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 چكيده

خطاهاي  ها وبراي طراحي، شناسايي و حذف شکست مهندسي است كه ي، تکنیک(FMEA)تحلیل اثرات و حاالت بالقوه شکست 

اده قرار رد استفسترده مويا خدمت پیش از رسیدن آن به مشتري، به طور گالقوه از سیستم، طراحي، فرايند و يا باخته شده و شن

وجود دارد  و قابلیت كشف، احتمال وقوع ؛ شدتتحت عنوانامل ريسک معمول، براي هر حالت شکست، سه ع FMEA. در يک گیردمي

 ويکرد فازي، رقالهممورد ارزيابي قرار گرفته و عدد اولويت ريسک از طريق ضرب اين عوامل بدست مي آيد. در اين  كه بر اساس آن

 را خواهد داد.اجازه استفاده از متغیرهاي زباني متخصصان به  ،(FMEA)تحلیل اثرات و حاالت بالقوه شکست

بندي عوامل رتبه و تحلیلبه  فازي گیري چند معیارۀتصمیم هايمدلفازي و FMEA تركیبي  شبا استفاده از رو پژوهش حاضر

 .پرداخته است شبکه انتقال و فوق توزيع برق مازندران بي برنامه هايمؤثر بر قطعي

 کلمات کليدي 

 فازي تصمیم گیري چند معیارهفازي، VIKOR  فازي،AHP  فازي،FMEA  بي برنامه شبکه، هايقطعي
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ABSTRACT 

Failure mode and effects analysis (FMEA) is a widely used engineering technique for designing, 

identifying and eliminating known and/or potential failures, problems, errors and so on from system, design, 

process, and/or service before they reach the customer. In a typical FMEA, for each failure modes, three risk 

factors; severity (S), occurrence (O), and detectability (D) are evaluated and a risk priority number (RPN) is 

obtained by multiplying these factors. In this paper, fuzzy FMEA approach to professionals will allow the 

use of linguistic variables. 

 This study using the combination of fuzzy FMEA and fuzzy decision models to analyze and rank several 

factors affecting the Non-programmed disruptions of Mazandaran Regional Electric Company's transmission 

and distribution networks. 

KEYWORDS 

Non-programmed disruptions, Fuzzy FMEA, Fuzzy AHP, Fuzzy VIKOR, 

 Fuzzy MCDM 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه -1

 سال است كه 40بیش از  شکست آنالیز حاالت و تأثیرات تکنیک

شود. با اين حال تنها در اواخر قرن بیستم گرفته مي بوجود آمده و بکار

 از حوزه ايمني فراتر رفت.  FMEAبود كه عرصه كاربرد

 آماري هايبه روش FMEAابزارهاي بهبود كیفیت،  بر خالف اكثر
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 براي تواند صرفه جويي قابل توجهيمي نیاز ندارد، در نتیجه ايپیشرفته

يا  فرآيند هاي بالقوه شکستهزينه كهشركت داشته باشد، در حالي

نیازمند منابع انساني و زمان FMEA  اجراي دهد.مي محصول را كاهش

 ]1[ها تیم محور هستند.  FMEAاست، زيرا
براي غلبه بر نقطه  FMEAتالش هاي حائز اهمیتي در ادبیات 

عامل شدت، احتمال  )حاصل ضرب سه سنتي RPN1ضعف و كمبود 

 FMEAمطالعات در مورد انجام شده است.  كشف(وقوع و قابلیت 

استفاده كرده است كه عوامل ريسک  شامل رويکرد فازي از متخصصاني

هر حالت الحات زباني فازي توصیف مي كنند. را با استفاده از اصط

(، Severityتواند با سه عامل شدت)شکست مي

 ارزيابي (Detectabilityو قابلیت كشف)( Occurrenceوقوع)احتمال

ن سه عامل يکسان در نظر گرفته اهمیت نسبي میا FMEAدر  شود.

مقادير كامال مشابهي براي  Dو O ،Sشود. تركیب هاي مختلف مي

RPN  تولید مي كنند، اگرچه، مفاهیم ريسک پنهان آن ها ممکن است

ريسک را با استفاده از معیارهاي رويکرد فازي  كامال متفاوت باشد.

