطمینان قابلیت ،خوب کیفیت کنترل برنامه یک با .باشد داشته نهایی محصولات اطمینان

 فرایند در پذیری تغییر کاهش و طراحی اتمشخص با تولیدی محصول تطابق از اطمینان اب را تولید

 تامین قطعات و اولیه مواد استانداردهای تضمین جهت گیری نمونه و بازرسی. کرد حفظ توان می

 قابلیت تواند می نیز پیشگیرانه نگهداری های سیاست ،کند کمک پایایی ارتقا بهمکن است م کننده

 .دهد افزایش را اطمینان

 غیرتصادفی و تصادفیبی( )خرا  شکست پدیده 1.1.1

. است محصول در بالا ایمنی حاشیه گرفتن نظر در مهندسی در ایمنی افزایش برای معمول روش

 حالت در شده وارد بار برابر 01 تا 0 حدود محصول یک آن در که باشد می قطعی غیر روش یک این

 هزینه افزایش به منجر که باشد عالی باید طراحی ،رویکرد این در. دشو می طراحی تر مقاوم ،معمول

 بینی پیش بار علت به ضعیف طراحی در همچنین .دهد کاهش را تولیدی قطعات تعداد یا گردیده

 کلاسیک، دیدگاه از .گرددمی  محصول زودهنگام خرابی باعث نامرغوب مواد از استفاده یا نشده

 علت دقیقا بتوانیم اگر تئوری در .گردد می بررسی احتمالی یا تصادفی بصورت اطمینان قابلیت

 می را قطعه یک داخلی خرابی های از خیلی، کنیم درک را فرایند شیمیایی و فیزیکی مشکلات

 شیمیایی و فیزیکی خواص از محدود های داده با عمل در ولی .کنیم بینی پیش یقطع بطور توانیم
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 به اگر حتی .دهد می رخ تصادفی طور به زمان طول در ها خرابی و مواجهیم (بیولوژیکی شاید و)

 زمین طوفان، مانند محیطی شرایط مثلا باشد، شده ایجاد محصول خرابی خارجی های پیشامد علت

 به را خرابی به منجر شرایط اگر ولی .آمد خواهند نظر به تصادفی بازهم ،لرزش و بالا حرارت یا لرزه

 این توانست خواهیم ،بدانیم عاتقط روی را یپیشامد چنین تاثیر طور همین و بشناسیم کافی اندازه

 فرایند یک درباره ناکافی اطلاعات دلایل به اطمینان عدم. کنیم بینی پیش قطعی طور به را ها خرابی

و  سیستم پارامترهای و رهامتغی دقیقنا های اندازه مانند پیچیدگی به منجر که باشد می خرابی

 توزیع یک با تصادفی فرایند این .گردد می آتی خرابی پیشامدهای از بعضی نامشخص طبیعت

 تعداد وقتی بخصوص شوند، می مشاهده عمل در اغلب ها پدیده این .گردد می مدلسازی احتمالی

 طور به را سیستم این رفتار در (شکست عدم یاست )شک توانیم می ،کارند در ها مولفه از زیادی

 .کنیم بینی پیش آماری

 تعاریف و اصطلاحات مفاهیم، 1. 1

 عملکرد ،استفاده زمان در سیستم یا قطعه یک اینکه احتمال از است عبارت اطمینان لیتقاب

 با فوق زمان در که است این احتمال دیگر عبارت به. باشد داشته مفروض دوره یک در را نظر مورد

 صورت به باید تعریف این ،عملیاتی معنای به اطمینان قابلیت تعیین برای .نشود مواجه شکست

 زمان واحد ثانیا. شود داده باید)خرابی(  شکست از شفاف و هامبا بدون توصیف یک اولا. رآیدد خاص

 دوره یا عملکرد ساعات ، تقوی مبنای بر است ممکن مشخص زمانی فاصله مثلا .گردد تعریف باید

 شنرو یا بار تخلیه هواپیما، یک فرود زمان تواند می مثال عنوان به دوره یک. شود تعیین (سیکل)

 اندازه تواند می بلکه شود نمی تعریف زمان روی اطمینان قابلیت گاهی .باشد برقی موتور یک کردن

 مثلا .شود گرفته نظر در نرمال عملکرد حالت در باید سیستم ثالثا. باشد (مایل) فاصله مانند دیگری

 و لرزش رطوبت، ت،حرار درجه مانند) محیط(، فشار و ولتاژ وزن، مثلا) طراحی در موثر عوامل شامل

 نگهداری قابلیت .باشد (انتقال و نقل نگهداری انبارداری، عملیات، مانند) عملیاتی شرایط و (ارتفاع

. شود تعمیر یا برطرف گردد معین زمان در سیستم یا مولفه یک خرابی اینکه احتمال از است عبارت

 نگهداری قابلیت محاسبه برای معمولا. است معین زمان یک در تعمیر از عبارت نگهداری قابلیت

 نظر در کاری شیفت یا کار مقدار صورت به آن را توان می اگرچه). گردد می محاسبه ساعت با زمان

 یدکی قطعات تهیه و تعمیرکار افراد برای انتظار زمان مانند هایی زمان شامل است ممکن .(گرفت

 های زمان و باشد می خالص تعمیر مانز همان نگهداری قابلیت از منظور اغلب ولی. نباشد یا باشد

 ،شده برده بکار تعمیر روش بر علاوه نگهداری قابلیت فرایند .گردد نمی شامل را منابع ارسال تاخیر
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 سطوح پیشگیرانه، نگهداری راهنما، کتابچه ابزار یدکی، قطعات افراد،) تعمیر منابع نبود دسترس در

 از است عبارت پذیری دسترس .شود می شاملرا نیز  (یافته اختصاص افراد تعداد و افراد مهارت

 شرایط تحت زمان از شده داده نقطه در را خود لازم عملکرد سیستم یا مولفه یک اینکه احتمال

 یا مولفه یک که ودش تعریف زمانی درصد بصورت است ممکن بودن دسترس در. باشد داشته استفاده

 مفروض زمان یک در که هایی مولفه درصد صورت به یا کنند می کار معین زمانی فاصله در سیستم

 به توان می را پذیری دسترس ،دید خواهیم بعدا که همانطور. در نظر گرفته شود کنند می کار

. است متفاوت کاملا اطمینان قابلیت با کمیت این. کرد تعریف مختلف روش چندین به ریاضی صورت

