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با و خرابی مد چند با انی م های سیستم اطمینان قابلیت سازی مدل
پایش متغیرهای گرفتن نظر در

١ ر ، رمضان

دامغان اه دانش کامپیوتر، علوم و ریاض ده دانش آمار، گروه

یده چ
ارتعاش میزان افزایش مثال عنوان به دهند م نشان خود از را عالئم خرابی، از قبل انی م های سیستم
طول همچنین نمود. بین پیش را خرابی زمان حدی تا توان م سیستم متغیرهای برخ پایش با بنابراین سیستم.
الزم هایی سیستم چنین تحلیل برای بنابراین باشد م خرابی مد چند تاثیر تحت غالباً انی م سیستم ی در عمر
متغیرهای عنوان به پایش متغیرهای از مقاله این در شود. گرفته نظر در بنحوی خرابی مدهای این ترکیب است
شده استفاده خرابی مد چند با انی م های سیستم خرابی زمان بین پیش برای آمیخته وایبل مدل ی در کم

است.

وضعیت پایش وایبل، توزیع خرابی، مد چند با های سیستم آمیخته، مدل کلیدی: کلمات

پیش گفتار ١
توان م وضعیت پایش های داده یا و عمر طول های داده از ، انی م سیستم ی در خرابی بین پیش برای
توزیع تابع برآورد برای عمر طول گذشته های داده از غالباً اطمینان قابلیت تحلیل های روش در نمود. استفاده
فقط هستند خرابی از قبل ده سرویس زمان طول به مربوط که عمر طول های داده شود. م استفاده ست ش
مناسب متفاوت ردی عمل شرایط تحت ست ش فرآیند بندی مدل برای و بوده ست ش نهایی نتیجه دهنده نشان
ده سرویس زمان طول در ارتعاشات نال سی مانند انی م سیستم ی وضعیت پایش های داده اما نیستند.

سیستم ی در ست ش که این برای بنابراین باشد. م سیستم خرابی زمان و فرسایش دوره مورد در اطالعات حاوی
١r_ramezani@du.ac.ir
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۶۶ ر. ، رمضان

وضعیت پایش و عمر طول های داده ترکیب برای مناسب ار راه ی به نیاز شود داده تشخیص درست به انی م
شده معرف آمیخته پایش مخاطره مدل ی [٢] در است. شده معرف ساده پایش مخاطره مدل [١] در باشد. م
مقاله این در دهد. نشان را بهتری نتایج ساده پایش مخاطره مدل به نسبت توانسته پزش زمینه در ارگیری ب با که
مدل این در است. شده معرف انی م سیستم ی ست ش بین پیش برای آمیخته وایبل پایش مخاطره مدل ی
استفاده سیستم عمر طول احتمال توزیع برآورد برای خرابی مد چند از حاصل وضعیت پایش و عمر طول های داده

شد. خواهد

آمیخته وایبل پایش مخاطره مدل ٢
از: است عبارت خطر نرخ تابع ساده پایش مخاطره مدل در

h(t, zt) = h٠(t) exp(γ · zt), (١)

تحت سیستم متغیرهای مقادیر zt است، ده سرویس زمان طول به وابسته و بوده مبنا مخاطره نرخ h0(t) ه بطوری
متغیرهای از بردار ی zt ، ساده پایش مخاطره مدل در باشد. م رگرسیون ضرایب بردار γ و t زمان در پایش
تحت متغیرهای از ی هر وزن نیز γ و دهد م کاهش یا و افزایش را سیستم نسبی مخاطره نرخ که بوده کم

انی م های سیستم ست ش نرخ بندی مدل در اینکه به توجه با نماید. م مشخص ست ش فرآیند در را پایش
نرخ عنوان به وایبل توزیع مخاطره نرخ تابع ساده، پایش مخاطره مدل در اگر شود م استفاده وایبل توزیع از غالباٌ

آید: م بدست ذیل بصورت ساده وایبل پایش مخاطره مدل مخاطره تابع شود گرفته نظر در مبنا مخاطره

h(t, zt) =
β

η

( t
η

)β−١
exp(γ · zt)· (٢)

از: است عبارت ساده وایبل پایش مخاطره مدل اطمینان قابلیت تابع بنابراین

R(t, zt) = exp
[
−
∫ t

٠
h(t, zt)dt

]
= exp

[
−
( t
η

)β
exp(γ · zt)

]
, (٣)

م کار آنقدر معموال انی م سیستم ی است. شده استفاده درستنمایی ماکزیمم روش از پارامترها برآورد برای
سیستم ی در عمر طول های داده بنابراین گیرد. م قرار تعمیر تحت کامل خرابی از پیش یا شود خراب تا کند
داده نوع دو این مبنای بر درستنمایی تابع باشند. م شده سانسور های زمان و ست ش های زمان شامل انی م

از: است عبارت

L(β, η, γ) =
n∏

i=١
f(ti, zti)

m∏
j=١

R(tj , ztj ), (۴)

L(β, η, γ) =

n∏
i=١

β

η

( ti
η

)β−١
exp(γ · zti)

m∏
j=١

exp
[
−
( tj
η

)β
exp(γ · ztj )

]
,

شود. م داده قرار صفر برابر و گرفته جزئ مشتق β, η, γ پارامترهای به نسبت باال رابطه از پارامترها، برآورد برای
منظور این برای نیست. مناسب خرابی مد چند با انی م های سیستم عمر طول سازی مدل برای تک وایبل مدل
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۶٧ آن کاربردهای و اعتماد قابلیت نظریه سمینار دومین

احتمال ال چ تابع است. شده پیشنهاد خرابی مد هر برای پایش متغیرهای گرفتن نظر در با ذیل آمیخته وایبل مدل
از: است عبارت

f(t, zt) =

p∑
g=١

λgfg(t, zt), (۵)

بیانگر p و ست ش فرآیند در خرابی امین g نسبت میزان λg خرابی، مد امین g احتمال ال چ تابع fg(t, z) ه بطوری
باشد: ذیل بصورت خرابی مد امین g مخاطره تابع اگر باشد. م خرابی مدهای تعداد

hg(t, zt) =
βg
ηg

( t

ηg

)βg−١
exp(γ·zt). (۶)

از: است عبارت سیستم خرابی زمان احتمال ال چ تابع بنابراین

f(t, zt) =

p∑
g=١

λg
βg
ηg

( t

ηg

)βg−١
exp(γ · zt) exp

[
−
( t

ng

)βg

exp(γ · zt)
]
.