 ]6[.كندف ميوصیاصطالحات زباني فازي ت

 هاي صورت گرفته در اين حوزه به شرح ذيلپژوهشبرخي 

 باشد:مي

با استفاده از رويکرد  2011كن و همکارش در سال آهمت 

به  شناسايي و تحلیل حاالت شکست در صنعت خودرو  FMEAفازي

پرداخته اند. در اين مطالعه، به منظور دستیابي به امتیازات كه براي 

 شوند، از بندي ميدي حالت هاي شکست رتبه بناولويت 

TOPSIS فازي بر پايهAHP  6[استفاده شده است.فازي[ 

فازي را   AHP-TOPSIS، مدل 2012و همکارش در سال  دوندرا

 شنهادپی حرارتي هايگاهنیرو براي بهینه ارزيابي و انتخاب مکان براي

 ]9[اند.نموده

فازي اصالح شده  TOPSIS روش ، 2010كايا و همکارش در سال 

 ] 8[اند.براي انتخاب بهترين جايگزين فن آوري انرژي ارائه نموده را

با  1380و  1379هاي شركت برق منطقه اي زنجان در سال

 تاسیسات جغرافیايي و وضعیت هايموقعیتبررسي و شناخت كافي از 

ت لعشبکه و نیز داشتن اطالعات آماري جامع از تعداد و  و تجهیزات

كیلو ولت  20شبکه  هايخاموشي ها به بررسي و تحلیلخاموشي

ها ارائه خاموشي اين كاهش پرداخته و پیشنهادات مناسب براي

 ]13[است.نموده

فرايند  به بررسي 1392ش در سال جوزي و همکاران سیدعلي

 ابي وخر التاح و شناساييق و تجهیزات مورد استفاده در آن انتقال بر

 ،شودوع ريسک در منطقه ميكه منجر به وق تجهیزات شکست

 ] 7[پرداختند.

ذينفعان كلیدي و معیارهاي ، 1392همکاران در سال حبیبي و 

اي مازندران شناسايي و مورد بررسي قرار رضايت آنها در برق منطقه

دادند. سپس با تعیین وزن هريک از معیارها با تکنیک فرآيند تحلیل 
                                                           

1 Risk priority number 

هاي موجود شركت در شش استراتژي( میزان پوAHPسلسله مراتبي)

سازي هريک از معیارهاي رضايت ذينفعان شركت محاسبه و برآورده

 ]10[.نمودندمقايسه 

بندي به شناسايي و اولويت، 1392در سال حبیبي و همکاران 

 وال شبکه انتقبرداري هاي فرآيند بهرههاي ايمني در زير فعالیتريسک

ساس اهاي مزبور پس از شناسايي،  بر ريسک فوق توزيع برق پرداختند.

دهي و سپس با وزن AHPارزيابي شدند. معیارها با روشFMEA مدل 

هاي با بندي و براي كنترل و كاهش ريسکاولويت TOPSISمدل 

 ]11[هاي مرتبط طراحي و تدوين گرديد.اولويت باال، كنترل عملیات

 طبقه بنديبا  ، 1387شرقي در سال توزيع برق آذربايجان شركت

 هايهاي خطوط هوايي فشار متوسط شبکهعوامل پديد آورنده خاموشي

ي علم عملي و مشکل ، نسبت به ارائه راهکارهاي توزيع، عالوه بر بیان

 ]2[تالش نموده است.

 فت؛گ توانميررسي پژوهش هاي صورت گرفته با ب

 شبکه هايتحقیقات انجام شده در صنعت برق در حوزه قطعي

ي پژوهش شبکه انتقال و فوق توزيع هايتوزيع بوده و در خصوص قطعي

هاي صورت گرفته در حوزه در پژوهش همچنین مشاهده نگرديد.

ها بررسي علل قطعي براي گیريتصمیم صنعت برق از مدل هاي

محدود بصورت  ازيف در ايران از مدل ويکور استفاده نشده است.

ه گرفت بکار گیريتصمیم غیر فازي هاياستفاده شده است و بیشترمدل

 است.شده 

فازي مدل  با استفاده از رويکرد در اين پژوهش سعي شده است

FMEA  تلفیق شده با AHPتري به  فازي به طور دقیق فازي و ويکور

يع شبکه انتقال و فوق توز هايعوامل مؤثر بر قطعي تحلیل و بررسي

 پرداخته شود. 

