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  کنفرانس انجمن هوافضاي ایران نیدهمچهار

Aero2015P124  1393اسفند 14تا  12تهران،سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده مخابرات و فن آوري ماهواره، 

  

سازي فازي مونت کارلو کمک شبیه آنالیز درخت خطاي استاتیکی به

  

  3جفین، عادل 2محمدعلی فارسی ،1جفینمحمد 

  

  هاي فضانوردي، پژوهشگاه فضایی ایران، تهران پژوهشکده سامانه -2و1

  کامپیوترکارشناس ارشد علوم  -3

  

  چکیده

زمینه در ترین ابزار  یکی از کاربردي) FTA(آنالیز درخت خطا 

. باشد هاي بزرگ و پیچیدة مهندسی می قابلیت اطمینان سیستم ارزیابی

هاي  سازي کمک رویکردهاي ریاضیاتی یا شبیه هاي خطا معموالً به درخت

هاي سنتی درخت  روش. گیرند مونت کارلو مورد آنالیز و بررسی قرار می

براي توانند یک مدل تحلیلی موثري را  ، می)درخت خطاي استاتیکی(خطا 

 فراهم شود می که باعث خرابی کل سیستم ي اجزاءها بیان ترکیب خرابی

سیستم  یک در بسیاري از حاالت، تخمینی دقیق از قابلیت اطمینان. کنند

  .باشد اجزاء و متعلقات مشکل می مربوط بههاي محدود  دلیل داده به

براي غلبه براي این مشکل، مدل درخت خطاي فازي در این مقاله، 

براي . ي ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم مورد استفاده قرار گرفته استبرا

داد رویداد اصلی درخت  یابی تابع عضویت احتمال فازي براي رخ دست

خطاي مورد مطالعه، توزیع خرابی نمایی فازي براي هر کدام از اجزاء 

براي تحلیل توابع احتماالتی بدست  .سیستم مورد استفاده قرار گرفته است

سازي مونت کارلو براي توزیع احتمال  آمده از تئوري فازي، رویکرد شبیه

اي در آنالیز قابلیت اطمینان کاربرد دارد  طور گسترده نمایی فازي، که به

 خرابی اجزاء-تا-کمک حساب فازي، زمان به. مورد استفاده قرار گرفته است

در  .گردد زمان تا خرابی رویداد اصلی محاسبه می تولید شده و در نهایت،

پایان، یک مطالعه موردي براي نمایش کاربرد رویکرد پیشنهادي براي 

  .سیستم تشخیص شرایط اضطراري یک فضاپیما ارائه شده است

- فازيسازي  شبیه، آنالیز درخت خطاقابلیت اطمینان،  :واژه هاي کلیدي

  بع عضویت احتمال فازيتا، توزیع فازي نمایی، مونت کارلو

  

