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وضعیت سیستم�هایچند در افزون

٢ ا خدادادی، ١ ی امیریان،

بهشت شهید اه دانش آمار، گروه

یده چ
وظایف این سیستم�ها برخ �شوند. م طراح معین محیط ی در محوله وظایف انجام منظور به سیستم�ها همه
�دهند. م انجام �کنند، م معرف رد عمل نرخ عنوان به آنرا عموماً که کارای از متفاوت و مشخص سطوح با را
این در �شود. م نامیده (MSS) وضعیت چند سیستم ی بوده رد عمل نرخ از شمارمتناه دارای که سیستم ی
�توانند م اجزاء هم و سیستم هم آن در که �پردازیم م جزء n از ل متش وضعیت چند سیستم�های بررس به مقاله
برای مؤثر بسیار ابزار ی تصادف فرایند روش �باشند. م کامل رد عمل تا کامل خراب از متفاوت سطوح شامل
MSSها، اعتماد قابلیت برآورد برای تصادف فرایندهای مدل اصل عیب �باشد. م MSSها اعتماد قابلیت برآورد
ساده پایه�ی بر که روشهای مقابل در سازد. م ن مم غیر را کار عمال گاه که ردهاست عمل سطوح زیاد عناصر
�باشند. م سودمند بینهایت اعتماد قابلیت مهندس در دهند کاهش را مسأله بعد �توانند م و �باشند م روند سازی
برای جبری محاسبات نظر از که را تصادف فرایند با شده ترکیب (UGF ) عموم مولد تواب روش مقاله این در
اعتماد قابلیت به مربوط اندازه�های آوردن بدست برای ابزاری عنوان به و �باشد م ساده و سودمند روش بعد کاهش
بیان MSS سیستم�های در را افزون مسأله نهایت در �بندیم. م کار به و معرف �شود، م استفاده فوق سیستم�های

�کنیم. م بررس را فوق موارد واقع داده�های کارگیری به با آنها �های ویژگ طرح ضمن و کرده

اعتماد. قابلیت ، افزون ، عموم مولد تواب ، وضعیت چند سیستم�های کلماتکلیدی:

مقدمه ١
سیستم ی حقیقت، در هستند. وضعیت چند خود نوبه به هم آنها که است عناصری از ترکیب MSS ی معموال
در است. کامل، خراب و کامل رد عمل متمایز، وضعیت دو شامل که است MSS ی حالت ساده�ترین ، دودوی
کاهش به منجر خراب به گرفت. نظر در کامل خراب تا کامل کردن کار از �توان م را عنصر هر از رد عمل نرخ کل،
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رد عمل نرخ با خود فعالیت به �تواند م عنصر ، جزئ خراب از بعد �شود. م گفته جزئ خراب عنصر، رد عمل
MSS است. دودوی وضعیت با سیستم�های از پیچیده�تر MSS ی در افزون مسأله دهد. ادامه یافته، کاهش
از یا مستقیم صورت به ر، دی MSS برای را خود اضاف رد عمل خود، به مربوط تقاضای تأمین از بعد معموال ها،
حجم به توجه با بیشتر مطالعه�ی برای کند. فراهم باشد) وضعیت چند �تواند م (که داخل اتصال سیستم ی طریق
و (٢٠٠٩) دین و لیس�نیانس و (٢٠١٢) جین و وی ین مروری مقاالت به �توان م شده انجام مطالعات زیاد

کرد. مراجعه (٢٠١٠) دین و ل فرن ، لیس�نیانس کتاب

مدل معرف ٢
که باشد، داشته رد عمل نرخ با متناظر متفاوت وضعیت kj �تواند م سیستم jام :عنصر عموم MSS مدل معرف
i ∈ ،i وضعیت در j عنصر از رد عمل نرخ ،gji آن در که �شود م داده نمایش gj =

{
gj١, ..., gjkj

} صورت به
مقادیر که است تصادف متغیر ی t ≥ ٠ لحظه�ی هر در j عنصر از Gj(t) رد عمل نرخ �باشد. م {١,٢, ..., kj}

است، MSS کارکردن دوره ی T آن در که [٠, T ] بازه�ی هر برای بنابراین، �گیرد. م gj : Gj(t) ∈ gj از را خود
(نرخ متفاوت وضعیت�های به وابسته احتمال �شود. م تعریف تصادف فرایند ی عنوان به jعنصر از رد عمل نرخ

شود: گرفته نظر در زیر مجموعه�ی صورت به �تواند م t لحظه هر در سیستم ام j عنصر از رد) عمل

Pj(t) =
{
Pj١(t), Pj٢(t), ..., Pjkj (t)

