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نیمه-مارکفگسسته-زمان سیستم�های اطمینان قابلیت شبیه�سازیطرح
حالت سه

١ ح ، جوالی

اهواز چمران شهید اه دانش آمار، گروه

یده چ

خراب نرخ و اطمینان �شود.قابلیت م گرفته نظر در متناه حالت فضای با تعمیر�پذیر سیستم ی مقاله این در
برآوردگر �نماییم. م بررس را �شود م اداره گسسته-زمان نیمه-مارکف فرآیند ی توسط که سیستم ست ش یا
نتای ، سه�حالت نیمه-مارکف سیستم ی شبیه�سازی با و ارائه را اطمینان قابلیت برای شده پیشنهاد ناپارامتری

کرده�ایم. بررس را آن به مربوط

اطمینان قابلیت گسسته-زمان، نیمه-مارکف سیستم�های نیمه-مارکف، زنجیرهای کلماتکلیدی:

مقدمه ١
است. شده انجام آماری روش�های و احتمال شاخه در اطمینان قابلیت خصوص در بسیاری کارهای اخیر سال�های در
شده ارائه گسسته-زمان حالت در نیمه-مارکف مدل�های به معروف مدل�های اطمینان، قابلیت برای مقاله این در
است. شده آورده [٠,M ] دلخواه زمان بازه مسیردر ی روی بر اطمینان قابلیت از دقیق مدل�سازی ی است.
برای و است منطبق بیشتر کاربردی برنامه�های با مدل�سازی این شده، ارائه مدل بودن گسسته-زمان به توجه با
پس مقاله این در است. آسان�تر نرم�افزارها از استفاده با عددی به�صورت اطمینان قابلیت معیار�های برآورد و محاسبه
�ها توزی در جزی تغییرات با را [٣] در شده ارائه عددی مثال نیمه-مارکف، فرآیندهای مفاهیم از ای خالصه از
سیستم�های اطمینان قابلیت قالب در سیستم�ها هداری ن و تعمیر برای وی ال که داده�ایم انجام را شبیه�سازی دوباره

است. عددی مثال همان بر مروری صرفأ شده انجام کار و �دهد م ارائه گسسته-زمان نیمه-مارکف
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٢٧ آن کاربردهای و اعتماد قابلیت نظریه سمینار نخستین

تعاریف ٢
ی E کنید فرض آمده�است. [٣] و [١] مراج در میل ت قضیه�های و تعاریف همچنین و اینجا در تعاریف کلیه

باشد. کامل احتمال فضای (Ω,F ,P) و متناه ناته مجموعه

qij (k) := انتقال هسته با مارکف تجدید زنجیر ی ( J,S) := (Jn, Sn)n≥٠ ن هم زمان تصادف فرآیند تعريف١.
�باشد. م P (Jn+١ = j, Sn+١ − Sn = k|Jn = i) , n ∈ N

انتقال احتمال ماتریس با و E حالت فضای با ن هم مارکف زنجیر ی J := (Jn)n≥٠ تصادف فرآیند تعريف٢.
آن در که �باشد م p := (pij ; i, j ∈ E)

pij (k) := P (Jn+١ = j|Jn = i) , n ∈ N

پرش زمان امین n Sn آن در که �باشد م اکید صعودی دنباله ی N حالت فضای با S := (Sn)n≥٠ تصادف فرآیند
حاالت در موقت اقامت زمان�های از دنباله�ای همچنین .٠ = S٠ < S١ < S٢ < ... < Sn < Sn+١ < ... و �باشد م

است. شده تعریف Xn := Sn − Sn−١ به�صورت و داده نشان X := (Xn)n≥با١ را شده دیده متوال

،Zk := JN(k), k ∈ N هرگاه: است (J,S) با مرتبط نیمه-مارکف زنجیر ی Z := (Zk)k≥٠ زنجیر .٣ تعريف
�شود. م تعریف N(k) := max{n ∈ N |Sn ≤ k} : صورت به که �باشد م شمارش فرآیند ی N(k) آن در که

