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 چکیده

ور طکه به  کیتکن کی FMEA( است. FMEAاثر روش ) لیو تحل هیحالت شکست و تجز یمطالعه با هدف بهبود اثربخش نیا 

 FMEAدر  حال، نیشود.  با ا یاستفاده م ندیو فرا ،یطراح ستم،یبالقوه از س ایو حذف شکست شناخته شده و  ییشناسا یگسترده برا

 یواضح ول سکیر تیبه دست آوردن عدد اولو یضرب برا ی( به سادگDمشکل ) صی(، و تشخO) شیدای(، پSعوامل خطر شدت ) ،یمعمول

 یگرفته شده است. برا هدیناد زین Dو S  ،Oوزن عوامل خطر  ن،یاست. عالوه بر ا رندگانیگ میو ابهام در قضاوت تصم تیبدون توجه به ذهن

از  با استفاده شکست ارائه شده است. کارشناسان یتر از حالت ها یمنطق بهبه دست آوردن رت یبرا FMEA کردیرو کیمشکل،  نیحل ا

 یم یوزن ده یزفاAHPو   یآنتروپ یو با روش ها شودیداده م ازیامت یفاز طیدر مح FMEAمدل  S,O , D نییتع یبرا یزبان یرهایمتغ

بالقوه   یبردهان دادن کارنشا یرا. بردیگیقرار م لیها مورد تحل نهیها با گز تیاولو تیشده و نها کپارچهی یشود وبا استفاده از روش الکتر فاز

FMEA کتر و روش ال یتربر  سهیمقا کی ت،یدر نها .ردیگیقرار م لیو تحل هیمورد تجز دیترمز پرا سکید دیتول ندیدر فرا یمثال دیجد یفاز

 .ردیگ یقرار م یمورد بررس FMEAکاربرد آن در 

 .یآنتروپ، AHP ،الکتر،  FMEA :کلمات کلیدی
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ABSTRACT 

FMEA is a systematic tool based on a group work method which can be used to identify, avoid, eliminate or 

control potential errors resulting in a system / process / project. This study aims to improve the effectiveness of the 

failure mode and analysis effect (FMEA). FMEA is a technique which widely is used to detect and remove known 

failure or potential of system, design, and process. However, in a typical FMEA, Risk Factors Severity (S), 

Occurrence (O), and Diagnostics (D) simply multiplied to obtain a clear risk priority number regardless of 

subjectivity and ambiguity in the judgment of decision makers. In addition, the weighting factors S, O and D are 

also ignored. As a result, to solve this problem, novel approaches to gain rank more logical of FMEA failure 

modes are provided. In this study, the approach, Let professionals to use linguistic variables to set S, O and D. 

FMEA is rated in fuzzy environment and is weighted with the entropy and fuzzy AHP methods by using Fuzzy 

ElECTRE is integrated and finally the priority of the options are analyzed. To demonstrate the potential 

applications of suggested FMEA an example of the production of brake automotive disks is analyzed. In 

conclusion, a comparison superiority ELECTRE method and its application in the FMEA are studies. 

Keywords: FMEA ELECTERE, AHP, ENTROPY. 
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 مقدمه -1

( به طور FMEAاثرات ) لیو تحل هیحالت شکست و تجز      

 ییشناسا ،یطراح یبرا ی. روشردیگیمورد استفاده قرار م یگسترده ا

شکست بالقوه است. مشکالت، اشتباهات و  ایو حذف شناخته شده و 

به  دنیخدمات قبل از رس ایپردازش و /  ،یطراح ستم،یرا از س رهیغ

 لیو تحل هیعلت و معلول تجز یبرا ارچوبچ کی[ و ارائه 28]یمشتر

توان با  ی[ است. هر حالت شکست را م11شکست بالقوه محصول ]

احتمال وقوع، و مشکل  ،یعامل به عنوان شدت مورد بررس سه

 کی ،یمعمول FMEA یابیارز کیاز شکست حالت. در  صیتشخ

حالت داده شده  نیبه بدتر 10بودن و  نیبهتر 1با   10تا 1 نیعدد ب

(، Sشدت خطر) ریاز سه عامل است. با ضرب مقاد کیهر  یاست برا

( به دست RPN)سکیر تیعدد اولو کی(، D(، و کشف )Oوقوع )

 دایپ یهر حالت شکست رتبه برا یبرا RPNآمده است سپس ارزش 

 کردن شکست با خطرات باالتر است.                 