}
kj∑
i=١

Pji(t) = ١ دارد قرار وضعیت kj از ی در صرفاً j عنصر ه این به توجه با Pji(t) = Pr{Gj(t) = gji} آن در که

گسسته تصادف متغیر برای تجمع احتمال ،تاب Pji(t) = Pr{Gj(t) = gji} عبارت . t : ٠ ≤ t ≤ T هر برای
توزی کامل صورت به ، i = ١,٢, ..., kj ، Pji(t) و gji جفت�های مجموعه �دهد. م نشان را t وضعیت هر در Gj(t)

توسط آن رد عمل �باشد،نرخ عنصر n شامل MSS وقت �کند. م تعیین را t زمان هر در j عنصر رد عمل احتمال
سیستم رد عمل نرخ gi و متفاوت وضعیت k دارای کل سیستم کنید فرض �شود. م تعیین آن عناصر رد عمل نرخ
مقادیرش که است تصادف متغیر ی t زمان در MSSکل رد عمل نرخ باشد. (i = ١,٢, ..., k) ، iوضعیت در کل

�گیرد. م {g١, g٢, ..., gk} مجموعه�ی از را

کنید فرض تعريف١.

Ln = {g١١, g١٢, ..., g١k١} × {g٢١, g٢٢, ..., g٢k٢} × ...× {gn١, gn٢, ..., gnkn}

نرخ ن مم مقادیر فضای M = {g١, g٢, ..., gk} و باشد ها MSS عناصر رد عمل نرخ ن مم ترکیبات همه�ی فضای
عناصر رد عمل نرخ فضای اشت ن که ، f(G١(t), G٢(t), ..., Gn(t)) : L

n → M تبدیل باشد. کل سیستم رد عمل
�شود. م نامیده MSS ساختار تاب است سیستم رد عمل نرخ فضای توی به

برای شده تعیین Gj(t) خروج تصادف فرایندهای پایه بر وضعیت چند سیستم�های اعتماد قابلیت برآورد برای
فرایند ی ، f(G١(t), G٢(t), ..., Gn(t)) شده�ی داده سیستم ساختار تاب براساس و j = ١,٢, ..., n عناصر همه
شود. تعریف G(t) = f(G١(t), G٢(t), ..., Gn(t)) براساس باید کل MSS برای G(t) خروج رد عمل تصادف
آورد. بدست زیر گام�های اجرای با خروج رد عمل توزی این از سادگ به �توان م را MSS � اعتماد قابلیت اندازه
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١۶ ا. خدادادی، ی.، امیریان،

UGF تعریف و i = ١,٢, ..., kj و j = ١,٢, ..., n ، j عنصر هر برای P (t)
ji متناظر احتمال�های و gji داشتن اول: گام

�شود م تعریف زیر فرم در که عناصر این برای خروج رد عمل تصادف فرایند ی به وابسته uj(z, t) ،

uj(z, t) = Pj١z
gj١ + Pj٢z

gj٢ + ...+ Pjkjz
gjkj .

صورت به یا و ، Ωfpar موازی، ، Ωfser سری، صورت به شده متصل عناصر برای ترکیب رهای عمل دوم: گام
به MSSکل برای UGF نتای روند این پایه�ی بر که �بریم م کار به ترکیباتشان و مجزا عناصر در را ، Ωfbridge پل،

سیستم رد عمل برابر gi و کل سیستم وضعیت�های شمار k آن در که �آید م بدست U(z, t) =
k∑

i=١
Pi(t)z

gi صورت
�باشد. م i = ١,٢, ..., k ، i متناظر وضعیت�های در کل

موردی مطالعه�ی ٣
متصل تری ال تولیدجریان سیستم دو شامل که �کنیم م بررس را پیوسته بهم تری ال جریان تولید سیستم ی
ظرفیت با گاز واحد ،ی ٣۶٠MW ظرفیت با ذغال واحد دو شامل ی سیستم است. ارتباط خط ی توسط شده
ی و ٣۶٠MW ظرفیت با ذغال واحد ی شامل دو سیستم و ٢٢٨MW ظرفیت با نفت واحد ی و ٢٢٨MW