 تعريف مفاهيم -2

خودكار و  هايعيشامل قط؛ برنامه شبكه بي هايقطعي

شود هايي اطالق ميبه خروجي خودكار هايقطعي گردد.مي اضطراري

 تیکهاي حفاظتي و عوامل مختلف به طور اتوماكه بر اثر عملکرد رله

هايي به خروجي اضطراري هايقطعي .صورت مي پذيرد خروج از مدار

یز بايستي تجهر ميبردابهره شود كه بنا به دالئلي به تشخیصاطالق مي

 .از مدار خارج گردد فوراً

FMEA تحلیل اثرات و حاالت بالقوه شکست ؛ فازي(FMEA) ،

ا، هتکنیک مهندسي است كه براي طراحي، شناسايي و حذف شکست

د راينيا بالقوه از سیستم، طراحي، فمشکالت و خطاهاي شناخته شده و 

یرد. گمشتري، مورد استفاده قرار مي يا خدمت پیش از رسیدن آن به و 

و ( O(، احتمال وقوع)Sهر حالت شکست مي تواند با سه عامل شدت)

اهمیت نسبي میان سه  FMEAارزيابي شود. در ( Dقابلیت كشف)

 Dو O ،Sعامل يکسان در نظر گرفته مي شود. تركیب هاي مختلف 

هیم تولید مي كنند، اگرچه، مفا RPNمقادير كامال مشابهي براي 

 ريسک پنهان آن ها ممکن است كامال متفاوت باشد.
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حات را با استفاده از اصطال  Dو O ،Sرويکرد فازي عوامل ريسک؛ 

ت با فازي، اكثر مطالعا FMEAزباني فازي توصیف مي كند. در ادبیات 

كار روسآنگاه  -رويکرد مبتني بر قانون فازي با استفاده از قانون اگر

با  نگاهآ –طالحات زباني به عوامل، قوانین اگر دارند. پس از تخصیص اص

ابي گرفتن متغیرهاي زباني به عنوان ورودي هايي براي ارزي نظر در

 ]6[ريسک، ايجاد مي گردد.

 شکست در صورتي كه اتفاق بیفتد. نتیجه يک؛ شدت 

 اتفاق افتادن متناوب يک شکست. ؛عاحتمال وقو

احتمال اينکه يک شکست قبل از اينکه اثر آن  ؛قابليت کشف

 [1]تحقق يابد شناسايي شود. 
 

AHP ؛فازي AHP  يکي از تکنیک هاي تصمیم گیري چند 

كالسیک، قضاوت معین  AHPمعیاره شناخته شده است. 

ر كالسیک شامل تفک AHPگیرد. اگرچه گیرندگان را درنظر ميتصمیم

ه بادر قمعیاره را ايجاد مي كند، اما متخصصان است و يک ارزيابي چند 

م مبه وبه دلیل عدم قطعیت اطالعات  بازتاب تفکرات مبهم افراد نیست.

بودن احساسات و شناخت انسان، ايجاد مقادير عددي دقیق براي 

 ء را بهمعیارها و انجام ارزيابي كه دقیقا احساس و شناخت اشیا

هاي مترنابراين، اكثر پاراكند، دشوار است. بگیرندگان منتقل ميتصمیم

نه انتخاب دقیقا مشخص نیست. از اين رو، متخصصان، قضاوت هاي میا

 عههاي قطعي ترجیح مي دهند. از اين رو، تئوري مجمورا به قضاوت

تر نموده و قادر است ارجحیت فازي، فرايند مقايسه را منعطف 

 ]6[متخصصان را شرح دهد. 