  مقدمه

آنالیز درخت خطا یک رویکرد استنتاجی و قیاسی با بیان گرافیکی  

داد رویداد اصلی و  باشد که الزمۀ آن رخ هاي مختلف می از ترکیب خرابی

این . باشد کنند، می هایی که امکان اتفاق افتادن این رویداد را فراهم می راه

اء هاي اجز رود که درخت خطا، تمام خرابی طریقی پیش می فرآیند به

. ]1[داد رویداد اصلی دارند را دربر گیرد  که سهمی در رخ) مدهاي خرابی(

ن بسیار مهم، مدل روابط بین اجزاء ارکیکی از اینان، در آنالیز قابلیت اطم

براساس نرخ تک اجزاء باشد که قابلیت اطمینان صحیح تکگوناگون می

 شودکل سیستم می دقیق قابلیت اطمینان ۀمنجر به محاسبخرابی واقعی 

منظور بررسی رفتار ساختاري و  اي بر این باورند که به طور گسترده هب .]2[

قابلیت اطمینان براي طراحی محصوالت مهندسی بزرگ مانند فضاپیما یا 

با . تجهیزات فضایی، توسل به روشهاي احتماالتی یک ضرورت است

تر شده  حال، این واقعیت تنها اخیراً به رسمیت شناخته شده یا دقیق این

سازي رویکردهاي احتماالتی  تنها از چند دهه پیش، امکان پیاده. ]3[است

شماتیک .]4[ هاي مهندسی به وجود آمده است قابلیت اطمینان در پروسه

فیزیکی یک جزء از سیستم، اغلب براي مدل کردن قابلیت اطمینان کل 

در برخی موارد، شکست یک المان، در . گیردسیستم مورد استفاده قرار می

خرابی کل سیستم تاٌثیر گذار است و باید آنالیز قابلیت اطمینان سیستم، 

صورت اما در بسیاري از حاالت دیگر، در  .]5[ بیشتر مورد توجه قرار گیرد

  .]6[ دهد درستی انجام می هخود را ب خرابی یک بخش، سیستم وظیفۀ

تولید محصولی با قابلیت اطمینان باال نیازمند محاسبات پیشرفته در 

درك و ارزیابی مقاومت مواد و تأثیر . بینی احتماالت خرابی دارد پیش

، براي برخی )هاي استاتیکی یا دینامیکی سیستم(بارهاي وارده بر سیستم 

مطالعات عمیقی توسط برجستگان . شدبا ها الزم و ضروري می بینی از پیش

اي و مقاومت مواد صورت  سازه فیزیک و ریاضی دنیا بر روي رفتارهاي

  .]7[گرفت

هاي دینامیکی، زینگ و  سیستم در زمینه آنالیز قابلیت اطمینان

الگوریتم تولید ترتیب کاملی را براي آنالیز قابلیت اطمینان در  ،مونیکا

. اند هاي وابستگی ترتیبی استخراج کرده هاي دینامیکی با شکست سیستم

در این سیستم، ترتیب رخداد رویدادهاي ایراد از اهمیت زیادي برخوردار 

هاي  براي ارزیابی دقیق قابلیت اطمینان سیستم براساس داده. ]8[باشد می

از تئوري فازي براي محاسبه تابع عضویت وابسته  1محدود، اصل دنباله

در این . پارامتریک انجام شده است) L-U bound(طریق یک جفت برنامۀ 

اي  مقاله، تابع عضویت فازي مثلثی براي احتمال خرابی رویدادهاي پایه

مارکوف براي تحلیل یک درخت خطا -بکار گرفته شده و رویکرد فازي

خرابی - تا-، زمان2به کمک حساب فازي .]9[ دینامیکی استفاده شده است

)TTFاجزاء براي ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم براساس رویکرد فازي ) ٣

این  .]10[مونت کارلو با نرخ خرابی کاهشی مورد محاسبه قرار گرفته است 

هاي مهندسی که اطالعات آنها روش، یک متد کاربردي براي اکثر سیستم

  .]11[ باشدنامعلوم، مبهم و فازي، می

روش آنالیز درخت خطا ابزاري قدرتمند براي آنالیز قابلیت اطمینان 

در هاي دینامیکی  مسألۀ آنالیز سیستم. ]12[ باشد یک سیستم پیچیده می

یافتۀ سیستم  هاي اخیر مورد بررسی قرار گرفته است، و مفهوم توسعه دهه

به اجزاء چندحالتی با معرفی یک مجموعه مرتبی از مقادیر براي هر اجزاء 

بطور گسترده سه رویکرد کمی براي آنالیز . ]14, 13[ صورت گرفته است

روشهاي برمبناي فضاي : پیچیده وجود دارد هاي درخت خطاي سیستم

ترکیبی از دو (و روشهاي مدوالر ، ]17[ روشهاي ترکیبی، ]16, 15[ حالت

, 18[ هاي خطاي دینامیکی کاربرد دارند که بیشتر براي درخت) روش فوق

 هاي اشتراکی بسیار، براي آنالیز کمی سیستمی با پیچیدگی باال و ترم. ]19

شکست حداقلی و چه با ) مسیر(تحلیل سیستم چه به روش مجموعه 

بر و داراي تحلیل بسیار  استفاده از روش دیاگرام تصمیم باینري بسیار زمان

                                               
1- Extension Principle
2- Fuzzy Arithmetic
3- Times To Failure
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از  حاصلههمچنین نتایج  و ]20[هاي اشتراکی بوده مشکلی به لحاظ ترم

