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کاماراسوام توزیع از استفاده با رادار سیستم اطمینان قابلیت ارزیابی

٣ ص لو، خدابنده ٢ ف مهدیون، ١ ع ، رسول

زنجان اه دانش ، علوم ده دانش آمار، گروه

یده چ
قابلیت اطمینان بهبود و بررس هدف مقاله، این در است. سیستم ی طراح برای اصل معیار اطمینان یا بایمن
مؤلفه سه شامل ، است مشهور رادار سیستم به که سیستم این است. موازی و سری سیستم های از ترکیبی مبنای بر
بر سیستم قابلیت اطمینان تابع . است گرفته قرار سیستم در سری طور به ری دی و موازی آن تای دو که است
در با سیستم اطمینان قابلیت افزایش برای بهبود روش سه از سپس است. گردیده مطالعه کاماراسوام توزیع مبنای
و کرده محاسبه را مورد نظر اعتماد قابلیت معادالت م کنیم. استفاده مؤلفه ها از مختلف مجموعه های نظرگرفتن
مثال های اساس بر را گیری نتیجه پایان در ایم. گرفته کم داده ها تحلیل از بهبود روش های کردن مقایسه برای

داده       ایم. انجام عددی

رادار سیستم ، موازی و سری مؤلفه ی ، کاماراسوام توزیع بهبود، روش اطمینان، قابلیت کلیدی: کلمات

پیش گفتار ١
بنابراین باشند. باالتری اطمینان قابلیت سط دارای که است جدیدی سیستم های نیازمند امروزه جهان، کنون صنعت
قابلیت تحلیل روش         های شود. توجه آن ایمن یا سیستم اطمینان موضوع به باید اطمینان قابلیت نظریه ی ابتدای در
غیرنظام و انی م ، ترونی ال مهندس شامل منابع از وسیع سط در سیستم رد عمل ارزیابی در آماری اطمینان

لحاظ از (٠،١) بازه در متناه متغیر دامنه با پذیر انعطاف توزیع ی عنوان به کاماراسوام توزیع دارد. کاربرد
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٢۶ ص. لو، خدابنده ف.، مهدیون، ع.، ، رسول

در [۴ ،٣ ،٢] منابع به توجه با گیرد. قرار توجه مورد اطمینان قابلیت مباحث در م تواند مولفه ی رد عمل درصد
میزان بهبود برای هم چنین . پردازیم م رادار سیستم اطمینان قابلیت محاسبه ی به توزیع این از استفاده با مقاله این

م شود: بیان زیر در اختصار به که م کنیم استفاده بهبود روش سه از اعتماد قابلیت
کاهش ،٠ < ρ < ١ که ρ کاهش عامل ی ضرب با مؤلفه ها ست ش احتمال روش این در کاهش: روش ‐١

م یابند.
یعن شد خواهد تکرار گرم سیستم مؤلفه های از شده انتخاب زیرمجموعه ی روش این در گرم: تکرار روش ‐٢

م شود. اضافه مؤلفه آن به موازی صورت به سیستم بهبود برای شده انتخاب مؤلفه ی
افزودن برای سیستم در سوئیچ ی از استفاده در گرم تکرار روش و روش این بین تفاوت سرد: تکرار روش ‐٣
روش در که است حال در این بیفتد. کار از اصل مؤلفه ی که شد خواهد فعال زمان مؤلفه این که م باشد مؤلفه

[۵ ،١] م     شود. فعال و گرفته قرار سیستم در مستقیماً جدید مؤلفه ی گرم تکرار
اطمینان قابلیت تابع سوم بخش در است. گردیده ارائه کاماراسوام توزیع مبنای بر اطمینان قابلیت تابع دوم بخش در
کرد خواهیم بیان را مفروض مقادیر از استفاده با داده تحلیل چهارم بخش در م شود. بازنویس سیستم بهبودیافته

م گیرد. انجام داده ها تحلیل براساس نتیجه گیری پایان بخش در و

پایه پیچیده سیستم اعتماد قابلیت تابع ٢

توزیع از سیستم مؤلفه ی ی ( زمان گذشت با سیستم رد عمل درصد اینجا، (در طول عمر متغیر T کنید فرض
م کند: پیروی زیر توزیع و احتمال ال چ تابع با ، کاماراسوام

f(t) = abta(١ − ta)b−١,٠ < t < ١

F (t) = ١ − (١ − ta)b.

از است عبارت ترتیب به مذکور مولفه مخاطره نرخ تابع و اعتماد قابلیت همچنین

R(t) = p(T > t) = (١ − ta)b,

h(t) =
abta

(١ − ta)
.