VIKOR هاي پركاربرد در لکي از مدي روش ويکور ؛فازي

بندي برتر مي باشد. اين روش روي دسته انتخاب گزينه گیري وتصمیم

شي جواب هاي ساز انتخاب از يک مجموعه گزينه ها تمركز داشته و و

ه ك ي كند، به طوريرا براي يک مسأله با معیارهاي متضاد تعیین م

 ارييرا براي دستیابي به يک تصمیم نهايي  گیرندگانقادر است تصمیم

آل  در اينجا جواب سازشي نزديکترين جواب موجه به جواب ايده .دهد

روش ويکور فازي براي  .گردداست كه يک توافق متقابل اطالق مي

 [3] معیاره فازي توسعه يافته است. حل توافقي مسئله چندراه تعیین

 براي انسان هايخواسته تنوع ؛تصميم گيري چند معياره فازي

 هاي يکمدل توانايي عدم و طرف يک از معین، هدفي به دسترسي

 لهايمد تا شده باعث ديگر طرف از نیاز اين به پاسخگويي جهت معیاره

 .گردد ابداع چند معیاره گیريتصمیم

 یشینهب هزينه، كردن كمینه با همراه بخواهیم، اگر نمونه عنوان به

 هب قادر معیاره کي هايمدل كنیم، نیز لحاظ را خدمات كیفیت كردن

 .نیستند لمسائ اينگونه حل

 معیاره چند گیريتصمیم هايازمدل كه است دلیل همین به

 طورهم زمان به گیري،تصمیم هايمدل نوع اين در كنیم.مي استفاده

 مورد توانندمي نامتجانس، و متضاد بعضا حتي مختلف معیار چند

 گیرند. قرار بررسي

تاثیر  مي شود كه سعي كالسیک هاي چند معیارهگیريدر تصمیم

 رياضي محاسبه شود. اما بیان عوامل مختلف با استفاده از مفاهیم

نیست. از طرف  پذيرامکان كالسیک بسیاري از عوامل با منطق رياضي

 واقعي وجود داشته و شرايط همیشه در دنیاي ديگر عدم قطعیت

يک مسئله وجود  نامطمئن همواره در مراحل مختلف مطالعه و بررسي

يک  هايقسمتي از داده دارد. بنابراين در بسیاري از موارد تمام يا

فازي هستند. در اين صورت اگر مسئله  گیري چند معیارهمسئله تصمیم

فرموله شود، جواب درست و دقیقي و قطعي مدل  هايبا استفاده از داده

گزينه ارجح انتخاب نخواهد شد. در  واهد آمد و در نتیجهبدست نخ

نمي توان به هدف و مقصود مورد  دقیقي غیر هايگیريتصمیم چنین

 هاي آن تصادفيكه داده گیريتصمیم هاينظر دست يافت. لذا در مدل

بیشتر به طور منطقي  فازي هستند بايد با وجود محاسبات و عملیات يا

گیري لحاظ كرد. عدم قطعیت را در مدل تصمیم و دقیق برخورد كرده و

 تئوري گیري به وسیلهمدل كردن عدم قطعیت در مسائل تصمیم

 [4] فازي انجام مي شود. هايمجموعه

 طرح مسئله -3

 رق وبقال و فوق توزيع تهاي بي برنامه شبکه انتحلیل عوامل قطعي

 که وشب آمادگي تواند منجر به افزايشكارهاي پیشگیرانه مياجراي راه

اين تحلیل در شركت برق  هاي ناخواسته گردد.قطعي میزان كاهش

ورد مکه از آمار حوادث منجر به قطعي شباي مازندران با استفاده منطقه

ز اتواند با استفاده  مي FMEAروش  تحلیل و بررسي قرار مي گیرد.

ت بلیاق، احتمال وقوع و نظر گرفتن سه معیار شدت تر با درتحلیل دقیق

 تر عوامل قطعي بپردازد. كشف به ارزيابي دقیق

رويکرد فازي اين روش، كمک مي نمايد كه نظرسنجي از افراد 

 .ايدتسهیل يافته و پاسخ دهنده بتواند پاسخ كیفي خود را ارائه نم

مدنظر با توجه به نظر فازي معیارهاي FMEA همچنین در 

زي فا ورنهايت با تلفیق با ويک و در تي مي گیرندهاي متفاوخبرگان وزن

وان ا بترتبه بندي مي شود ت عوامل قطعي با در نظر گرفتن وزن معیارها

 .روي موارد مهم تر اقدامات مناسب را تعريف نمود

 روش پژوهش: -4

هاي باشد. كه از تلفیق وزنفازي ميFMEA  روش مورد استفاده

براي بدست آوردن وزن معیارهاي  فازيAHP بدست آمده از روش 

FMEA زيفا استفاده شده است و با تلفیق معیارهاي موزون با ويکور 

  بندي عوامل صورت پذيرفته است.اولويت

AHP هاي مختلف با اين روش توسط افراد زيادي در سال فازي؛

ن اي ترين مطلبي كه كه درهاي مختلف ارائه شد است، اما قديميويژگي

ر داي است كه توسط چانگ دست آمده است، مربوط به مقالهرابطه به 

وم هاي زباني مفهدر اين روش با استفاده از عبارت ارائه شد. 1992سال 

زوجي دخالت داده  يايسهمق هايماتريس فازي بودن در تعیین

 لیزفازي، در ابتدا به تشريح روش آنا AHPبراي توضیح روش شود. مي

 شود.پرداخته مي چانگ يتوسعه
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مجموعه  nx, …, 2, x1X={x{در آنالیز توسعه چانگ، چنانچه 