 [3-4-5-6-13-16-26-27-34  ] 

است که  یاریمورد انتقاد بس یبطور قابل توجه RPN ارزش

در نظر  صیوقوع سه عامل خطر، شدت و تشخ نیدر ب ینسب تیاهم

 یها بیدارند و ترک تیاندازه اهم کیته شده است. آنها به گرف

همان ارزش  دیتول قایممکن است دق Dو  O ،Sمختلف از 

RPN است  ممکنداشته باشد. اگر چه ارزش خطر پنهان خود را

 , S,کامال متفاوت باشد. به عنوان مثال، دو شکست مختلف با ارزش 

O  , D  ارزش  یدارا ب،یبه ترت  4، 1، 9و  3، 3، 4ازRPN  همان

و به  زیسوال برانگ RPNاست. استفاده از روش ضرب در محاسبه 36

توجه  لیعامل است. دال یابیحساس ارز یدر بحران راتییشدت به تغ

[: تمام اطالعات مربوط 35 -29.]راستیبه شرح ز یفاز قمنط کردیرو

گرفته شده است که آسان و قابل قبول  یعیدر زبان طب FMEAبه 

تواند از تجربه  یبر اساس زبان انسان است و م یاست و منطق فاز

استفاده از داده مبهم  یساخته شده از کارشناسان باشد. منطق فاز

 یاجازه م FMEA یفاز ن،یسازد. عالوه بر ا یپس از آن را قادر م

مورد استفاده  یفیکو مبهم و اطالعات  یکم یدهد تا هر دو داده ها

از  یبیترک یامکان را برا نیو ا وهیدر سازگار ش تیریو مد ردیقرار گ

[ 8-7ترباشد.] ریساختار انعطاف پذ کیشدت، وقوع و کشف در 

FMEA  روشVIKOR نکرد دایپ یاست برا افتهیتوسعه  یفاز 

سازش حالت شکست با توجه به خطر عوامل  تیاولو یرتبه بند کی

 یابیارز ندیو ابهام در فرآ تیمقابله با عدم قطع یو براFMEAدر 

 یابیارز یبرا ،یعدد فاز یشده در مثلث انیب ،یزبان یرهایمتغ سک،یر

عوامل خطر و رتبه  انیشود در م یاستفاده م یفاز ینسب تیاهم

 یم ارهیچند مع یریگ می[ تصم17حالت شکست است.] یفاز یبند

 ایبه منظور انتخاب و  نیگزیشده از جا فیتعر یابیتواند به عنوان ارز

 یکم ایو /  یفیک یارهایاز مع یتعداد کیبا استفاده از  ،یرتبه بند

 نهیمنظور، در زم نیا یاست. برا یریاندازه گ یمتفاوت که واحد ها

تواند به عنوان  یمAHPو  TOPSIS؛الکتر،یریگ میتصم یتئور

 میاز مشکالت تصم شده اند. بسته به ساختار یطبقه بند یروش اصل

شده است.  دایپ یمنطقه گسترده ا کیروش در  نیبرنامه از ا ،یریگ

بر  نیگزیجا نیروش، که انتخاب بهتر TOPSISبه عنوان مثال، 

 زو به حداقل رساندن ا یآل منف دهیاساس حداکثر از فاصله از نقطه ا

 اتی[در محدوده عمل19-30-9آل مثبت، ] دهیفاصله از نقطه ا

 نیکه بهتر IS ،II ،III ،IVاست. به طور مشابه، روشالکتره،  تیریمد

از همه  سهیبا استفاده از دو به دو را انتخاب کرده و مقا نیگزیجا

 [ 25-12ها است. ] نهیگز