است: توجه مورد زیر سیستم کنید فرض حال

روش هر برای مختلف مجموعه چهار از استفاده با مذکور سیستم اطمینان قابلیت توابع یافتن برای زیر بخش های زیر
عبارتنداز: ها مجموعه این که م یابد اختصاص بهبود

A١ = {١}, A٢ = {٢}, A٣ = {١,٢}, A۴ = {٢,٣}.
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٢٧ آن کاربردهای و اعتماد قابلیت نظریه سمینار دومین

رادار) (سیستم پایه پیچیده ی سیستم :١ ل ش

اطمینان قابلیت بهبود های روش ٣
١ (RD) کاهش روش الف)

م    شود. ضرب است، ٠ < ρ < ١ که ρ عامل در مؤلفه ها از مجموعه هر از ست ش پارامترهای روش این در
اطمینان قابلیت تابع آن گاه باشد، شده انتخاب اطمینان قابلیت بهبود برای A١ = {١} مجموعه ی اگر مثال عنوان به

بود: خواهد زیر صورت به یافته بهبود سیستم

Rρ
A١
(t) = Rρ

١(t)[R٢(t) +R٣(t)−R٢(t)R٣(t)]

= (١ − ta)b١ρ[(١ − ta)b٢ + (١ − ta)b٣ − (١ − ta)b٢+b٣ ],

اطمینان قابلیت توابع به ترتیب R٣(t) و R٢(t) هم چنین و است کاهش مؤلفه ی اطمینان قابلیت تابع Rρ
١(t) آن در که

به صورت یافته بهبود سیستم A٢ = {٢} دوم مجموعه ی زیر گرفتن نظر در با م باشند. ٣ و ٢ مؤلفه های اصل
مؤلفه های از ترکیبی به ترتیب که A۴ = {٢,٣} و A٣ = {١,٢} مجموعه های برای نهایت در و م شود بیان Rρ

A٢
(t)

بود: خواهد زیر به صورت هستند، ٣ و ٢ نیز و ٢ و ١

Rρ
A٢
(t) = R١(t)[R

ρ
٢(t) +R٣(t)−Rρ

٢(t)R٣(t)]

= (١ − ta)b١ [(١ − ta)ρb٢ + (١ − ta)b٣ − (١ − ta)ρb٢+b٣ ],

Rρ
A٣
(t) = Rρ

١(t)[R
ρ
٢(t) +R٣(t)−Rρ

٢(t)R٣(t)]

= (١ − ta)ρb١ [(١ − ta)ρb٢ + (١ − ta)b٣ − (١ − ta)ρb٢+b٣ ],

Rρ
A۴
(t) = R١(t)[R

ρ
٢(t) +Rρ

٣(t)−Rρ
٢(t)R

ρ
٣(t)]

= (١ − ta)b١ [(١ − ta)ρb٢ + (١ − ta)ρb٣ − (١ − ta)ρ(b٢+b٣)].

١Reduction Method
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٢ (WDM) گرم تکرار روش ب)
محاسبه را یافته بهبود سیستم اطمینان قابلیت تابع مؤلفه ها از مختلف مجموعه های از استفاده با روش این در

م شود: حاصل زیر صورت به ترتیب به اطمینان قابلیت تابع A۴ و A٣ ، A٢ ،A١ های مجموعه اساس بر م کنیم

RW
A١
(t) = R١(t)(٢ −R١(t))[R٢(t) +R٣(t)−R٢(t)R٣(t)]

= (١ − ta)b٢)١ − (١ − ta)b١)

× [(١ − ta)b٢ + (١ − ta)b٣ − (١ − ta)b٢+b٣ ],

RW
A٢
(t) = R١(t)[R٣(t) +R٢(t)(٢ −R٢(t))(١ −R٣(t)]

= (١ − ta)b١

× [(١ − ta)b٣ + (١ − ta)b٢)٢ − (١ − ta)b١)(٢ − ta)b٣ ],

RW
A٣
(t) = R١(t)(٢ −R١(t))[R٣(t) +R٢(t)(٢ −R٢(t))(١ −R٣(t)]

= (١ − ta)b٢)١ − (١ − ta)b١)

× [(١ − ta)b٣ + (١ − ta)b٢)٢ − (١ − ta)b١)(٢ − (١ − ta)b٣)],

RW
A۴
(t) = R١(t)[R٣(t)(٢ −R٣(t)) +R٢(t)(٢ −R٢(t))(١ −R٣(t)(٢ −R٣(t)))]

= (١ − ta)b١ [(١ − ta)b٢)٣ − (١ − ta)b٣)]

+ (١ − ta)b١ [(١ − ta)b٢)٢ − (١ − ta)b١)(٢ − (١ − ta)b٢)٣ − (١ − ta)b٣)].