معرفي شوند، آنگاه بر  هاآرمان يمجموعه mu,…,2,u1U={u{اهداف و 

چانگ، با در نظر گرفتن هر هدف، آنالیز  يتوسعه طبق روش آنالیز

ين (، انجام داد. بنابراgi) هابراي هر يک از آرمان توانتوسعه را مي

 مقدار آنالیز توسعه براي هر هدف داشت: mتوان به اين صورت، مي

(1)  Mgi
1  , Mgi

2  , … ,Mgi
m         i = 1,2, … , n 

 

(2)  

[
 
 
 
 
Mg1

1

Mg2
1

⋯
Mg1

m

Mg2
m

⋮ ⋱ ⋮
Mgn

1 ⋯ Mgn
m

]
 
 
 
 

 

 
 

Mgiتمام 

j ( ها عدد مثلثي هستند كه به صورتl,m,u بیان شده )

 است.

ي چانگ، به به روش آنالیز توسعه فازي AHPمراحل كلي الگوريتم 

 صورت زير است:

ر بيک ساختار سلسله مراتبي مناسب براي مسئله  گام اول: بايد

 اساس اطالعات در دسترس ساخته شود.

جي را تعیین ي زوهاي مقايسهگام دوم: در اين مرحله ماتريس

 ي،در حالت فاز دهیم.جام مينهاي الزم را روي آن اقضاوت كنیم ومي

تريس ما هاي زباني را با اعداد فازي مثلثي درمقدار متناظر با ارجحیت

 قابل ذكر است كه تمامي عناصر كنیم.هاي مقايسات زوجي وارد مي

 ي زوجي برابر است با:هاي مقايسهروي قطر اصلي ماتريس

(3)  

Mgj
i = (Mgi

j
)
−1

 = (lg, mg, ug) 

= (
1

uij

 ,
1

mij

 ,
1

lij
)  

 

 م.ه كنیهاي نسبي معیارها و گزينه ها را بايد محاسبگام سوم: وزن 

 خرين مرحله وزن نهايي گزينه ها را محاسبهگام چهارم: در آ

 آيد.هاي نسبي به دست ميوزن نهايي گزينه ها از تلفیق وزنكنیم. مي

VIKOR هايي كه دقت توانیم از دادهدر اين روش ما مي فازي؛

 استفاده كنیم.كافي ندارند و قطعي نیستند نیز 

آوري شده از گام اول: ماتريس تصمیم بر اساس اطالعات جمع 

 شود.مسئله تشکیل مي

(4)  
(
(eij fij gij) ⋯ (eij fij gij)

⋮ ⋱ ⋮
(eij fij gij) ⋯ (eij fij gij)

) eij

> 0        
 

ر ال مثبت و منفي بر اساس قواعد زيگام دوم: گزينه هاي ايده

 تعیین مي شود.

(5)  A∗ = {

C
j →  مثبت|A∗=maxi{f̃ij}

C
j →  منفي|A∗=mini{f̃ij}

 

= ((e1
∗ f1

∗ g1
∗)⋯ (em

∗ fm
∗ gm

∗ )) 

=  (f̃1
∗ ⋯ f̃m

∗ ) 

 

(6)  
A− = {

C
j →  مثبت|A−=mini{f̃ij}

C
j →  منفي|A−=maxi {f̃ij}

 

= ((e1
− f1

− g1
−) ⋯ (em

− fm
− gm

− )) 

= (f̃1
− ⋯ f̃m

−) 

گام سوم: مقدار مطلوبیت و عدم مطلوبیت گزينه ها محاسبه 

 شود.مي
)m… w 1W= (w 

 

(7)  
S̃i = ∑

(wj ×
(f̃j

∗ − f̃ij)

(f̃j
∗ − f̃j

−)
) =

  

n

j
 

(∑(wj ×
(ej

∗ − gij)

(ej
∗ − gj

−)
)

m

j

∑(wj ×
(fj

∗ − fij)

(fj
∗ − fj

−)
)

m

j

∑(wj ×
(gj

∗ − eij)

(gj
∗ − ej

−)
))

m

j

 

= (vi si ti) 
 

 

(8)  
R̃i = maxj × (wj × 

(f̃j
∗ − f̃ij)

(f̃j
∗ − f̃j

−)
) = 

 

(maxj (wj ×
(ej

∗ − gij)