  .]21[دقت کمتري برخوردار خواهند بود

سیستم، مدل قابلیت اطمینان دقیق از آنالیز براي ، مقالهدر این 

براي . درخت خطا برمبناي تئوري فازي مورد استفاده قرار گرفته است

داد رویداد اصلی درخت  بع عضویت احتمال فازي براي رخیابی تا دست

خطاي مورد مطالعه، توزیع خرابی نمایی فازي براي هر کدام از اجزاء 

براي تحلیل توابع احتماالتی بدست . سیستم مورد استفاده قرار گرفته است

سازي مونت کارلو براي توزیع احتمال  آمده از تئوري فازي، رویکرد شبیه

اي در آنالیز قابلیت اطمینان کاربرد دارد  طور گسترده ، که بهنمایی فازي

خرابی اجزاء -تا-کمک حساب فازي، زمان به. مورد استفاده قرار گرفته است

در . گردد تولید شده و در نهایت، زمان تا خرابی رویداد اصلی محاسبه می

پایان، یک مطالعه موردي براي نمایش کاربرد رویکرد پیشنهادي براي 

  .یستم تشخیص شرایط اضطراري یک فضاپیما ارائه شده استس

  

  درخت خطاآنالیز 

شی رایج و مفید براي آنالیز قابلیت اطمینان روآنالیز درخت خطا 

درخت خطا یک بیان گرافیکی از منطق . باشد هاي پیچیده می سیستم

تا ) رویداد اصلی(خرابی بولی مرتبط با خرابی یک سیستم خاص 

هدف ساخت درخت خطا، . باشد می) اي رویدادهاي پایه(اي  هاي پایه خرابی

دادن رویداد اصلی  که باعث رخباشد  سازي شرایطی از سیستم می مدل

درخت خطا روشی کمی و کیفی براي آنالیز قابلیت اطمینان و  .شود می

مطالعات و تحقیقات بسیاري در . باشد داد رویدادها می احتمال وقوع رخ

مارکوف، (هاي کمی  روش: هاي مختلف آنالیز درخت خطا، از قبیل زمینه

هاي  ، روش]FTA]9 ,22 ,23یز آنال) مونت کارلو، بیزین، فازي و غیره

آنالیز ) برش، دیاگرام تصمیم باینري و تابع ساختار- حداقل مجموعه(کیفی 

FTA]24 -26[قطعیت در  هاي کاهش عدم ، تکنیکFTAو نتایج حاصله

هاي مورد  براي ارزیابی دقیق از قابلیت اطمینان سیستم... و  ]27-29[

هر کدام از تحقیقات صورت گرفته داراي نقاط . گرفته استمطالعه صورت 

صورت،  در این.باشند ضعف و قوت بسته به نوع سیستم و روش تحلیل می

واقعی، زمانی آنالیزي دقیق -آنالیز درخت خطا براي سیستمی در صنایع

براي ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم و مجموعه خواهد بود که اجزاء و 