 قرار خرابی عدم حالت یک در حاضر حال در فهمول اینکه احتمال از عبارتست بودن دسترس در

 دسترس در بنابراین. باشد شده کار به آماده تعمیر با و شده مواجه خرابی با قبلا اگر حتی گیرد

 معیار پذیری دسترس. باشد سیستم اطمینان قابلیت از کمتر تواند نمی هرگز سیستم پذیری

 پارامتر این زیرا برگرداند اول حالته ب تعمیر با بتوان را مولفه یا سیستم که زمانی ،است مطلوبتری

 تعریف این. گرددمی( نگهداری قابلیت) تعمیرات و( اطمینان قابلیت) ها شکست بحث دو هر شامل

 .گرفت خواهد قرار بررسی مورد ریاضی با روابط تر دقیقبصورت  آینده هایفصل در ها

 کیفیت مقابل در اطمینان قابلیت

 از ای زیرمجموعه عنوان به اغلب و دارد محصول یک کیفیت با نزدیکی رابطه اطمینان قابلیت

 مشتریان مندی رضایت میزان بصورت کیفی بطور توان می را کیفیت. شود می گرفته نظر در کیفیت

 مشخصات و طراحی تابع محصول کیفیت. کرد تعریف محصول از هایشان نیازمندی کردن برطرف در

. دارد بستگی تلرانس ها و ساخت های شیوه و تولید سیستم به کیفیت رهمینطو. باشد می طراحی

 طول به اطمینان قابلیت ،دیگر طرف از .گردد می حاصل کیفیت تضمین برنامه یک طریق از کیفیت

 به نسبت کمتری اطمینان قابلیت احتمالا پایین کیفیت با محصول یک. دارد بستگی محصول عمر

 بر علاوه اطمینان قابلیت دید، خواهیم هک همانطور ولی. داشت اهدخو بالا کیفیت با محصول یک

 کیفیت عنوان به توان می را اطمینان ابلیتبنابراین ق .دارد بستگی نیز خارجی عوامل به کیفیت

 تعمیم نیز زمان دامنه در کیفیت مفهوم اینصورت در گرفت، نظر در زمان طول در محصول عملکرد

 .شود می داده

 ها  کاربرد 1.1

 :در ادامه به بررسی مثال هایی با کاربرد مفاهیم قابلیت اطمینان و نگهداری و تعمیرات می پردازیم
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موتورهای کوچک را برای استفاده در وسائل خانگی مانند ماشین B.A کمپانی میلر  1.1مثال 

ی یک موتور این کمپان، اخیرا. و جارو های برقی می سازد، یخچال ها، خشک کن ها، های لباس شویی

موتور تولید شده  0111شکست در  10بالای  خرابیکه در عمل دارای نرخ  کرده است یحاجدید طر

امکان دارد که . با بازرسی این موتور ها معلوم شد که جعبه بلبرینگ در محلش چرخیده است. است

ه کمپانی برنام. دو مشکلات تولید ) تلرانس ( باش مواد نا مرغوب، این خرابی در اثر طراحی اشتباه

 .به صورت تصادفی از خط تولید انتخاب می شوند شروع کردکه  ها راتهاجمی آزمون طول عمر موتور

تولید شده اند  خطموتورهایی که نزدیک پایان  گردید کهمشاهده ، از اجرای این برنامه آزمون سپ

خلاصه نتایج این برنامه  7.0جدول . دارای نرخ شکست بالاتری از موتورهای اول خط تولید هستند

 . نمایش داده شده است 0.0که به طور نموداری نیز در شکل ، آزمون را نشان می دهد

 

 اطمیناننتایج آزمون داده های قابلیت  7.0جدول 

 موتور

   011 - 0 711- 010 111 - 710 011 - 110 111 - 010 کل

6 

0092 

0 

1.11002 

01 

7019 

2 

1.117920 

07 

0941 

1 

1.117606 

07 

7740 

0 

1.111016 

00 

7200 

1 

1 

07 

7101 

0 

1.111140 

 تعداد آزمون شده ها

 مدت آزمون

 تعداد شکست ها

 نرخ شکست

 
 نرخ خرابی موتورها 0.0شکل 

یم از تقس. ت آزمون به دست می آیدانرخ شکست از تقسیم تعداد شکست ها بر تعداد کل ساع

نتیجه می (   MTTFد برای میانگین زمان شکست )تعداد شکست ها بر کل ساعات آزمون یک بر آور

 مقدار و (2101/7) کارساعت  1221.1ا رابر بواحد محصول اول ب 111برای  MTTFمقدار . شود
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MTTF  که فرآیند تولید از  نتیجه می شود. ( است070171/ساعت ) 161.2واحد بعدی  711برای

پس از این کمپانی الزامات دیگری در برنامه . ندن شده عمل نمی کیعیتکنترل خارج شده و در شرایط 

 . ی بی موقع موتورها را کاهش دهدکه شکست هاکنترل کیفیت اعمال کرد تا این

 که در آن فروشنده یا سازنده بدون. بیشتر محصولات الکتریکی دارای وارانتی می باشند 1.1مثال 

ر این خرابی در فاصله زمانی معینی هزینه ای قطعه خراب شده را تعمیر یا جایگذاری خواهد کرد؛ اگ

برای برآورد تعداد خرابی ها در طول مدت وارانتی و در نتیجه تعیین هزینه برنامه . از خرید رخ دهد

تا زمان محصول گارانتی ولی در  . محصول باید برآورد شود خرابیتوزیع احتمال زمان ، وارانتی

ا شود و یمی بازگردانده  خریدارصل پول به به درستی کار کند و در صورت خرابی ا بایدمشخصی 

برای یک محصول جدید تولید شده توسط  .گرددمی ض یمحصول خراب با یک جایگزین سالم تعو

از یک برنامه آزمون قابلیت  (نشان داده شده 7.0در شکل )توزیع زمان شکست ، XYZکمپانی 

 . به دست آمده است اطمینان

 
 (VCR)توزیع زمان های شکست  0.7شکل 

، F(t)احتمال ، این کتاب IIو استفاده از تکنیک ها ی ارائه شده در بخش  این داده هابا توجه به 

F(t))در ساعات کار( به صورت  tزمان  تاخرابی محصول  = 0− 𝑒−𝑡/9211  با . به دست می آید