(ej
∗ − gj

−)
)maxj (wj ×

(fj
∗ − fij)

(fj
∗ − fj

−)
)

maxj (wj ×
(gj

∗ − eij)

(gj
∗ − ej

−)
))

 

= (pi ri li) 

 

 

(9)  S̃∗ = miniS̃i = (minivi minisi miniti) 

= (v∗ s∗ t∗) 
 

 

(10)  S̃− = maxiS̃i = (maxivi maxisi maxiti) 

= (v− s− t−) 
 

(11)  R̃∗ = miniR̃i = (minipi miniri minili) 

= (p∗ r∗ l∗) 
 

(12)  �̃�− = 𝑚𝑎𝑥𝑖�̃�𝑖  = (𝑚𝑎𝑥𝑖𝑝𝑖 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑟𝑖 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑙𝑖) 
= (𝑝− 𝑟− 𝑙−) 

زير  يي داده شدهگام چهارم: شاخص ويکور را بر اساس رابطه

عیین تعددي است بین صفر تا يک و  كه v كنیم.  ابتدا بايدمحاسبه مي

ر در نظ 0.5گیرنده دارد و آن را معموالً  آن بسته به نظر تصمیم

 گیريم، مشخص شود.مي
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(13)  

 

Q̃i = (𝒱 × 
(S̃∗ − S̃i)

(S̃∗ − S̃−)
) + ((1 − 𝒱) ×

(R̃∗ − R̃i)

(R̃∗ − R̃−)
) 

=

(

 
 
 
 
 
 

(𝒱 × 
(v∗ − ti)

(v∗ − t−)
) + ((1 − 𝒱) ×

(p∗ − li)

(p∗ − l−)
)

(𝒱 × 
(s∗ − si)

(s∗ − s−)
) + ((1 − 𝒱) ×

(r∗ − ri)

(r∗ − r−)
)

(𝒱 × 
(t∗ − vi)

(t∗ − v−)
) + ((1 − 𝒱) ×

(l∗ − pi)

(l∗ − p−)
)
)

 
 
 
 
 
 

 

 
 [5] ها بر اساس شاخص ويکور.گام پنجم: رتبه بندي گزينه

 (  فلوچارت روش مورد استفاده را نشان مي دهد.1) شکل

 فازي FMEAفلوچارت روش  (:1شكل)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 بر اساس روش پژوهش:

وقوع و قابلیت كشف مصاديق مربوط به سه معیار شدت احتمال 

( 1جدول ) مشخص گرديد. پرسشنامه مقايسه زوجي با توجه به طیف

 نفر خبره قرار گرفت. 10تهیه گرديد و در اختیار 

 

 

 FMEAمثلثي مقايسات زوجي معيارهاي ( طيف فازي 1جدول )

 كالمي عبارت فازي عدد

 كامال ضعیف (1/9,1/9,1/7)

 بسیار ضعیف (1/9,1/7,1/5)

 نسبتا ضعیف (1/7,1/5,1/3)

 كمي ضعیف (1/5,1/3,1)

 خیلي كم ضعیف (1/3,1,1)

 كامال برابر (1,1,1)

 يکسان (1,1,3)

 كمي قوي (1,3,5)

 نسبتا قوي (3,5,7)

 بسیار قوي (5,7,9)

 كامال قوي (7,9,9)

اعداد فازي خروجي نظرسنجي خبرگان به روش زير جمع بندي 

 ها، مولفه دوم آن میانگینگرديد: مولف اول آن حداقل نظر سنجي

ها در نظر گرفته اثر نظرسنجيها و مولفه سوم آن حدنظرسنجي

 ( آمده است. 2جمع بندي نظرات خبرگان در جدول) ]12[شد.

 خبرگان اعداد فازي جمع بندي نظر(:2جدول )

 شدت احتمال وقوع قابلیت كشف
مقايسه 

 زوجي

 شدت (1,1,1) (0.33,4.8,9) (1,4,9)

(0.2,1.9,5) (1,1,1) (0.11,0.21,1) 
 احتمال

 وقوع

(1,1,1) (0.2,0.52,5) (0.11,0.25,1) 
قابلیت 

 كشف

 

معیار طبق هاي مرتبط با هر فازي وزن AHPبر اساس محاسبات 

  ( حاصل گرديد.3جدول )
 

 

 

 

 FMEA(: وزن حاصل شده از مقايسات زوجي معيارهاي 3جدول )