در . تم از یک توزیع خرابی مناسبی برخوردار باشندمتعلقات آن سیس

مطالعات پیشین، بسیاري از اجزاء سیستم داراي نرخ خرابی با توزیع نمایی 

هاي ویبال،  و در برخی موارد نیز از توزیع) تر دلیل تحلیل آسان به(باشند  می

ء که نرخ خرابی اجزا از آنجائی. توزیع نرمال و توزیع بتا استفاده شده است

نشانگر تغییرات احتمال خرابی در طول بازة عملیاتی یک سیستم است، 

در این مقاله از  .باشد یک تابع بسیار مهم در آنالیز قابلیت اطمینان می

  .تر سیستم استفاده خواهد شد براي تحلیل دقیق TTFنمایی -توزیع فازي

سیستم تشخیص شرایط براي ساخت درخت خطاي مطالعه موردي، 

EDS(اضطراري 
این که . ]30[فته شده استیک فضاپیما درنظر گر) 1

بر وضعیت اجزاء و متعلقات فضاپیما نظارت  “اتوماتیک”به صورت سیستم 

هاي هشدار و فرمان پرتاب سیستم فرار داشته و در شرایط بحرانی، سیگنال

شود که  اندازي خودکار درصورتی وارد عمل میراه. کند فضاپیما را صادر می

هاي  ازدست دادن نیروي پیشران اصلی، واردشدن نرخ: هاي از حالتیکی 

. اي بسیارزیاد به وسیله، و سیگنال ایراد الکتریکی تشخیص داده شود زاویه

با . نشان داده شده است1-شکلدر EDSسازي شده براي دیاگرام ساده

شود که سیستم قادر به  طور تعریف می ، رویداد اصلی اینشکلتوجه به 

                                               
1. Emergency Detection System

رفتن نیروي  ازدست(هاي مربوطه  از بخش ها تشخیص و انتقال سیگنال

به نشاندهندة داخل ) الاي با هاي زاویه پیشران، خرابی الکتریکی، و نرخ

EDSIعبارت دیگر، نشاندهنده  به(ماژول خدمه نباشد 
هیچ هشداري را  2

داده  نمایش2-شکلسیستم دردرخت خطاي مربوط به این ). نشان ندهد

  .شده است

  

  تئوري فازي

. تئوري فازي رویکرد جدیدي را در دنیاي احتماالت باز کرده است

عنوان یک ابزار غالب و مسلط  بدیهی است که تئوري احتماالت هنوز هم به

با . شود و ایمنی درنظر گرفته می در مسائل مربوط به قابلیت اطمینان

 .باشد حال، این تئوري داراي انتقادات خاصی از دیدگاه تئوري فازي می این

در واقع، نظریه فازي یا همان تئوري امکان، سازگار با نظریه احتماالت 

ترکیب این دو تئوري داراي کاربرد بیشتري در تشریح . ]30[باشد می

که هنوز هم  ها ترین توزیع یکی از پرکاربردي.باشد واقعی می- مسایل دنیاي

یرد، گ اي مورد استفاده قرار می در مسائل قابلیت اطمینان بطور گسترده

توزیع نمایی داراي تابع توزیع چگالی  .باشد می λتوزیع نمایی با نرخ خرابی

مشخص در  λزیع با یک توتابع اي از این  باشد و نمونه زیر می) 1(رابطه 

  .نمایش داده شده است3-شکل

)1(  �(�) = ���
���,							�, � > 0

0																			� ≤ 0
�

وسیله اولین انتگرال  توان به هاي تصادفی این نوع توزیع را می نمونه

:براي بدست آوردن توزیع خرابی تجمعی بدست آورد

)2(  �(�) = � �(�)��
�

�

= 1− ����

)3(  � = 1 − ����

)4(  � = −
ln(1 − �)

�
				��			� = −

ln(�)