 ،کنند استفاده از آن ساعت در روز 1فرض این که مصرف کنندگان این محصول به صورت متوسط 

 :بنابراین احتمال خرابی عبارت است از. دکار می کن (*1611ساعت ) 0141برای سال اول محصول 

𝐹(0141) = 0− 𝑒−(
0141
9211) = 0− 1.9970 = 1.0026 
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این کمپانی تصمیم گرفت که  ،درصد در سال اول عمر محصول 01 با مشاهده خرابی بیش از

اهش هزینه های وارانتی ک، تا پایایی محصولات ارتقا پیدا کنندرا ارتقا دهد  اطمینانبرنامه های قابلیت 

 . د و رضایت مندی مشتریان افزایش یابدنیاب

ماشین متفاوت که به طور  01یک محصول با استفاده از ، در یک خط تولید پیوسته 1.1مثال 

ود تا ید متوقف شتمام خط تولید با، وقتی یک ماشین از کار می افتد. سری قرار دارند تولید می گردد

این زمان شامل . ساعت است 07شی خط تولید ومقدار متوسط زمان خام. این خرابی تعمیر گردد

 طبق. نگهداری دستگاه و زمان تعمیر خرابی ماشین می باشد، زمان های لازم برای آماده سازی لوازم

بنابراین قابلیت  ،است 1.44ساعت تولید  9برای هر ماشین در  اطمینانقابلیت  ،مشخصات ماشین

1.4401ساعت برابر  9خط تولید در این   اطمینان = با فرض ثابت بودن . درصد است 41یا  1.41

 21.1( MTBFشکست ) دواین مقدار معادل میانگین زمان بین ، نرخ شکست )توزیع نمایی شکست(

 . بدست می آید MTBFکه از معادله زیر برآورد ، ساعت کاری است

𝑅(9) = 𝑒−9/𝑀𝑇𝐵𝐹 = 1.41 
در شرایط کلی حالت . ساعته است 9خط تولید در یک دوره  اطمینانقابلیت  R(9)که در آن 

 :دسترس پذیری یک سیستم به صورت زیر محاسبه می گردد ،پایایی

𝐴 =
𝑀𝑇𝐵𝐹

𝑀𝑇𝐵𝐹 +𝑀𝑇𝑇𝑅
 

د در ن خط تولیای یبنابراین دسترس پذیری حالت پایا. میانگین زمان تعمیر است MTTRکه در آن 

 لیتقاب بااین خط باید حداقل ، برای رسیدن به برنامه تولید .(21.4.07)/21.4حال حاضر برابر است با 

این کمپانی ، نیستدر ماشین ها به نظر منطقی  1.44بیش از چون بهبود . کار کند 1.47 اطمینان

. ( به دست آورد𝑀𝑇𝑇𝑅اهش تصمیم گرفت که دسترس پذیری را با بهبود نگهداری و تعمیر )مانند ک

 : یا از حل معادله دسترس پذیری به دست می آید 1.0از شکل  MTTRمقدار کمینه 
21.4

21.4+ 𝑥
= 1.47      , 𝑥 برای: 𝑥 =  ساعت  6.6
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 دسترس پذیری خط تولید 1.0شکل 

وجودی م نزدیک تر کردن ،ی قطعات یدکی ماشیندافزایش موجو، دیگر کاربا به کار گیری یک تعمیر

ساده سازی تعویض و جایگزینی قطعات با نرخ ، بهبود روش های تشخیص خرابی ،ها به خط تولید

هدف به ساعت کاهش دهد و  6 کمتر ازرا به  MTTR کمپانی قادر خواهد بود تا مقدار  ،خرابی بالا

 . دنمورد نظر دست پیدا ک

 خچه مختصر یتار 1.1

وان در مفاهیم آماری در صنعت بیمه )به خصوص در مطالعه مبنای اولیه قابلیت اطمینان را می ت

فرسودگی در چرخه  0401و  0411ل در اواخر سال های وایب. احتمالات طول عمر انسان ها( پیدا کرد

 .و به توزیع احتمالی منجر گردید که به نام خودش ثبت شده است عمر مواد را تجزیه و تحلیل کرد

 .شروع شد و هنوز هم ادامه دارد 0411ن و خرابی فرسودگی از سال مطالعه در مورد قابلیت اطمینا

در زمینه هایی عد از جنگ جهانی دوم بوده است ولی ب 0401و  0411کار از سال های  شروع اگرچه

به خصوص با استفاده از توزیع نمایی که منجر به پایه گذاری قابلیت ) نظریه تجدیدو  مانند نظریه صف

یز علت آن ن. تبدیل به یک زمینه مورد بررسی و مطالعه گردید بلیت اطمینانقا (گردید اطمینان

الکترونیکی بودند که در جنگ از آن ها استفاده می شد و معمولا با نرخ های  یدهتجهیزات نسبتا پیچ

به خصوص تیوپ های تخلیه هوا به طور وحشتناکی غیر قابل اطمینان . شکست بالایی مواجه بودند

در خطوط هوایی تجاری برای بهبود را Inc(ARINC ) ، طول جنگ رادارهای هواییبودند و در 

سازمان دفاعی آمریکا گروهی از  0417در سال . تجهیزات الکترونیک در حال پرواز نصب گردید
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ضروریات آزمون . ( تشکیل دادAGREEتجهیزات الکترونیک ) اطمینانقابلیت بهبود مشاوران را برای 

 .م های جدید به کمک این گروه مشاوره ایجاد گردیدستآن در سی و بسطو شرح  ناناطمیهای قابلیت 

زمینه استفاده از توزیع نمایی برای زمان  در 0411به چاپ رسیده در طول سال های  پژوهش های

 . گرچه توجه و اهمیت توزیع وایبل در پایان این دهه افزایش پیدا کرد، های شکست می باشد

 کتاب  فهرست مطالب 1.1

این کتاب به سه قسمت تقسیم شده  .سازمان دهی مطالب این کتاب را نشان می دهد 0.0شکل 

 قابلیت اطمینان مدل های ریاضی مفید در تحلیل "مدل های قابلیت اطمینان"، بخش اول. است

  . و قابلیت نگهداری و دسترس پذیری آن ها است قطعات و سیستم

 بسازمان دهی مطالب کتا 0.0شکل 
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نرمال ، نرمال، وایبل، توزیع نمایی با استفاده ازقوانین معمول شکست را  0تا  7فصل های 