 Elimination ET Choice Translatingمخفف  الکتره

reality ها با  نهیگز یبرتر یروش بر مبنا نیدر زبان فرانسه است. ا

 نی[. در ا31-22هماهنگ و ناهماهنگ است] یاستفاده از شاخص ها

، جهت بدست  یو فاز یپژوهش هدف ارائه روش الکتر به صورت قطع

 باشد یبرتر م نهیآوردن گز

 یدر مورد روش ها 2است: در بخش:  ریمقاله به شرح ز  اتیکل

مثال  کی: 3و دربخش FMEA یبرا یشنهادیپ سکیر یابیارز

 .ندیاز فرا یعدد

 FMEA یبرا یشنهادیپ سکیر یابیارز یروش ها -2

 بیروش ترک کی یسنت FMEAبه منظور کاهش اشکاالت       

ارائه شده  یبا استفاده از روش آنتروپ AHP یوزن، که ادغام فاز

وزن،  بیروش ترک نیدهد. ا یاست که وزن از عوامل خطر نشان م

تأمل در  یبرا دیمف اریبس ،ینیو ع یوزن ذهن یها تیغلبه بر محدود

به  FMEAمقاله، ما درمان  نیا راز خطر د یقابل توجه یها یژگیو

 میبه دست آوردن تصم یبرا MCDMمشکل گروه  کیعنوان 

 یفاز یرهایو پس از آن، متغ یزبان یرهایدر قالب متغ رندگانیگ

بر  کیستماتیس کردیرو کی جه،یاعداد. در نت لیتبد یبرا یمثلث

 تیاولو نییتع یبرا یفاز ELECTREوزن و روش  بیاساس ترک

داده  حیتوض یندهایشکست ارائه شده است. فرآ تخطر حاال یها

 است: ریبه شرح ز اتیشده در جزئ

سطح  نییو تع سکیر یابیارز ندیهدف از فرآ یی: شناسا1 مرحله

 .لیو تحل هیتجز

 کیاز حالت بالقوه شکست و  یستی، لFMEA جادی: ا2 مرحله

 کند. یم فیاز عوامل خطر مربوطه توص یمجموعه متناه

 یعوامل خطر و وزن نسب یبرا یزبان یرهایمتغ نیی: تع3 مرحله

 آنها.
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 :یفاز AHP قی: به دست آوردن وزن خطر از طر4 مرحله

 انیدر م یزبان سکیر ریخواسته است به عوامل متغ میهر ت •

 داده شود. ازیامت O,S,D نییو تع یها سهیتمام مقا

 سهیمقا کیفاز و  ینسب تیزبان با هم اهم یابیارز میت یاعضا •

 و ساخته شده است. O ،S ،Dمخصوص  یزوج

هر  defuzzifiعمل  یزوج سهیمقا سیماتر یبعد از  بررس •

 است. COAبه روش  سیمقدار در ماتر

 محاسبه شده است. یفاز یهندس نیانگیم یعوامل خطر برا •

 عوامل محاسبه شده است. یوزن خطر فاز •

شده  defuzzifiedاز عوامل خطر  کیبه هر  یمقدار وزن ذهن •

 است.

به هدف از عوامل خطر با استفاده از  دنیرس ی: برا5 مرحله

 وزن: یآنتروپ

زبان از هر حالت شکست با توجه به عوامل  یابیارز میت یاعضا •

 شده. ینیب شیپ جینتا defuzzifiedبه  یعیخطر و طب

محاسبه  نیهر عوامل خطر ا یمورد انتظار برا جیاز نتا یآنتروپ •

 شده است.