�
  

، بدلیل استفاده TTFاز یک توزیع احتماالتی خاص براي  بکارگیري

وارد را قطعیت  عدماز سازي، مقدار زیادي  هاي غیردقیق و نوع مدل از داده

برآوردهاي تقریبی از احتماالت هاي دقیق،  در غیاب داده. کندنتایج می

براي غلبه بر این . باشد الزم میوسیله طراح یا استفاده از نظرات خبرگی به

فازي با توابع عضویت  تئوري مجموعهمشکل و محدود کردن بازه اطمینان، 

پارامتر اساسی . مورد توجه قرار گرفتند...) اي و  مثلثی، ذوزنقه(مختلف 

اي  عملگرهاي پایه. باشد می) (�)��(عضویت  تئوري مجموعه فازي، تابع

دلیل  د که بهنباش اشتراك و اجتماع چند مجموعه می نیزتئوري این 

ان استفاده از این دو عملگر در درخت خطاي سیستم مورد بررسی، بی

.ریاضیاتی آنها آورده شده است

:شود بصورت زیر تعریف می) A∩B(اشتراك دو رویداد فازي 

)5(  ��∩�(�) = ��(�)˄��(�), ∀� ∈ X

در درخت  “AND”عبارت از مینیمم، و مربوط به گیت  “˄”عملگر 

  .باشد خطا می

  :شود می بیانبصورت زیر ) A∪B(دو رویداد فازي  همچنین، اجتماع

)6(  ��∪�(�) = ��(�)˅��(�), ∀� ∈ X

در درخت  “OR”عبارت از ماکزیمم، و مربوط به گیت  “˅”عملگر

  .باشد می) A+B(خطا بوده و نشانگر 

تمامی اعضاي مجموعه جهانی  ،3اي ترد در مجموعه ��تابع عضویت 

X  نگاشت می کند {1 ,0}را به مجموعه.  

                                               
2. Emergency Detection System Instrument
3 - Crisp Set
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)7(  �� = X → {0, 1}

[1 ,0]هاي فازي، هر عنصر توسط تابع عضویت به در مجموعه

  .نگاشت می شود

)8(  �� = X → [0, 1]

در نتیجه . را نشان می دهد 1و  0اعداد حقیقی بین [1 ,0]که 

 .است“1مجموعه مرز مبهم”، crispمجموعه فازي در مقایسه با مجموعه 

نشان داده  4-شکلدر  crispمجموعه نمایش گرافیکی مجموعه فازي و 

در این مقاله، براي نرخ خرابی اجزاء از تابع احتمال فازي نمایی  .شده است

عدد فازي تصادفی در نظر  ،براي هر المان ورودياستفاده شده است و 

نقطه نیاز  4به براي نشان دادن هر عدد فازي نمایی . گرفته شده است

اند که مفهوم نقاط ابتدایی و انتهایی بصورت ثابت در نظر گرفته شده. است

صورت تصادفی هفعال شدن همزمان ورودیها را در بردارد و دو نقطه میانی ب

  .آید از دستور زیر بدست می تابع عضویت این اعداد .اندتولید شده

  

  
  

ها و اجزاء  هر کدام از المانTTFبراي از تولید این اعداد فازي پس

براي  6-شکلنمایی و - براي حد باالي تابع چگالی فازي 5-شکل(سیستم

هاي به مدار مورد نظر گیت با توجه و)حد پائین تابع توزیع چگالی

اي از ها و نمونهتفسیر این خروجی. آیدبدست می کد خروجی ،منطقی

هاي خرابی  هاي مونت کارلو براساس حد باال و پائین براي نرخ سازي شبیه

تابع براساس هاي فازي مونت کارلو براي مجموعه سازي شبیه7-شکل(

تابع چگالی 8-شکلو   حد پائین خرابینمایی -چگالی احتمال فازي

  .داده شده است نمایش)خرابی باالينمایی حد -احتمال فازي

  