، الیتابع چگ :توزیع زمان شکست با استفاده از سه مفهوم تعریف می شود. لگاریتمی بسط می دهد

ت کسزمان ش قابلیت اطمینان شرطی و میانگین طول عمر تا. تابع قابلیت اطمینان و تابع نرخ خطر

به بسط ریاضی برای تحلیل قابلیت اطمینان سیستم های پیچیده  6و  1در فصل . نیز ارائه می شوند

 1 فصلدر . با داشتن قابلیت اطمینان مولفه ها و ترکیب آن ها در داخل سیستم پرداخته می شود

به وضع سیستم بستگی  قطعاتحالتی که خرابی  6و در فصل  مستقل هستند قطعات شودفرض می 

تا حدی از مفاهیم اولیه قابلیت اطمینان با معرفی مدل هایی بر مبنای  2فصل . دارد بررسی می گردد

مبحث مهم ارتباط قابلیت اطمینان با فرآیند طراحی  9در فصل . فرآیند های فیزیکی فاصله می گیرد

آن ها که در ، این بحث بیش تر در سه فصل بعدی مطرح خواهد شد. های مهندسی ارائه می شود

قابلیت  و نتیجه تبادلی بین قابلیت اطمیناندر ، قابلیت نگهداری و دسترس پذیری تعریف می شوند

دسترس  00و فصل  توزیع زمان تعمیر را تعریف می کند 4فصل . ایجاد می گردد تعمیراتنگهداری و 

ر طراحی دوباره از نقطه نظ 01فصل در . فاصله ای و حالت پایا را بسط می دهد، پذیر بودن نقطه ای

ه داداز تکنیک های آماری و  "تحلیل داده های شکست"بخش دوم  .شودقابلیت نگهداری بحث می 

 به ترتیب برای تعیین مدل های صحیح قابلیت اطمینان و قابلیتهای مربوط به خرابی یا تعمیرات 

 07 در فصل امتری(قابلیت اطمینان )ناپار تجربیتوزیع های  .ندنگهداری و تعمیرات استفاده می ک

آزمون های . چند نوع آزمون قابلیت اطمینان متفاوت ارائه می شوند 01معرفی می گردد و در فصل 

ت آزمون های قابلی. عملیاتی دو منبع اصلی قابلیت اطمینان می باشند یقابلیت اطمینان و داده ها

آزمون های دنباله ای و  ،آزمون پذیرش بحث قرار می گیرند که شامل مورد  01فصل در اطمینان 

. می پردازد اطمینانبه مبحث مهم آزمون افزایش قابلیت  00فصل . یافته می باشد عریسآزمون عمر ت

ارائه می شوند و زمانی که  AMSAA ن و مدل آدو مدل ریاضی متداول رشد قابلیت اطمینان دو

از مدل های بخش اول  ریکپارامتیک توزیع خرابی یا تعمیر ، داده های خرابی جمع آوری می شوند

بکاربرده می  01به منظور بر آورد پارامتر های این توزیع ها مطالب فصل . باید در نظر گرفته شود

. برای رد یا قبول توزیع مفروض  استفاده می گردد 06فصل  نیکویی برازش درو از آزمون های  شوند

اطمینان باید قادر باشد که طرح  یک مهندس قابلیت، ارائه می گردددوم از مطالبی که در بخش 

ی یمدل پایاجمع آوری داده های خرابی یا تعمیر و تحلیل آماری کامل از داده ها را برای یک  آزمون

سپس مدل آماده شده را با استفاده از تکنیک هایی که در بخش ، نگهداری قابل قبول آماده سازدیا 

 . بردخواهیم به کار  ه انداول بسط داده شد
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و شناسائی  02شامل بسط مهندسی پایایی با ارائه چندین کاربرد در فصل  "کاربرد" سومبخش 

در واقع در دو . می باشد 09مسائل پیاده سازی پایایی در فصل و مشکلات  ،شیوه ها  ،خط مشی ها

 . کنیمرا تکمیل و ادغام  دومو  اولمطالب بخش ها ی  فصل آخر تلاش می گردد

 بر احتمال  مقدمه ای :الف-1ضمیمه 

روش اساسی تر از ، با مفاهیم احتمال وجود دارند جهت مدل سازی عدم اطمینان رویکرددو 

سپس احتمال هر پیشامد و  .استفاده می کند افضاین فضای نمونه و پیشامد های تعریف شده روی 

وش دوم ر. از اجتماع و اشتراک پیشامد های اولیه محاسبه می شوند حاصلاحتمال های پیشامدهای 

تغیر تصادفی یک م. مبتنی بر مفهوم یک متغیر تصادفی و توزیع احتمال وابسته به متغیر تصادفی است

ل بودن توزیع احتما معلومبا . مشخص اختیار می کند اتمتغیری است که بعضی مقادیر را با احتمال

روش  این کتاب هر دوما در . یک متغیر تصادفی می توانیم به طور کامل فرآیند تصادفی را درک کنیم

ممکن است یک پیشامد را خرابی یک دستگاه در نظر بگیریم و یک متغیر ، مثلا، را به کار خواهیم برد

 . لحاظ کنیمدستگاه تصادفی را به عنوان زمان خرابی آن 

  پیشامد های تصادفی : 1-الف-1

یک  .فی در نظر گرفتدر مهندسی قابلیت اطمینان خرابی را می توان به عنوان یک پیشامد تصاد

به نحوی که ، نشان می دهیمP(E)   با احتمالی مشخص رخ می دهد که آن را با Eپیشامد تصادفی 

1 ≤ P(A) ≤ 0.  مقدار P(E)=1 و  پیشامد محال را توصیف می کندP(E)=0  پیشامد قطعی را

کست( بیشتر )یعنی ش E نزدیکتر باشد احتمال رخ دادن 0به  P(E)هر چه مقدار . نشان می دهد

فضای نمونه را ، مجموعه تمام حالات ممکن )پیشامد ها( مربوط به یک فرآیند تصادفی. خواهد بود

 :در نتیجهنشان می دهیم  sتشکیل می دهند و آن را با 

S = [𝐸0 , 𝐸7 ,... , 𝐸𝑘 ]  وP(S) = 0 

یک  Eاگر . در ارتباط می باشداست  Eپیشامد  نقیضکه  𝐸𝑐با مکمل آن پیشامد  Eهر پیشامد 