 وزن ذهن همه عوامل خطر بدست آمده است. •

 یی:محاسبه وزن نها6مرحله  

شکست با استفاده  یخطر تمام حالت ها تیاولو نیی: تع7 مرحله

 ELECTERE یاز فاز

الزم به منظور  یو اقدامات اصالح جینتا لیو تحل هی: تجز8 مرحله

 .دیترمز پرا سکید ستمیاز س یمنیو ا نانیاطم تیبهبود قابل

 یک مثال عددی -3

در  سکیر یابیارز FMEA ،یشنهادینشان دادن روش پ یبرا

ترمز کارخانه مورد  سکید دیآالت تول نیماش یواقع یایدن کی

 جادیاز ا یریجلوگ یروش برا کی  FMEAقرار گرفته.  یبررس

ابزار استاندارد،  کیبه  لیدر طول دهه گذشته تبد یفن یها یینارسا

خودرو است. در صنعت  عتآن به صن یبه خصوص از زمان معرف

شده است.  یبررس یتر یهدف جد کی ییشناسا یخودرو برا

 ،یلنگ سکید CM3 ،یمواز سکید CM1 ،CM2ظاهر  ،یپارامترها

به قطر،  ییسوراخها CM5 ،CM6، پرداخت سطح CM4 119قطر 

CM7  میکارشناس تصم 5گروه توسط  کیاست.ردر ابتدا  219قطر 

نشان  1در جدول  GM1 ،GM2 ،GM3 ،GM4 ،GM5ساز به نام 

زوج  یو مصاحبه ذهن میت FMEA یابیداده شده است. پس از ارز

 دهد. ینشان م جینتا جادی( ا2( در )جدول O ،S ،D) سهیمقا سیماتر

 

 یحالت شکست با توجه به عوامل خطر ها ی: رتبه بند(1)جدول

 FMEA میشده توسط ت یابیارز

 
 (: مقایسات زوجی2جدول )

 
وزن بدست  4و در جدول  AHP وزن بدست آمده با روش 3جدول  

نمایش داده  5آمده با روش آنتروپی و سپس وزن نهایی در جدول 

 شده است.

   AHPوزن بدست آمده با روش(: 3جدول )

 

 

 

 

 (: وزن بدست آمده با روش آنتروپی4جدول)

  O S D 

-1/LN7 -0.514  -0.514  -0.514  

𝐸𝑗 0.967  0.978  0.900  

1 − 𝐸𝑗 0.033  0.022  0.100  

𝑤𝑗0  0.212  0.141  0.647  

 : وزن نهایی(5)جدول 

  φ φ φ 

  0.500  1.000  0.000  

O 0.199  0.187  0.212  

S 0.345  0.549  0.141  

D 0.456  0.264  0.647  

 ELECTEREسپس بعد از بدست آمدن وزن نهایی با حل روش

را مورد تحلیل قرار میدهیم که نتایج  6ماتریس بدست آمده جدول 

 اولویت رسیده ایم. 5گزینه به  7نشان میدهد با داشتن 

 ELECTEREماتریس نهایی روش  (:6)جدول

CM1 CM2 CM3 CM4 CM5 CM6 CM7 

- 1 0 1 1 0 1 

0 - 0 0 0 0 0 

1 1 - 1 1 0 1 

0 0 0 - 0 0 0 

0 0 0 1 - 0 0 

1 1 1 1 1 - 1 

0 0 0 1 0 0 - 

WJS1 0.187  

WJS2 0.549  

WJS3 0.264  
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 نتیجه گیری -4

 نیشده است بد یبررس دیجد FMEA کردیمقاله،رو نیدر ا      

 AHPاز ادغام  یبیصورت که وزن از عوامل خطر با استفاده از ترک

حاالت شکست  ییشناسا تیشد. خطر اولو دایپ یو روش آنتروپ یفاز

به دست آمده است. روش وزن  ELECTEREروش  قیاز طر

آن هم منعکس  کهباشد  یو ذهن ینیتواند خواص ع یم یبیترک

 است. سکیر یابیموضوع ارز یاساس یها یژگیکننده و

خطر بالقوه  یابیارز یروش موثر برا کینشان داده است که  مثال

تواند کمک  یم جیارائه شده است. نتا FMEA یحالت شکست فاز

حاالت شکست در معرض خطر  ییکنندگان خودرو شناسا دیبه تول

 یریجلوگ یبرا شبردیو اقدامات مناسب در پ دیتول ندیدر طول فرا

 ن،یخودرو کند. عالوه بر ا اتقطع دیمهم در تول یو خطاها یمنیا

با  سهیمقا لیو تحل هیو تجز یفاز FMEA تیحساس لیو تحل هیتجز

 یینها جیکرده اند که روش ارائه نتا دییرا تا یقیاز روش تطب یبرخ

آن با حالت  سهیو مقا تیاولو یهستندچون رتبه بند یو قو یمنطق

 .کندیم ریشکست را امکان پذ یها نهیگز

راه  یتواند برا یم یو آنتروپ AHP یبه جا نده،یآ قاتیتحق در

 وزن استفاده شود. یمختلف برا یها
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