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و داغ آماده باش مؤلفه های با N از ١ سیستم های G اعتماد قابلیت بررس
هزینه نظر نقطه از سرد

١ ف عبدی،

اصفهان اه دانش ، علوم ده دانش آمار، گروه

یده چ

سیستم به مازاد قطعات تخصیص بحث مهم و پیشنهادی راه حل ی سیستم کاربرد احتمال افزایش منظور  به
فعال، های مؤلفه به نسبت کمتر ست ش نرخ دلیل به ذخیره صورت به افزوده مؤلفه های از استفاده اخیرا است.
در که معین ماموریت زمان با تعمیر قابل غیر موازی سیستم ی ابتدا مقاله این در است. گرفته قرار توجه مورد
سپس م گیریم. نظر در را است، شده استفاده هم زمان به  صورت سرد ذخیره و داغ ذخیره استراتژی از آن طراح
محاسبه را سیستم ماموریت زمان درمدت بهینه قابلیت اعتماد و هزینه مؤلفه هر ست ش زمان توزیع از استفاده با

م پردازیم. سیستم نوع این از عددی مثال ی بررس به شده حاصل نتایج از استفاده با این بر عالوه م کنیم.

سیستم هزینه سرد، ذخیره داغ، ذخیره باش، آماده سیستم اعتماد، قابلیت بهینه سازی کلیدی: کلمات

پیش گفتار ١
زمینه ی در فراوان مطالعات اخیرا است. قابلیت اعتماد مهندس امر در مهم مسایل از ی ساخت هزینه بهینه سازی
قطعات است. گرفته صورت [۵] و [۴] مانند ، محققان توسط محدودیت این تحت آماده باش سیستم های طراح
هزینه، نظر نقطه از اما هستند. بهینه ذخیره گرم قطعات از استفاده با مقایسه در کمتر ست ش نرخ دلیل ذخیره سردبه
حالت در قطعات رد عمل هزینه مقابل در است. سرد آماده باش از کمتر داغ آماده باش حالت در سیستم به ورود هزینه
قطعات دنباله و ذخیره داغ موازی متصل s(H)...s(١) قطعات دنباله از ل متش موازی سیستم است. سرد از بیشتر داغ
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۴٠ ف. عبدی،

در t = ٠ فرآیند آغاز زمان از ذخیره داغ قطعات کلیه م گیریم. درنظر را سرد ذخیره موازی متصل s(N)...s(H + ١)
سایر م شود. سیستم وارد ذخیره داغ قطعات کلیه شدن خراب از پس ذخیره سرد مؤلفه اولین هستند. فعال سیستم
قابلیت مقاله این دوم بخش در م شوند. سیستم فعالیت محیط وارد قبل قطعه ی ست ش از وپس به ترتیب مؤلفه ها
هزینه  ی سوم بخش در سپس م شود. بیان قطعات ست زمان ش توزیع از استفاده با بررس مورد سیستم بهینه اعتماد
با چهارم فصل در نهایت در م آوریم. به دست سیستم قطعات متفاوت ردی عمل تنش به توجه با را سیستم بهینه
زمان توزیع با شده ذکر سیستم از کاربردی مثال ی برس به شده حاصل روابط رایانه ای برنامه نویس از استفاده

م پردازیم. وایبل ست ش

سیستم اعتماد قابلیت ٢

سیستم در قطعات از دنباله ای برای ست ش زمان توزیع ٢ . ١
اگر م کنیم. تقسیم ∆ = τ

m طول به ی هر برابر زمان فاصله m به را سیستم ماموریت انجام زمان τ کنیم فرض
زمان فاصله در ام j مؤلفه ست ش احتمال باشد، سیستم قطعات دنباله از ام j مؤلفه ست ش توزیع تابع Fj(t)

ست ش زمان بررس به عالقه مند که صورت در .pj(i) = Fj(∆.(i + ١))−F j(∆) با: است برابر (∆i,∆(i+ ١))
pj = (pj(٠), ..., pj(m)) مؤلفه ای m+ ١ بردار ی فرم به Tj احتمال جرم تابع باشیم، گسسته حالت در ام j مؤلفه

: آن در که است.