چون پیشامد یا مکمل آن باید رخ . پیشامد غیر شکست خواهد بود 𝐸𝑐آنگاه ، شکست را نشان دهد

 :پس همواره داریم ،دهد

(0.0) 𝑃 (𝐸) + 𝑃(𝐸𝑐) = 0                                                               

 𝑃(𝐸𝑐) = 0− 𝑃(𝐸)                                                          

 Bو   Aاولی به صورت اشتراک دو پیشامد . دو عمل مقدماتی روی پیشامد ها انجام می شود 

مشترک هر دو  اعضایاشتراک شامل . نشان داده شده است A∩B تعریف می شود که به صورت 
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 A∪Bتعریف می شود و با  Bو   Aمد دومی به صورت اجتماع دو پیشا. می باشد  B و A پیشامد 

 . )یا هر دو( می باشد Bیا پیشامد  Aپیشامد  اعضایاجتماع شامل . نشان داده شده است

، باشد 7شکست قطعه  = Bو پیشامد  0شکست قطعه  = Aفرض کنید پیشامد  1-الف-امثال 

 :در این صورت

A ∩ B =پیشامد شکست هر دو قطعه 

𝐴𝑐 ∩ B = شکست خورده و قطعه دو شکست نخورده 0قطعه  پیشامد این که   

𝐴𝑐 ∪ B = شکست خورده 7شکست نخورده یا قطعه  0پیشامد این که قطعه    

، را ناسازگار )جدا از هم( گوییم اگر وقوع یکی از آن ها مانع وقوع دیگری شود Bو  Aدو پیشامد  

ر د. خراب باشد و هم خراب نباشدیک قطعه نمی تواند هم . یک پیشامد و مکمل آن ناسازگارند مثلا

 :آنگاه ،ناسازگار باشند Bو  Aاگر نتیجه 

(7.0)                                                           𝑃(A ∪ B) = P(A) + P(B) 

(1.0)                                                                𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 𝑃(∅) = 1 

(∅)𝑃تهی یا پیشامد محال است و داریم  پیشامد   ∅ که در آن = را   Bو   Aدو پیشامد . 1

  :یم اگر و فقط اگریمستقل گو

      (0.0)                                                                   𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 𝑃(𝐴)𝑃(𝐵) 

 . یعنی احتمال اشتراک آن ها برابر با حاصل ضرب احتمال آن ها است

 𝑃(𝐴)که  نحویتعریف می کنیم به  0-الف-ارا مانند مثال  Bو  Aدو پیشامد  1-الف-امثال 

 :در این صورت 𝑃(𝐵) = 1.7و  1.0 =

𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = (1.0) (1.7) = 1.17 

اگر هر دو پیشامد مستقل نباشند )یعنی وابسته  .استهر دو پیشامد رخداد که برابر احتمال 

احتمال شرطی . می توان با استفاده از احتمال شرطی تعریف کردباشند( احتمال اشتراک آن ها را 

 :به صورت زیر تعریف می شود

(1.0)                                                                         𝑃(𝐴|𝐵) =  
𝑃(𝐴∩𝐵)

𝑃(𝐵)
 

 :در این صورت می توان نوشت، یمی(( گو𝐵به شرط  𝐴و آن را ))احتمال 

(6.0 )                                                             P(A ∩ B) = 𝑃(𝐴|𝐵)𝑃(𝐵)  

( یک فرمول کلی برای یافتن احتمال توام )اشتراک( می باشد زمانی که احتمال 6.0معادله )

احتمال شرطی را می توان به عنوان یک فضای نمونه کوچک . شرطی و غیر شرطی معلوم هستند
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مجموعه تمام برآمدهای ممکن )یعنی فضای نمونه کوچک  𝐵ده در نظر گرفت که در آن پیشامد ش

مستقل  𝐵و  Aاگر . نیز می باشند Aکه قسمتی از  ی استپیشامد 𝐵و  Aشده( است و اشتراک 

 :آنگاه، باشند

𝑃(𝐴|𝐵) =
𝑃(𝐴 ∩ 𝐵)

𝑃(𝐵)
=
𝑃(𝐴)𝑃(𝐵)

𝑃(𝐵)
= 𝑃(𝐴) 

وقوع ، مستقل باشند 𝐵و  Aاگر . امد های مستقل را روشن تر می سازداین نتیجه مفهوم پیش

 . را تغییر نمی دهد Aاحتمال  𝐵پیشامد 

اگر یکی از قطعه . دو قطعه مشابه به طور موازی در یک مسیر مشترک قرار دارند 1-الف-مثال ا

 .یش تر می گرددبخراب شود بار اضافی تحمیلی  علتها خراب شود احتمال این که قطعه دیگر به 

و  𝑃(𝐴)= 𝑃(𝐵)=1.11اگر . باشند 7و  0قطعه  خرابیبه ترتیب پیشامد های  𝐵و  Aفرض کنید 

𝑃(𝐴|𝐵)=1.01 ( 6.0با استفاده از معادله )، مطلوب است احتمال آن که هر دو قطعه خراب شوند

 :داریم

𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 𝑃(𝐵)𝑃(𝐴|𝐵) = 𝑃(𝐴)𝑃(𝐵|𝐴) = 1.11(1.01) = 1.11 
درصد مواقع خراب شده است  1یک سیستم با دو قطعه موازی )قابل تعمیر( در  1-الف-مثال ا

 6در  7درصد مواقع با شکست مواجه می شود و قطعه  9در  0قطعه . )هر دو قطعه خراب شده است(

 :باشد آنگاه 7پیشامد شکست قطعه  𝐵و  0پیشامد شکست قطعه  Aدرصد مواقع خراب می شود، اگر 

𝑃(𝐴|𝐵) = 
1

6
=  = 𝑃(𝐵|𝐴)و  1.1

1
9
 = 1.121. 