  مونت کارلو-سازي فازي شبیه

معموالً شامل درخت خطا، آنالیز کیفی سازي مونت کارلو براي  شبیه

یک مسیر در درخت خطا . باشد مطالعۀ مجموعه مسیرهاي حداقلی می

داد رویداد  داد آنها باعث رخ باشد که رخ اي می پایهاي از رویدادهاي  مجموعه

براي یافتن مجموعه مسیر حداقلی یک درخت خطا، یک . شود اصلی می

الگوریتم با گیت باالیی . گیرد رویکرد از باال به پائین مورد استفاده قرار می

باشد شروع شده و مجموعۀ مسیرها  که بیانگر رویداد اصلی درخت خطا می

آنالیز کمی براي . سازد ها در هر مرحله پائینی می ظر گرفتن گیترا با درن

داد هر یک از  دادن رویداد اصلی ناشی از احتمال رخ تعیین احتمال رخ

صورت، با داشتن نرخ خرابی  در این. باشد می )BEs2(اي رویدادهاي پایه

ها و رویدادها و براساس منطق  براي هر یک از المان) نمایی- فازي(

سازي شده و  هاي بین رویدادها، آنالیز کمی از درخت خطا شبیهگیت

براي یک مسأله مهندسی . گردد داد رویداد اصلی محاسبه می احتمال رخ

سازي مونت کارلو ابزار  پیچیده با مشخصات و اطالعات نامعین، روش شبیه

                                               
1 - Vague Boundary Set
2 - Basic Events

هاي محاسباتی  مناسبی براي حل اینگونه مسائل مخصوصاً با کمک قدرت

  .]31[باشد مدرن می

سازي یا آزمون براي  سازي، تعداد شبیه در بسیاري از مسائل شبیه

حل و پاسخ به این نکته  راه. یابد رسیدن به جواب نهایی مسألۀ افزایش  می

باشد بستگی به آنالیزهاي دقیق  سازي الزم می اد آزمون یا شبیهکه چه تعد

هاي موردنیاز براي بررسی رفتار  این مفهوم بیانگر تعداد آزمون. آماري دارد

باشد و تمرکز آن برروي قوانین و معیارهاي توقف  سیستم مورد مطالعه می

براي  ها توانند براي کاهش واریانس سازي و یا روشهایی است که می شبیه

در حالت کلی،  .گردند مورد استفاده قرار گیرند پارامترهایی که ارزیابی می

  :باشدمیزیر مرحله  3شامل FTAمونت کارلو براي حل یک سازي شبیه

گیرينمونه.1

محاسبه قابلیت اطمینان سیستم.2

CI(دامنه اطمینان تخمین .3
3(  

گیري قابلیت کارلو براي نمونه-سازي مونتدر این بخش، شبیه

با این فرض که توزیع خرابی براي تمام . گرددبررسی میFTAاطمینان 

BEگیري براي تمام گیري با فرآیند نمونهنمونه. باشدها، توزیعی نمایی می

BEبراي هر . شودها شروع میBEیی عدد تصادفیr گرفته [0,1]در بازة

هاي خرابی براي زماناین عمل، لیستی از . گرددحل می Fcdf(t)=rو براي 

مقدار  سیستم،هاي در این مرحله، براي تمام گیت. شودها میBEتمام 

گیري انجام شد، اقدام به از اینکه نمونه پس. گرددزمان خرابی محاسبه می

براساس تعداد عددهاي بوجود آمده در (محاسبه مقدار قابلیت اطمینان 

و ) د نظر براي مأموریت باشدگیري که مقدار آنها کمتر از زمان مورنمونه

MTTFبدست آمده براي  ة، دامنه اطمینان براساس بازپایاندر .شودمی

  .گرددها محاسبه میقابلیت اطمینان داده

نشان قابلیت اطمینان سیستم تشخیص شرایط اضطراري  ارزیابیکد 

کمک  برمبناي بیان جبر بولی به 2-شکلداده شده در درخت خطاي 

در این  .باشد می 9-شکلداراي خروجی سازي مونت کارلو،  شبیه

شده براي قابلیت اطمینان  ازاي هر تکرار یک مقدار ارزیابی سازي به شبیه

باشد  گردد این مقادیر داراي دو محدودة باال و پائین می سیستم برآورد می

  .باشد ن میو براساس این نمودار، مقدار میانگین معی

  