٣ (CDM) سرد تکرار ج)روش
قابلیت بهبود برای مؤلفه ها از مختلف مجموعه ی چهار گرفتن نظر در با گرم تکرار روش همانند نیز روش این در

م آید: بدست زیر صورت به اطمینان قابلیت توابع سیستم، اطمینان

Rc
A١
(t) = AR١(t)[R٢(t) +R٣(t)−R٢(t)R٣(t)]

= A(١ − ta)b١ [(١ − ta)b٢ + (١ − ta)b٣ − (١ − ta)b٢+b٣ ],

٢Warm Duplication Method
٣Cold Duplication Method
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٢٩ آن کاربردهای و اعتماد قابلیت نظریه سمینار دومین

Rc
A٢
(t) = R١(t)[BR٢(t)(١ −R٣(t)) +R٣(t)]

= (١ − ta)b١ [B(١ − ta)b١)٢ − (١ − ta)b٣) + (١ − ta)b٣)],

Rc
A٣
(t) = AR١(t)[BR٢(t)(١ −R٣(t)) +R٣(t)]

= A(١ − ta)b١ [B(١ − ta)b١)٢ − (١ − ta)b٣) + (١ − ta)b٣ ],

Rc
A۴
(t) = R١(t)[BR٢(t) + CR٣(t)−BCR٢(t)R٣(t)]

= (١ − ta)b١ [B(١ − ta)b٢ + C(١ − ta)b٣ −BC(١ − ta)b٢+b٣ ].

صورت: به (١ − ta)b برای نیوتن بسط از استفاده با که

(١ − ta)b =
∞∑
j=٠

(
b

j

)
(−١)j(ta)j ,

از: عبارتند C و B ،A مقادیر

A = (١ + b١t
a),

B = (١ + b٢t
a),

C = (١ + b٣t
a).

قابلیت سوئیچ این وجود با و م باشد سیستم در سوئیچ ی از استفاده در گرم تکرار روش با روش این تفاوت تنها
م گیرد. قرار تأثیر تحت سیستم اطمینان

بهبود روش های بر اساس مشاهدات تحلیل ۴
و A۴، A٣، A٢، A١ مجموعه ی چهار گرفتن نظر در با کاهش روشهای اساس بر مشاهدات تحلیل به بخش این در

است: زیر صورت به حاصله ل ش ρ = ٠٫٢ و b٣ = ٠٫۴، b١ = ٠٫٢، a = ٢، b٢ = ٠٫٣

در به ترتیب A٣ و A۴ ،A٢ مجموعه های آن از بعد و دارد را اطمینان قابلیت سط بهترین A١ مجموعه ی ل ش طبق
A٣ اطمینان قابلیت سطوح ، اصل سیستم با مقایسه در که دید میتوان همچنین م گیرند. قرار بعدی اه های جای
م کند. میل صفر به t = ١ در معمول روش نیز و مجموعه ها اطمینان قابلیت سطوح تمام سرانجام باشد. م کمتر

ست ش پارامترهای گرفتن نظر در با بخش این در را اطمینان قابلیت بهبود برای مختلف کاهش عوامل حال
م دهیم. قرار بررس مورد b٣ = ٠٫۴ و b٢ = ٠٫٣، b١ = ٠٫٢، a = ٢ به صورت

٢٩
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کاهش روش :٢ ل ش

A٣ مجموعه ی برای مثال به عنوان ρ٣ = و٠٫٨ ρ٢ = ٠٫۵ ،ρ١ = ٠٫٢ مختلف کاهش عوامل گرفتن نظر در با
م آید: به دست زیر به صورت نمودار

مختلف کاهش عوامل :٣ ل ش

،ρ٢ = ٠٫۵ به ترتیب آن از بعد و م باشد دارا را سط بهترین ρ١ = ٠٫٢ با کاهش روش نمودار، به توجه با
م گیرند. قرار بعدی اه های جای در معمول روش و ρ٣ = ٠٫٨

A١ مؤلفه ی ی تنها از استفاده با شده یاد سیستم اطمینان قابلیت بهبود برای مختلف بهبود روش های نیز ادامه در
است: زیر صورت به حاصله ل ش که است شده گرفته نظر در ρ = ٠٫۵ فرض و

(t = (حداکثر١ زمان دوره این در و است دارا را اطمینان قابلیت سط بهترین گرم روش فوق نمودار به توجه با
برخوردارند. سوم و دوم اطمینان قابلیت سطوح از به ترتیب کاهش روش و سرد تکرار روش

٣٠
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مختلف بهبود روش های :۴ ل ش

نتیجه گیری ۵
تکرار روش کاهش، روش شامل بهبود روش سه از استفاده با سیستم ی اطمینان قابلیت تابع محاسبه مقاله این در
نشان دهنده ی که شد بررس عمر طول توزیع عنوان به کاماراسوام توزیع گرفتن نظر در با سرد تکرار روش و گرم
هم چنین است. موارد تمام در اولیه سیستم اطمینان قابلیت به نسبت یافته بهبود سیستم اطمینان قابلیت بودن باالتر

باشد. م سرد تکرار روش از بهتر سیستم اطمینان قابلیت گرم تکرار روش در که شد داده نشان
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