ن قاعده زیر به عنوا. از بحث فوق یک روش کلی برای تحلیل اشتراک پیشامد ها به دست می آید

 یک قاعده جمع برای اجتماع دو پیشامد به کار برده می شود: 

(2.0  )                                          𝑃(𝐴 ∪ 𝐵 ) = 𝑃(𝐴) + 𝑃(𝐵) − 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) 

𝑃(𝐴هر دو شامل 𝑃(𝐵)و  𝑃(𝐴)توجه کنید که  ∩ 𝐵) بنابراین. هستند𝑃(𝐴 ∩ 𝐵)  باید یک

 ( به صورت زیر تغییر می کند: 2.0مستقل باشند، معادله ) 𝐵و  Aاگر . تفریق شود بار

(9.0 )                                               𝑃(𝐴 ∪ 𝐵 ) = 𝑃(𝐴) + 𝑃(𝐵) − 𝑃(𝐴)𝑃(𝐵) 

 در غیر این صورت داریم: 

(4.0)                                          𝑃(𝐴 ∪ 𝐵 ) = 𝑃(𝐴) + 𝑃(𝐵) − 𝑃(𝐴|𝐵)𝑃(𝐵) 

( احتمال این 4.0معادله )و  1-الف-ادر مثال  𝐵و  Aبا استفاده از پیشامد های  1-الف- 1مثال

 ا:که حداقل یکی از قطعات خراب نشود  برابر است ب

𝑃(𝐴 ∪ 𝐵 ) =1.11 + 1.11 – 1.111 = 1.141 
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 احتمال این که هیچ کدام از قطعات خراب نشود برابر است با: همین طور

𝑃(𝐴 ∪ 𝐵 )𝑐 = 0 – 1.141 = 1.411 

)احتمال این که حداقل یکی  در این مثال قابلیت اطمینان سیستم از رابطه زیر به دست می آید

 :از دو قطعه شکست نخورد(

𝑃(𝐴 ∩ 𝐵)𝑐= 0 – 1.111 = 1.441 

 فرمول بیز :  1-الف-1

 : تعریف می شوداین فرمول با احتمال های شرطی دو پیشامد در ارتباط است و به صورت زیر 

                              𝑃(𝐴|𝐵) =
𝑃(𝐴∩𝐵)

𝑃(𝐵)
=

𝑃(𝐴∩𝐵)

𝑃[(𝐵∩𝐴)∪(𝐵∩𝐴𝑐)]
=

𝑃(𝐵|𝐴)𝑃(𝐴)

𝑃(𝐵|𝐴)𝑃(𝐴)+𝑃(𝐵|𝐴𝑐 )𝑃(𝐴𝑐)
  

(01.0   ) 

𝐴که در آن پیشامد های  ∩ 𝐵 و  𝐵 ∩ 𝐴𝑐 نا سازگارند . 

 6-الف-1مثال 

با شکست مواجه درصد دفعاتی که ردیاب  91بطور مکرر بازرسی می شود.  دود ردیابیک دستگاه 

ب به درستی عمل می کند. اگر درصد در شرایطی عملی ردیا 01به درستی عمل می کند و در است 

درصد دفعات با شکست مواجه شود مطلوب است احتمال آنکه با شکست مواجه شود اگر به  71

 درستی پاسخ داده باشد.

به  ردیابپیشامد این که =   𝐵شکست بخورد و  ردیابپیشامد این که  = Aفرض کنید   :حل

 بنابراین داریم:. ددرستی کار کن

𝑃(𝐴) =1.71, 𝑃(𝐵|𝐴)= 1.91, 𝑃(𝐵|𝐴𝑐) = 1.01 

 در نتیجه:

𝑃(𝐴|𝐵) =
(1.91)(1.71)

(1.91)(1.71) + (1.01)(1.91)
=

1.06
1.70

= 1.662 

 :فرمول بیز به صورت زیر تعمیم داده می شود

(00.0)                                       i = 0 ,…, n          𝑃(𝐴𝑖|𝐵) =
𝑃(𝐵|𝐴𝑖)𝑃(𝐴𝑖)

∑ 𝑝(𝐵|𝐴𝑗)𝑃(𝐴𝑗)
𝑖
𝑗

 

تماما ناسازگار هستند  یعنی یک افراز فضای نمونه است  𝐴𝑖 ،i =0, 7,..., n   که در آن پیشامد های

 𝑃(𝐵)( برابر 0.00به عنوان یک نتیجه مخرج معادله ). و اجتماع آن ها برابر تمام فضای نمونه است

 . است
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 های تصادفی متغیر  1-الف-1

یر اما مفهوم متغ. اگر چه مفهوم یک پیشامد تصادفی در توصیف فرآیندهای تصادفی مفید است

یک متغیر تصادفی متغیری است که مقادیر عددی را طبق توزیع احتمالی . تصادفی مهم تر است

معمولا )متغیر های تصادفی ممکن است پیوسته )با مقادیر حقیقی( یا گسسته . مشخص اختیار می کند

توزیع احتمالی که یک احتمال به هر مقدار متغیر تصادفی گسسته یا . مقادیر صحیح نا منفی( باشد

یک احتمال به فاصله ای از مقادیر یک متغیر پیوسته نسبت می دهد را می توان برحسب یک تابع 

 f(x) د( ماننPDFدر حالت گسسته و یک تابع چگالی احتمال ) P(x)( مانند PMFجرم احتمال )

نیز  F(x)( مانند CDFتوصیف کرده برای هر دو حالت گسسته و پیوسته یک تابع توزیع تجمعی )

مجموع  CDFشکل توزیع احتمال را توصیف می کنند،  PDFیا PMF نمادهای . می شودتعریف 

 معمولا حروف بزرگ متغیر تصادفی و حروف. P ( x ≤ a ) = F ( x )احتمال را نشان می دهد و داریم

 . متناظر کوچک مقادیر خاص متغیر تصادفی را نشان می دهند

 در این جا چند مثال از متغیر های تصادفی را معرفی می کنیم: 7-الف-1مثال 

T =  دهدمتغیر تصادفی پیوسته است که زمان را تا خرابی قطعه نشان می . 