ماتریس پیچش ضرب باشند، ماتریس دو A,B کنید فرض گسسته-زمان) ماتریس پیچش (ضرب .۴ تعريف
�شود: م تعریف زیر به�صورت آن درایه�های که �باشد م C مانند ماتریس خود A ∗B

Cij (k) :=
∑
r∈E

k∑
l=٠

Air (k − l)Brj (l), i, j ∈ E, k ∈ N

ست نرخش و اطمینان قابلیت ٣

تعریف ١.٣

دو به را E حالت فضای �نماید. م آغاز را خود عملیات k = ٠ زمان در که گرفته نظر در را S مانند سیستم
حالت به گذار زمان اولین باشند. سیستم خراب و سالم حالت�های ترتیب به که �نماییم م تقسیم D,U زیرمجموعه
قابلیت �گردد. م تعریف TD := inf {n ∈ N ;Zn ∈ D} به�صورت و داده نشان TD با و نامند سیستم عمر طول را D
[٠, k] بازه در سیستم بودن عملیات احتمال k ∈ N زمان در S گسسته-زمان نیمه-مارکف سیستم ی اطمینان

شده�است. تعریف R (k) := P(TD > k) = P(Zn ∈ U, n = ٠, ..., k) به�صورت و �باشد م

�آید م به�دست زیر رابطه توسط k ∈ N زمان در گسسته-زمان نیمه-مارکف سیستم ی اطمینان قابلیت .١ گزاره
:[٣] و [٢]

R (k) = α١textbfP١١ (k)١s١ = α١
(
δI− textbfq١١

)(−١) ∗
(
I − diag(Q.١)١١

)
(k)١s١

درایه�های که �باشد م نیمه-مارکف زنجیر انتقال ماتریساحتمال و انباشته مارکف نیمه ترتیبهسته P،Qبه آن در که
�باشند. م Pij(k) := P(Zk = j|Z٠ = i) و Qij(k) := P(Jn+١ = j,Xn+١ ≤ k|Jn = i) : بصورت نیز آن�ها
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٢٨ ح. ، جوالی

سیستم ی ست ش یا خراب نرخ کند. کار به شروع k = ٠ زمان در که باشد سیستم S کنید فرض .٢ گزاره
بوده کار حال در k − ١ زمان تا آن�که شرط به �باشد م k ∈ N زمان در خراب احتمال گسسته-زمان نیمه-مارکف

:[٣] و [٢] �گردد م تعریف زیر به�صورت و باشد

λ(k) := P (TD = k|TD ≥ k) =

{
١− R(k)

R(k−١) , R(k − ١) ̸= ٠
٠, otherwise

برآورد ٢.٣
به�صورت را شده�است سانسور M ∈ N زمان در که (J،S) مارکف تجدید زنجیر از نمونه�ای مسیر ی حال

H(M) := (J٠, X١, ..., JN(M)−١, XN(M), JN(M), UM )

که �باشد م JN(M) شده مالقات حالت آخرین در شده سانسور موقت اقامت زمان UM آن در که �گیریم م نظر در
شمارش فرآیند نوع سه به نیاز تجرب برآوردگرهای معرف برای حال است. شده داده UM :=M −SN(M) به�صورت

�گردند: م تعریف زیر به�صورت که داریم

M؛ زمان تا شده تعبیه مارکف زنجیر توسط i حالت مالقات�های تعداد : Ni (M) :=
N(M)∑
n=١

١{Jn−١=i} .١

M؛ زمان تا j به i از شده تعبیه مارکف زنجیر انتقاالت تعداد : Nij (M) :=
N(M)∑
n=١

١{Jn−١=i,Jn=j} .٢

با M زمان تا j به i از شده تعبیه مارکف زنجیر انتقاالت تعداد : Nij (k,M) :=
N(M)∑
n=١