از: است عبارت آن اریتم ل و درستنمایی تابع بنابراین

L(β, η, γ, λ) =

p∏
g=١

( ng∏
i=١

λgfg(ti, zti)

mg∏
j=١

λgRg(tj , ztj )
)
,

ln[L(β, η, γ, λ)] =

p∑
g=١

[
(ng +mg)

(
lnλg + ln

βg
ηg

)
+

ng∑
i=١

ln
( ti
ηg

)βg−١

+

ng∑
i=١

γ · zti −
mg∑
j=١

( tj
ηg

)β
exp(γ · ztj )

]
.

از استفاده با و باال رابطه کردن ماکزیمم طریق از آمیخته وایبل نسبی مخاطره مدل نامعلوم پارامترهای بنابراین
آمد. خواهد بدست [٣] در شده معرف تکراری وریتم ال

موردی مطالعه ی نتایج ٣
[٢] جدول دهد. م نشان را آب قوی فشار پمپ ی پایش تحت متغیرهای و عمر طول های داده [١] جدول
شود م دیده [٢] جدول در که همانطور دهد. م نشان را آمیخته و ساده وایبل پایش مخاطره مدل دو برازش نتایج

باشد. م ساده وایبل از کمتر بسیار آمیخته وایبل مدل در MSE مقدار

مراج
[1] Sun, Y., Ma, L., Mathew, J., Wang, W. and Zhang, S. (2006), Mechanical systems hazard estimation

using condition monitoring, Mech.Syst.Signal Process. 20, 1189–1201.
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۶٨ ر. ، رمضان

آب قوی فشار پمپ ی پایش تحت متغیرهای و عمر طول تجربی های داده :١ جدول
(C٠) یاتاقان دمای (mm/s) ارتعاش (بار) خروج فشار (hr)عمر طول خرابی مد شماره

٨٣٬٣ ۶٬۴ ٢١٧٬٢ ١٣۶ رینگ آب نشت ١
٨٨٬٧ ٢۴٬٧ ٢١۵٬۶ ٣٨٧ رینگ آب نشت ٢
٩۵٬۵ ٢٠٬۶ ٢١٣٬۴ ٢٢ رینگ آب نشت ٣
٩٨ ٢٠٬٨ ٢١٧٬٢ ۶٩٨ رینگ آب نشت ۴

٧٨٬۵ ١١٬۴ ٢١٧٬١ ٧٧٢ رینگ آب نشت ۵
٧۶٬۵ ١١٬۴ ٢٢٠٬۵ ١۴٩۵ رینگ آب نشت ۶
٨٢٬۴ ١٧٬٣ ٢١٩٬۴ ٣٢۴ رینگ آب نشت ٧
٩٢٬۵ ١١٬٣ ٢١٢٬٢ ١٣۵٧ رینگ آب نشت ٨
٧٨٬١ ۴٬۵ ٢١٧٬١ ٨۶ رینگ آب نشت ٩
٩۵٬۵ ٢٠٬۶ ٢١٣٬۴ ۵۴۵ یاتاقان خرابی ١٠
٨٢٬۴ ١٧٬٣ ٢١٩٬۴ ٣٢۴ یاتاقان خرابی ١١
٩٢٬۵ ١١٬٣ ٢١٢٬٢ ١٣۵٧ یاتاقان خرابی ١٢
٨۴٬۶ ۵٬٢ ٢٢٠٬٣ ١٧٠٩ یاتاقان خرابی ١٣
٩١٬٣ ۵٬۵ ٢١٨٬۴ ١۶٢٢ یاتاقان خرابی ١۴
٩١٬٩ ١٠٬٢ ٢١٣٬٨ ١۶٩٢ یاتاقان خرابی ١۵

آمیخته و ساده وایبل پایش مخاطره مدل دو پارامترهای برآورد نتایج مقایسه :٢ جدول
MSE γ٣ γ٢ γ١ λ η٢ β٢ η١ β١

٣٬۵۴ ‐٣٬٢۶ ٢٬٨٠ ١٬۴۴ ٠٬۶۴ ٨٨٧٬۴٠ ٢٬۶١ ۶٢٢٬٣١ ١٬١٣ آمیخته وایبل پایش مدل
٩٬٣٨ ‐٢٬۴٢ ٢٬٣٧ ٠٬٨۴ ‐ ‐ ‐ ۶٨٣٬۴١ ١٬٣٩ ساده وایبل پایش مدل

[2] Ng, S.K., Mclachlan, G.J., Mathew, J., Yau, K.K.W. and Lee, A.H. (2004), Modelling the distribution
of ischaemic stroke-specific survival time using an EM-based mixture approach with random effects
adjustment, Stat.Med. 23, 2729–2744.

[3] Nelder, J.A., Mead, R. (1965), A simplex method for function minimization, Comput.J. 7, 308–313.
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