 Y =  زمان متغیر تصادفی گسسته است که تعداد شکست های رخ داده را در مدتt  نشان می

 . دهد

 W =  د.دهیک متغیر تصادفی پیوسته است که زمان تعمیر یک سیستم خراب را نشان می 

X =  ی نشان مرا یک متغیر تصادفی گسسته است که تعداد دوره ها تا رخ دادن اولین شکست

 . دهد

 توزیع های گسسته  1-الف-1

در این . تعریف می شود P(x)=P(X=x)برای هر توزیع گسسته، تابع جرم احتمال به صورت 

 است: CDFزیر یک صورت تابع 

(07.0       )                                          𝐹(𝑥) = Pr{𝑋 ≤ 𝑥} = ∑ 𝑃( )𝑥
𝑎𝑙𝑙 

≥ 1  ویکنواخت صعودی است  F(x) بنابراین   F ( x )  ≤ F ( 1 )همچنین0  =  و     1

F ( ∞ ) =  اریم:برای هر توزیع گسسته د. 0

0. 1 ≤ 𝑃( x ) ≤ 0 

7. ∑ 𝑃( x )  =  0𝑎𝑙𝑙 𝑥  

1.  µ = ∑ 𝑥P ( x )                                                                           𝑎𝑙𝑙 𝑥  (01.0)    

0.      𝜎7   =  ∑ (x −  µ )7 P ( x )𝑎𝑙𝑙 𝑥                                                  (00.0)  
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σمیانگین توزیع و  μکه در آن 
2

قابلیت  مورد استفاده دردو توزیع گسسته واریانس توزیع است.  

 . دو جمله ای و پوآسون می باشدهای اطمینان، توزیع 

 توزیع دو جمله ای   1-الف-1

آزمایش مستقل  n یک متغیر تصادفی گسسته است که تعداد موفقیت ها را در  xفرض کنید 

تابع جرم در این صورت . است pن می دهد و در آن احتمال موفقیت در هر آزمایش مقدار ثابت نشا

 نامند.دو جمله ای آن به صورت زیر است که آن را توزیع احتمال 

(01.0       )                 x = 1 , 0 ,.. . , n               𝑃(𝑥) = (
𝑛
𝑥
)𝑃𝑥(0− 𝑃)𝑛−𝑥 

 که در آن: 

(
𝑛
𝑥
) =

𝑛!

(𝑛 − 𝑥)! 𝑥!
 

  :و واریانس عبارت است از E(x) = npمیانگین یا امید ریاضی برابر ست با 

Var(x) = np (0 - p) 

 1در را قطعات خراب  تعدادکه  یک متغیر تصادفی گسسته است xفرض کنید  8-الف-1مثال 

 ,x = 1, 0باشد داریم:  درصد 0شکست هر قطعه  احتمالاگر . قطعه مستقل و یکسان نشان می دهد

بنابراین میانگین تعداد شکست ها  .است n = 1و  p = 1.10و توزیع آن دو جمله ای با   1, … ,7

و احتمال دقیقا یک  1.1041 = (1.44) 1.11و واریانس آن برابر است با  1.11 = (1.10) 1برابر 

 شکست عبارت است از:

Pr {X = 0} = (1
0)  (1.10)0  (1.44)0 = 1.109 

 توزیع پوآسون  6-الف-1

یک متغیر تصادفی گسسته است که تعداد رخداد )پیشامد( ها را در یک زمان معین  xفرض کنید 

 :استبه صورت زیر  آنتابع جرم احتمال   ...,x = 1،0،7  نشان می دهد،

(06.0 )                                x = 1, 0, 7 ,…            P ( x ) =
𝑒−𝜆𝜆𝑥

𝑥!
 

 . استواریانس آن  Var ( x ) = λمیانگین تعداد پیشامد ها و  E ( x ) = λکه در آن 

یک متغیر تصادفی گسسته است که تعداد خرابی ها و تعمیرات  xفرض کنید  9-الف-1مثال 

ا میانگین دارای توزیع پوآسون ب xفرض کنید . در یک دوره یک سال نشان می دهدرا متعاقب سیستم 

 احتمال آن که بیش از یک شکست در سال رخ ندهد عبارت است از:. شکست در سال باشد 7

Pr { X ≤  0 } =  F ( 0 ) = ∑
𝑒−77𝑥

𝑥!
0
𝑥=1 = 1.016 
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 توزیع های پیوسته  7-الف-1

 زیر برای هر توزیع احتمالی پیوسته بر قرار می باشد: روابط

0. 1 ≤  F ( x )  ≤  0                                                                                                         

7. Pr { X ≤  x } =  F ( x ) = ∫ 𝑓(𝜉)𝑑𝜉
𝑥

−∞
                                   (02.0)           

1.  f ( x )  =
𝑑𝐹(𝑥)

𝑑𝑥
                                                                           (09.0)   

0. ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 =  0
∞

−∞
                                                                       (04.0)   

1. Pr { a ≤ X ≤ b }  = ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 =  F ( b ) –  F ( a )
𝑏

𝑎
           (71.0)  

6. E ( x ) =  µ =  ∫ 𝑥𝑓(𝑥)𝑑𝑥
∞

−∞
                                                   (70.0)  

2. Var ( X )  =  𝜎7 = ∫ (𝑥 − µ)7𝑓(𝑥)𝑑𝑥
∞

−∞
                                  (77.0)  

μ   میانگین یا مقدار مورد انتظار متغیر تصادفی وσ7 .اگر   واریانس توزیع استy = ∑ 𝑎𝑖
𝑛
0  𝑋𝑖 که 

σ𝑖و واریانس   𝜇𝑖های تصادفی مستقل با میانگین ها متغیر  𝑥𝑖 در آن
مقادیر ثابت  𝑎𝑖و ضرایب  7

 :باشند، آنگاه

9. E ( Y ) = ∑ 𝑎𝑖µ𝑖
𝑛
𝑖=0   ,   Var ( Y ) = ∑ 𝑎𝑖

7𝜎𝑖
7𝑛

𝑖=0                      (71.0)  

F(x) (CDF )یا f (x) (PDF )بر حسب  یک متغیر تصادفی رااحتمال در حالت کلی می توان توزیع 

وقتی این متغیر  ،تعریف شده باشد [∞,∞-]اگر چه یک متغیر تصادفی ممکن است در بازه . شان دادن

 .مقادیر نا منفی باشدشامل تنها  مجاز استیا یک زمان تعمیر را نشان دهد  خرابیتصادفی یک زمان 

 6و  0و  7روابط  و حد پایین انتگرال ها در اهد بودخو (∞ ,1]بنابراین دامنه متغیر تصادفی معمولا 

هوم متغیر های تصادفی و توزیع های احتمال در فصل های بعدی به طور فم. گرددمی اصلاح  2و 

مثال هایی از کاربرد این توزیع ها در . کامل تر به عنوان تابع توزیع احتمال شکست تشریح می گردد

توضیحات بیشتر در مورد نظریه احتمال را می توان در کتاب . دهد شامطالب فصل های بعدی ارائه خو