١{Jn−١=i,Jn=j,Xn=k} .٣

.(١ ≤ k ≤M) iام ان م در k با برابر موقت اقامت زمان

هسته و pij انتقال احتماالت برای ،(k ≤M)،k ∈ N و i, j ∈ E هر برای ،H(M) نمونه�ای مسیر نظرگرفتن در با حال
داریم: را زیر تجرب برآوردگرهای qij نیمه-مارکف

p̂ij(M) :=
Nij(M)

Ni(M)
, q̂ij(k,M) :=

Nij(k,M)

Ni(M)
(١)

این به i, j ∈ E شده ثابت حالت دو هر برای (Xn)n∈N موقت اقامت زمان شرط توزی تجرب برآوردگر براین عالوه
است: شده تعریف صورت

f̂ij(k,M) :=
Nij(k,M)

Nij(M)
. (٢)

انتقال تاب برآوردگرهای از استفاده با است. آمده [٣] و در[٣] برآوردگرها این مجانب خواص بررس و اثبات
به k زمان در سیستم اطمینان قابلیت برآوردگر شد، معرف باال در که نیمه-مارکف انباشته هسته و نیمه-مارکف

:[٣] است شده پیشنهاد زیر صورت

R̂ (k,M) := α١.P̂١١ (k,M) .١s١ (٣)

= α١

[(
δI − q̂١١

)
(.,M) ∗

(
I − diag

(
Q̂ (.,M) .١

)
١١

)]
(k)١s١
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٢٩ آن کاربردهای و اعتماد قابلیت نظریه سمینار نخستین

:[٣] است شده پیشنهاد زیر به�صورت نیز ست ش یا خراب نرخ برآوردگر همچنین

λ̂(k,M) :=

 ١− R̂(k,M)

R̂(k−١,M)
, R̂(k − ١,M) ̸= ٠

٠, otherwise
(۴)

λ̂(٠,M) := ١− R̂(٠,M)

حالت نیمه�-مارکفسه سیستم اطمینان قابلیت شبیه�سازی ۴
اعمال حالت سه گسسته-زمان نیمه-مارکف مدل ی روی شبیه�سازی از استفاده با را قبل نتیجه بخش این در
حالت D = {٣} و سیستم کار حال در حاالت U = {١,٢} آن در که E = {١,٢,٣} شامل حالت فضای �کنیم. م

�گیریم: م نظر در زیر انتقال احتمال ماتریس و α := (١,٠,٠) اولیه توزی با را سیستم باشد. سیستم خراب

P :=

 ٠ ١ ٠
٠٫ ۶ ٠ ٠٫ ۴
١ ٠ ٠


شده�اند: گرفته نظر در زیر به�صورت نیز وضعیت هر در اقامت زمان�های توزی

X١٢ (k) ∼ geometric(٠٫ ١۵), X٢١ (k) ∼ discreteWeibull(٠٫ ٣,٠٫ ۵)

X٢٣ (k) ∼ discreteWeibull(٠٫ ۵,٠٫ ٧), X٣١ (k) ∼ geometric(٠٫ ٢)

ماتریس و اقامت زمان�های �های توزی از استفاده با است. آمده [۵] در گسسته وایبول توزی احتمال ال چ تاب
شبیه�سازی ،١٠٠٠٠ نمونه اندازه با حالت نیمه-مارکفسه زنجیر ی از راه نمونه باال، در شده داده انتقال احتمال
قابلیت تجرب برآوردگرهای ،٢ و ١ روابط آوردن دست به و شده معرف شمارش فرآیندهای از استفاده با کرده�ایم.
در اطمینان قابلیت تجرب برآوردگر ل� ش نمونه برای . آورده�ایم بدست را ۴ خراب یا ست ش نرخ و ١ اطمینان

است. شده� آورده پیوست
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