  نتایج

ها در  ترین زیرسیستم سیستم تشخیص شرایط اضطراري یکی از مهم

منابع تشخیص این . باشد فضاپیماهاي مجهز به سیستم فرار اضطراري می

نشان داده شده 1-شکلدر شرایط اضطراري براي مأموریت موردنظر 

ها  درخت خطاي معادل این سیستم براساس وابستگی و ترکیب گیت. است

هاي دقیق از اجزاء،  داده به دلیل عدم .داده شده است نمایش 2- شکلدر 

وسیله طراح یا استفاده از نظرات خبرگی برآوردهاي تقریبی از احتماالت به

که براي غلبه بر این مشکل و محدود کردن بازه اطمینان، . باشد الزم می

تئوري مجموعه فازي مورد استفاده قرار گرفته و نوع تابع توزیع چگالی 

 پس. باشد نمایی می-ها، تابع توزیع فازي هر یک از المان TTFبراي پارامتر 

ها و اجزاء سیستم  هر کدام از المان TTFبراي  از تولید این اعداد فازي

براي حد  6-شکلنمایی و -براي حد باالي تابع چگالی فازي 5-شکل(

 ،هاي منطقیبه مدار مورد نظر گیت با توجه و) پائین تابع توزیع چگالی

هاي مونت  سازي شبیهاي از ها و نمونهخروجی. آیدبدست می کد خروجی

 سازي شبیه7-شکل(هاي خرابی  کارلو براساس حد باال و پائین براي نرخ

-تابع چگالی احتمال فازيبراساس هاي فازي مونت کارلو براي مجموعه

                                               
3 - Confidence Interval

If (a1<=x && x<=a2)

                 W (k) =exp ((x-a2)/ (a2-a1));  

Else if (a2<=x && x<=a3)

                     W (k) =1;

Else if (a3<=x && x<=a4)

                      W (k) =exp ((-x+a3)/ (a4-a3));

  End
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نمایی حد -تابع چگالی احتمال فازي8-شکلو   حد پائین خرابینمایی 

قابلیت اطمینان  در پایان، ارزیابی .داده شده است نمایش)خرابی باالي

نشان داده شده در درخت خطاي سیستم تشخیص شرایط اضطراري 

در سازي مونت کارلو،  کمک شبیه برمبناي بیان جبر بولی به 2-شکل

ازاي هر تکرار یک  سازي به در این شبیه. نشان داده شده است9-شکل

گردد این مقادیر  شده براي قابلیت اطمینان سیستم برآورد می مقدار ارزیابی

د و باش می) نمایی-براساس نوع توزیع فازي(داراي دو محدودة باال و پائین 

الگوریتم تولید اعداد  .باشد براساس این نمودار، مقدار میانگین معین می

 10-شکلسازي در  فازي و فرآیند شبیه-تصادفی از تابع توزیع نمایی

  .تنمایش داده شده اس

  

  بندي و جمع گیري نتیجه

هاي  یک مدل تحلیلی موثر براي بیان ترکیب خرابیمقاله، این  در

در بسیاري . گردیده استشود فراهم  اجزاء که باعث خرابی کل سیستم می

هاي  دلیل داده از حاالت، تخمینی دقیق از قابلیت اطمینان یک سیستم به

این غلبه بر براي که  باشد میمحدود مربوط به اجزاء و متعلقات مشکل 

مشکل، مدل درخت خطاي فازي براي ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم 