 . ( پیدا کرد0492راس )
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 پیوست

 جداول عددی و آماری

 احتمالات نرمال استاندارد شده 1-جدول الف

 tمقادیر انتخابی از توزیع  1-فجدول ال

 مقادیر انتخابی از توزیع مربع کای 1-جدول الف
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 واژه نامه

Acceptance testing  ازمون پذیرش 

Achived availability قابلیت دسترسی کامل 

Acquistion cost هزینه استهلاک 

Adjustment تعدیل 

Analysis of downtime آنالیز کاهش زمان 

Applications اکاربرده 

Apportioning واگذاری 

Aviliability قابلیت دسترسی 

Binominal دو جمله ای 

Burn in testing )ازمون اولیه)کودکی 

Candidate distribution توزیع های کاندید 

 Centeral limit theorem قضیه حد مرکزی 

Coavex  محدب 

Coherent systems سیستم های منسجم 

Completed data  اده های کاملد 

Complex configurations ترکیب های پیچیده 

Concave مقعر 

Conducting بررسی 

Constant strength استحکام ثابت 

Constant stres  فشار ثابت 

Contamination ناخالصی 

Control unit واحد کنترل 

Covariate models مدل های متغیر کمکی 

Cumulative distribution وزیع تجمعیت 

Curve fitting برازش منحنی 

Cycle دوره 

Cycle time دوره زمانی 

Data collection جمع اوری داده ها 

Decomposition تفکیک 



227 
 

 Decreases کاهش 

Decreasing نزولی 

Degraded systems سیستم های فرسوده 

Density function تابع چگالی 

Design for maintainability راحی قابلیت نگهداری و تعمیرط 

Design for realiability طراحی قابلیت اطمینان 

Design Life عمر طرح 

Design method روش های طراحی 

Design revew طرح تجدید نظر 

Developing توسعه 

Distribution توزیع 

Dynamic model  مدل های دینامیک 

Economic analysis آنالیز اقتصادی 

Economic life عمر اقتصادی 

Empirical methods روش های تجربی 

Enumeration شمارش 

Estimator براوردگر 

Exponential availability قابلیت دسترسی نمایی 

Exponential failures خرابی های نمایی 

Exponential plots نمودارهای نمائی 

Failure خرابی 

Failure data یداده خراب 

Failure modes مدل های خرابی 

Failure rate نرخ خرابی 

Failure time زمان خرابی 

Field open state حالت خرابی باز 

Field short state حالت خرابی بسته 

Fixed cost هزینه ثابت 

Function تابع 

Goodnes of fit test ازمون نیکوئی برازش 

Goodness of fit tests ای نیکوئی برازشازمون ه 
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Growth Curve  منحنی رشد 

Growth model مدل رشد 

Hazard Rate نرخ خطر 

Idealized ایده ال 

Identifying  شناسایی 

Idle time زمان بیکاری 

Implementation پیاده سازی 

Improvment بهبود 

Inception بازرسی 

Inherent availability قابلیت دسترسی ذاتی 

Input system ورودی سیستم 

Length of test مدت ازمون 

Life-cycle costs چرخه عمر هزینه ها 

Limit حد 

Location-scale models مدل های مکان مقیاس 

Lognormal Distribution توزیع نرمال لگاریتمی 

Lognormal plots نمودارهای نرمال لگاریتمی 

Maintainability قابلیت نگهداری 

Maintainability plan طرح قابلیت نگهداری 

Maintenance analysis انالیز نگهداری 

MAN'S test ازمون مان 

Markov analysis آنالیز مارکف 

Measurments اندازه ها 

Median میانه 

 Minimal path مسیر مینیمال 

Memorylessness فقدان حافظه 

Mode  )مد)نما 

Multiply censored سانسور سده چندگانه 

Normal distribution توزیع نرمال 

On fitting distribution برازش توزیع 

Operating level سطح عملکرد 
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Operating time زمان کارکرد 

Operational availability قتبلیت دسترسی عملیاتی 

Optimal allocations تخصیص بهینه 

Overhaul بازدید کامل 

Parallel configuration پیکر بندی موازی 

Parameter estimation براورد پارامترها 

Participating شرکت کردن 

Performing  پیش بینی 

Peventive پیشگیرانه 

Peridioc loads بار گذاری متناوب 

Plotting positions ترسیم موقعیت 

Poisson process فرایند پواسون 

Power law intesity function تابع شدت قانون توان 

Power Law process فرایند قانون توان 

Power supply منبع تامین 

Primary نخستین 

Probability احتمال 

Process فرایند 

Product محصول 

Product developing توسعه محصول 

Product testing  ازمون تولید 

Propertt خاصیت 

Proportional Hazard Models مدل های تصادفی متناسب 

Quality کیفیت 

Quality control کنترل کیفی 

Random strength استحکام تصادفی 

Random stress  فشار تصادفی 

Redundancy موازی سازی 

Reliability پایایی 

Reliability  allocation تخصیص قابلیت اعتماد 

Reliability estimation لیت اعتمادبراورد قاب 
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Reliability growth testing ازمون رشد قابلیت اطمینان 

Reliability life testing  ازمون قابلیت اطمینان عمر 

Reliability specification مشخصات قابلیت اعتماد 

Reliability testing  ازمون قابلیت اطمینان 

Renewal تجدید 

Renewal function تابع تجدید 

Renewal process فرایند تجدید 

Repair distributions توزیع خرابی 

Repair process مراحل تعمیر 

Repetitive مکرر 

Safety ایمنی 

Serial configuration پیکر بندی سری 

Simpliety سادگی 

Specifications مشخصات 

Standard deviation انحراف معیار 

Standby system ه کارسیستم آماده ب 

Static models مدل های استاتیک 

Stochastic point process فرایند های نقطه ای تصادفی 

Superimposed renewal process فرایند تجدید روی هم 

Switching Failures خرابی در زمان جایگزینی 
System availability  قابلیت دسترسی سیستم 
System Bounds کران های یک سیستم 
System design طراحی سیستم 
System Effectivness کارایی سیستم 
System measurments اندازه های سیستم 
Test time زمان ازمون 
Tuner تنظیم کننده 
Useful life نرخ مفید 
Value  ارزش 
Variable cost هزینه متغیر 
Wear-out عوامل فرسودگی 
Weibul distribution بلتوزیع وای 

 