 FMEAمعیار هاي  وزن

 شدت 0.399

 احتمال وقوع 0.317

 تعیین شکست

جمع آوري 

داده براي 

ارزيابي حالت 

 هاي شکست 

جمع آوري 

داده براي 

 مقايسه زوجي

وزن هاي بدست 

 AHP آمده از 

 فازي

 VIKOR فازي 

ست آوردن ضرايب و بد

 بنديانجام رتبه

 نظر

 خبرگان

 نظر

 خبرگان

 نظر

 خبرگان
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 قابلیت كشف 0.284

خ . نرگرديد ديفازي روش میانگین مركز ناحیه از نظرات خبرگان

نکه كه با توجه به ايبدست آمد   0.068ناسازگاري در حالت ديفازي 

 هاي بدست آمده سازگار است.باشد، وزنمي 0.1كمتر از 

که هاي بي برنامه شبه بعد عوامل تاثیر گذار روي قطعيدر مرحل

 سال گذشته و  به شرح 4 قطعيتوسط خبرگان با توجه به گزارشات 

 ( مشخص گرديد:4جدول )

 برنامه شبكه ( عوامل تاثير گذار روي قطعي هاي بي4جدول )

 شرح رديف

 ايستگاه تجهیزات در اشکال 1

 اصلي تجهیزات در اشکال 2

 و محیطي طبیعي عوامل 3

 سیستمي 4

 انساني عوامل اشتباه 5

 نامشخص 6

 

عامل مذكور در سه  6اي جهت بررسي پرسشنامه در مرحله بعد 

ر دو  معیار شدت، احتمال قوع و قابلیت كشف با رويکرد ويکور فازي

رار قنفر خبره  10( تهیه گرديد و در اختیار 5نظر گرفتن طیف جدول)

 گرفت.

 ( طيف فازي مثلثي و عبارات کالمي متناظر 5جدول )

 عبارت كالمي طیف فازي

 خیلي ضعیف (1,1,3)

 ضعیف (1,3,5)

 متوسط (3,5,7)

 خوب (5,7,9)

 خیلي خوب (7,9,9)

  

ل جدو طبق اعداد فازي و عبارات ها براساس معیارهاارزيابي گزينه

ل ( نشان داده شده است. اعداد مندرج در اين جدو6فوق، در جدول)

  باشد.میانگین فازي نظرات خبرگان مي

 )گيري)ماتريس تصميم ها: امتيازات فازي ارزيابي گزينه(6)جدول

 C1 C2 C3 معیار نوع

 منفي مثبت مثبت

A1 
(3.4,5.4,7.4) (2.2,4,6) (5,7,8.8) 

A2 
(4.6,6.6,8.2) (3,5,6.8) (4.8,6.8,8.4) 

A3 
(4.6,6.6,8.4) (4.4,6.4,7.8) (3.6,5.6,7.2) 

A4 
(2.4,4,6) (1.4,3.2,5.2) (3.4,5.2,7.2) 

A5 
(2.8,4.4,6.4) (1.6,3,5) (3.8,5.6,7.6) 

A6 
(1.6,2.8,4.8) (1,2,4) (1.2,2.2,4.2) 

: در اين گام بايستي گیريمقیاس نمودن ماتريس تصمیم بي 

گیري فازي را به يک ماتريس بي مقیاس شده فازي  ماتريس تصمیم

 .تبديل نمائیم

 ( ماتريس تصميم بي مقياس شده7جدول)

 

 

 

 Qو  R ،S ها بر اساس و گزينهمحاسبه  Qو  S ،Rمقادير 

  گرديد.بندي رتبه

 Sو   Q ، R( رتبه بندي گزينه ها بر اساس 8جدول)

 C1 C2 C3 معیار نوع

A1 
(-0.41,0.17,0.73) (-0.23,0.35,0.82) (0.10,0.63,1) 

A2 
(-0.52,0,0.55) (-0.35,0.20,0.70) (0.079,0.60,0.94) 

A3 
(-0.55,0,0.55) (-0.5,0,0.5) (-0.079,0.44,0.78) 

A4 
(-0.20,0.38,0.88) (-0.11,0.47,0.94) (-0.10,0.39,0.78) 

A5 
(-0.26,0.32,0.82) (-0.08,0.5,0.91) (-0.05,0.44,0.84) 

A6 
(-0.02,0.55,1) (0.05,0.64,1) (-0.39,0,0.39) 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بندي  رتبه 

نهايي عوامل با توجه به محاسبات ويکور فازي و با در نظر گرفتن وزن 

( حاصل 9بدست آمده از مرحله اول محاسبات، در قالب جدول ) قطعي

 گرديد.