یابی تابع عضویت احتمال فازي  براي دست. مورد استفاده قرار گرفته است

سیستم تشخیص شرایط (نظر داد رویداد اصلی درخت خطاي مورد براي رخ

ي براي هر کدام از اجزاء ، توزیع خرابی نمایی فاز)اضطراري یک فضاپیما

براي تحلیل توابع احتماالتی و . سیستم مورد استفاده قرار گرفته است

سازي مونت کارلو براي توزیع  بدست آمده از تئوري فازي، رویکرد شبیه

اي در آنالیز قابلیت اطمینان کاربرد  طور گسترده احتمال نمایی فازي، که به

خرابی -تا-کمک حساب فازي، زمان به .دارد مورد استفاده قرار گرفته است

. گردد ، زمان تا خرابی رویداد اصلی محاسبه میسپساجزاء تولید شده و 

، دهنده آن با المانهاي تشکیل یستمآنالیز قابلیت اطمینان سدر پایان، 

  .یده استگرد هاي خرابی فراهم براساس نرخ
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  )b(و مجموعه فازي  )crisp )aنمایش گرافیکی مجموعه 

  نمایی حد باالي خرابی- تابع چگالی احتمال فازي 5
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سیگنال از دست رفتن نیروي پیشران

سیگنال ناشی از نرخ هاي زاویه اي بسیار 
باالي وارده بر وسیله

سیگنال نشانگر خرابی الکتریکی

شرایط اضطراري توسط هشدار، به خدمه پروازي 
)جهت نیاز به لغو پرتاب نمایش داده می شود

  سازي شده براي سیستم تشخیص شرایط اضطراري

  

سیستم قادر به انتقال 
شرایط اضطراري نمی باشد

OR OR

AE1 E2 E1 E2B

AND

OR OR

  

  درخت خطاي سیستم تشخیص شرایط اضطراري

  

نمایش گرافیکی مجموعه  4 -شکل

  

5 -شکل

  

State System Based on Fault Tree Analysis. Journal of 
accepted to publish, 

Kacprzyk, J. and T. Onisawa, Reliability and safety 
, 1995.

C.Y., Generalized conditional 
expectation for structural reliability assessment, Structural

  

  ها شکل

شرایط اضطراري توسط هشدار، به خدمه پروازي (نشان دهنده 
جهت نیاز به لغو پرتاب نمایش داده می شود

کنتاکتور

سازي شده براي سیستم تشخیص شرایط اضطراري دیاگرام ساده 1 -شکل

OR

E1 E2C

OR

درخت خطاي سیستم تشخیص شرایط اضطراري 2 -شکل
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 سازي مونت کارلو کمک شبیه سیستم بهکل قابلیت اطمینان 

  برداري برمبناي حد باال و پائین نمونه

Simulation

Fuzzy and 
Crisp output

                                    Time period or CyclesLoop n times:

Determining Fuzzy 
number Function

Exponential Fuzzy 
Number

(a1 ≤ x ≤  a2)

(a2 ≤ x ≤ a3)

(a3 ≤ x ≤ a4)

µ(x)= exp((x-a2)/(a2-a

µ(x)=1

µ(x)=exp((-x+a3)/(a4-a

OR

OR

OR

OR

A
N

D

A

B

C

D

E

A, B, C, 
D and E

  
  سازي مونت کارلو برداري و شبیه الگوریتم کامل نمونه

  خرابی پائیننمایی حد -تابع چگالی احتمال فازي

براساس  crispهاي فازي و  سازي مونت کارلو براي مجموعه

  خرابی باالينمایی حد -تابع چگالی احتمال فازي

براساس  crispهاي فازي و  سازي مونت کارلو براي مجموعه

  خرابی پائیننمایی حد -تابع چگالی احتمال فازي

قابلیت اطمینان  9 -شکل

برمبناي حد باال و پائین نمونه

Fuzzy and 
Crisp output

Time period or Cycles

1))

a3))

  

الگوریتم کامل نمونه 10 -شکل

  

تابع چگالی احتمال فازي 6 -شکل

  

سازي مونت کارلو براي مجموعه شبیه 7 -شکل

تابع چگالی احتمال فازي

  

سازي مونت کارلو براي مجموعه شبیه 8 -شکل

تابع چگالی احتمال فازي
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