متناظر پارامترهای و است گردیده استخراج (٢٠٠۶) گلدمن مطالعه از داده�ها �باشد. م ٢٢٨MW ظرفیت با گاز واحد
١١.۶٩۵۶ خراب نرخ با ،٣۶٠ و ٠ های ظرفیت با وضعیت دو در ذغال است: زیر صورت به واحدها این برای
تعمیر نرخ و ٧٨.٩١٨٩ خراب نرخ با ،٢٢٨ و ٠ های ظرفیت با وضعیت دو در گاز �باشد. م ٩٣.٧ تعمیر نرخ و
٧٣.۶١٣۴ تعمیر نرخ و ١٢٨.٨٢٣٠ خراب نرخ با ،٢٢٨ و ٠ های ظرفیت با وضعیت دو در نفت �باشد. م ١٣۶.۶
فرض و �کند. م وصل ١ سیستم به را ٢ سیستم ٣٠٠MW انتقال ظرفیت با ارتباط خط که �کنیم م فرض �باشد. م
کامل خراب و کامل انتقال ظرفیت : وضعیت دو فقط که باشد دودوی وضعیت با جزء ی ارتباط خط که �کنیم م
دو دارای تقاضا باشد. ٣۶۴ f

year و ٠/۴٧٧ f
year ترتیب به ارتباط خط از تعمیر نرخ و خراب نرخ و شود شامل را

تصادف فرایند ی عنوان به ١ ازسیستم W١(t) تقاضای است تقاضا حداکثر سط و تقاضا کمترین سط : سط
�گیرد م را W١ = {W١١,W١٢} مجموعه�ی از گسسته مقادیر t ≥ ٠ لحظه هر در وضعیت دو در پیوسته زمان مارکوف
برابر تقاضا حداکثر سط به تقاضا کمترین از انتقال نرخ �باشد. م W١١ = ۴٠MW,W١٢ = ٨٠٠MW آن در که
W٢(t) تقاضای �باشد. م ٨٧۶year−١ تقاضابرابر کمترین به تقاضا حداکثر سط از انتقال نرخ و ۶٢١٫ ٩۶year−١

از گسسته مقادیر t ≥ ٠ لحظه هر در وضعیت دو در پیوسته زمان مارکوف تصادف فرایند ی عنوان به ٢ ازسیستم
انتقال نرخ�های و �باشد. م W٢١ = ٢٠MW,W٢٢ = ۴۵٠MW آن در که �گیرد م را W١ = {W٢١,W٢٢} مجموعه�ی
در رزرو سیستم عنوان به را ١ سیستم و اصل سیستم عنوان به را ٢ سیستم ما جا این در است. ١ سیستم همانند
کار این برای که آوریم بدست جداگانه صورت به اجزاء برای را U(z, t) باید ابتدا مثال این حل برای �گیریم. م نظر
و کنیم استخراج �توانیم م مسأله اطالعات به توجه با را ها gji که داریم ام j جزء برای gji و Pji(t) دانستن به نیاز
روش از استفاده با هستیم، وضعیت بهترین در اول لحظه در که اولیه فرض و مدل معرف بخش از که را ها Pji(t)

باشند شده نصب موازی مثال این در سیستم هر در باید اجزاء که ته ن این به توجه با سپس �آوریم. م بدست الپالس
به که W٢(t) و W١(t) تقاضای از Pji(t) و gji به توجه با همچنین و �آوریم م بدست ١و٢ سیستم برای را UGF
از پس رد، عمل از حاصل UGF اه آن و �آوریم م دست به W٢ و W١ برای را UGF �شوند، م حاصل مشابه طور
محاسبه است، G٢(t)−W٢(t) و G١(t)−W١(t) برای UGF همان که ٢ و ١ سیستم برای را خود، تقاضای تأمین
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دست به مشابه طور به آن UGF و �شود م گرفته نظر در MSS ی عنوان به نیز ارتباط خط اینجا در �کنیم. م
آورده دست به ارتباط خط و خود تقاضای تأمین از بعد ١ جزء اضاف رد عمل از حاصل UGF همچنین �آید. م
از بعد ٢ جزء از حاصل UGF نهایتاً و �کنیم م تزریق ٢ جزء به رزرو جزء همان یا ١ جزء کم عنوان به را آن و
�آوریم م دست به است اصل جزء برای ما نهای UGF همان که را ،١ رزرو جزء مساعدت و خود تقاضای تأمین

برابر ما نهای نتجه

Ufinal(z, t) =

MG٢−W٢∑
i=١

kout∑
j=١

P
(G٢−W٢)
i P

(out)
j zg

(G٢−W٢)
i +g

(out)
j ,

وضعیت g(G٢−W٢)
i و خود تقاضای تأمین از بعد ٢ سیستم از حاصل وضعیت�های تعداد MG٢−W٢ آن در که است

باشد g(G٢−W٢)
i وضعیت در رد عمل ه این احتمال P (G٢−W٢)

i و است خود تقاضای تأمین از بعد ٢ سیستم از ام i
از ام j وضعیت g(out)j و داخل اتصال سیستم از عبور از بعد ١ سیستم کم حاصل وضعیت�های تعداد kout و
g
(out)
j وضعیت در رد عمل که است این احتمال P (out)

j و �باشد داخل اتصال سیستم از عبور از بعد ١ سیستم کم
باشد.
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