 (: رتبه بندي نهايي عوامل9جدول )

 شرح عوامل

A3 و محیطي طبیعي عوامل 

A2 اصلي تجهیزات در اشکال 

A1 ايستگاه تجهیزات در اشکال 

A5 انساني عوامل اشتباه 

A4 سیستمي 

A6 نامشخص 

 

طبق محاسبات صورت گرفته عوامل طبیعي و محیطي از بیشترين 

 ،اصلي تجهیزات در اشکالاولويت برخوردار شده است. و به ترتیب 

و  سیستمي، انساني عوامل اشتباه، ايستگاه تجهیزات در اشکال

 هاي بعدي قرار گرفتند.نامشخص در رتبه

 گيريجمع بندي و نتيجه -5

در اين پژوهش سعي بر اين بود كه با رويکردي جديد به بررسي و 

هاي بي برنامه شبکه انتقال و فوق توزيع برق مازندران تحلیل قطعي

فازي استفاده گرديد تا  FMEAپرداخته شود. براي اين كار از رويکرد 

فازي؛  FMEAتري را بتوان بدست آورد. براي انجام روش نتايج دقیق

فازي تلفیق شده با ويکور فازي مورد استفاده قرار گرفت.  AHPرويکرد 

شامل شدت،  FMEAدهي معیارهاي فازي جهت وزنAHP روش 

هاي مربوط به هر شد و وزن بکار گرفتهاحتمال وقوع و قابلیت كشف 

معیار با توجه به نظرات خبرگان محاسبه گرديد. در مرحله بعد با 

در نظر گرفتن وزن هاي بدست  استفاده از رويکرد ويکور فازي و با

هاي بي برنامه شبکه انتقال و فوق عوامل تاثیرگذار روي قطعي ،آمده

بندي گرديد. تحلیل نتايج حاصله نشان مي دهد كه  اولويتتوزيع برق، 

به عوامل طبیعي و محیطي از بیشترين اولويت برخوردار شده است و 

 اشتباه، ايستگاه تجهیزات در اشکال، اصلي تجهیزات در اشکالترتیب 

 هاي بعدي قرار گرفتند.و نامشخص در رتبه سیستمي، انساني عوامل

ر با بیشترين ريسک كه دعوامل نتايج به منظور كشف مهم ترين 

در اكثر  ، بکار گرفته مي شود.نگاه اول قابل مديريت كردن است

ي زمطالعات صورت گرفته در ادبیات، سیستم هاي مبتني بر قانون فا

، فازي درنظر گرفته شده است، در حالي كه اين مطالعه FMEAبراي 

اين برد. فازي را به كار مي AHP فازي يکپارچه شده با  ويکورمدل 

وامل عبراي ارزيابي  میدهداجازه  اينکه به خبرگان عالوه بررويکرد 

 اين، استفاده نمايند متغیرهاي زبانياز ريسک هر حالت بالقوه شکست 

 . بگیرد درنظر نیز را اهمیت عوامل ريسک كه دارد را مزيت

اي یک هبه عنوان تحقیقات آتي، نتايج اين مطالعه مي تواند با تکن

فازي يا  PROMETHEEفازي،  ELECTREچند معیاره فازي نظیر 

TOPSIS  گردد. فازي مقايسه 

 و تشكر تقدير -6

 فيكیپیشاپیش از اساتید و مؤلفان محترم كه در راستاي ارتقاي 

 هاصنايع و سیستم مهندسي المللي دوره كنفرانس بین سیزدهمین

 .نمايیميكنند، سپاسگزاري مياري مي

 مراجع -7

؛ بیوريگارد، هاشمي امین، عطار هومن میکوالك، ،مک در موت [1]

 .1390، چاپ اول، تهران، انتشارات كیان رايانه سبز ، FMEAاصول

 

روشن میالني كريم،رحمدل خوش نژاد محمد رضا، ريزيباصولي ت [2]

، تدابیر الزم جهت زايش پايداري شبکه هاي توزيع برقاف حسین،

 1387،چاپ اول، تبريز انتشارات فروزش،،  كاهش قطعي خطوط هوايي

 

گیري چندمعیاره ، تصمیمسرافرازي اعظم حبیبي آرش، ايزديار صديقه، [3]
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