pj(i) = pr {Tj = ∆.i} ∀i = ٠, ...,m

: نم باشد سیستم عمر طول τ از بیش سیستم قطعات از ی هیچ طول عمر این که به توجه با

pj(m) = p (Tj ≥ τ = ∆m) = ١ −
∑m−١

i=٠ pj(i)

به توجه با م کنیم. تعریف سیستم در s(j), ..., s(١) قطعات دنباله فعالیت زمان تجمع تصادف متغیر را Xj

که: داریم سیستم ذخیره گرم قطعات دنباله از مؤلفه هر برای سیستم در قطعات متفاوت ردی عمل تنش

Xj = max(Xj−١, Tj)

Qj(i) = pr {Xj = ∆.i} =
i∑

k=٠
pr {Xj−١ = ∆.k}pr {Tj = ∆.i}+

i−١∑
k=٠

pr {Xj−١ = ∆.i}pr {Tj = ∆.k} =
i∑

k=٠
Qj−١(k) pj(i) +

i−١∑
k=٠

Qj−١(i) pj(k)

که: داریم سیستم از ذخیره سرد مؤلفه هر برای و

Xj = Xj−١ +Tj

Qj(i) = pr {Xj = ∆.i} =
i∑

k=٠
pr {Xj−١ = ∆.k}.pr {Tj = ∆.(i− k)} =

i∑
k=٠

Qj−١(k) pj(i− k) ∀ i =

٠, ...,m− ١

Qj(m) =
m−١∑
k=٠

pr {Xj−١ = ∆.k}
m∑

n=m−k

pr {Tj = ∆.n} =

m−١∑
k=٠

Qj−١(k).
m∑

n=m−k

pj(n)
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۴١ آن کاربردهای و اعتماد قابلیت نظریه سمینار دومین

ماموریت زمان به توجه با سیستم اعتماد قابلیت

برسد اتمام به سیستم قطعات دنباله از ست ش jامین از پس τ سیستم ماموریت انجام زمان این که احتمال را rj
برابر شده تعیین زمان در سیستم اعتماد قابلیت بنابراین . rj = pr {Xj−١ < τ,Xj = τ} : یعن م کنیم. تعریف

R =
N∑
j=١

rj =
N∑
j=١

pr {Xj−١ < τ,Xj = τ} =
N∑
j=١

Qj(m) با: است

سیستم هزینه ٣

معیوب t زمان در که داغ ذخیره قطعه امین j از استفاده نهایی هزینه سرد ذخیره و داغ ذخیره قطعات رد عمل مطابق
محیط در ام j مؤلفه فعالیت زمان با متغیر وهزینه υj سیستم به مؤلفه ورود ثابت هزینه از خط تابع را م شود
درزمان که سرد ذخیره ی قطعه امین j از استفاده نهایی هزینه θj(t) = vj +wj .t : یعن م گیریم. نظر در wj سیستم
،هزینه Vj سیستم به مؤلفه ورود ثابت هزینه از خط تابع برحسب شود، م معیوب t درزمان و شده واردسیستم t٠
م شود. بیان wj سیستم محیط در مؤلفه فعالیت زمان با متغیر هزینه ، Wj کار به شروع زمان تا قطعه نگهداری

Θj(t٠, t) = Vj +Wj .t٠ + wj .(t− t٠) : یعن
شود: م برآورد زیر صورت به هزینه متوسط مقدار قطعات ست ش زمان توزیع توجه با

E (θj) =
m∑
i=٠

pj(i) θj(∆.i) = υj +∆.wj .
m∑
i=١

i. pj(i) : داغ ذخیره قطعات در

سرد: ذخیره قطعات در

E(Θ
j
) =

m∑
i٠=٠

m∑
i=i٠

Q
j−١

(i٠) .p
j
(i− i٠) .Θ

j
(∆.i٠,∆.i) =

m−١∑
i٠=٠

Q
j−١

(i٠).[V
j
+∆.i٠

.W
j

+

m∑
i=i.+١

p
j
(i− i٠). w

j
.∆.(i− i٠)] + Q

j−١
(m).∆.m.W

j
= V

j
.(١ − Q

j−١
(m))

+ ∆.W
j
.

m∑
i٠=٠

i٠. Q
j−١

(i٠) + ∆. w
j
.
m−١∑
i٠=٠

Q
j−١

(i٠)
m∑

i=i.+١
(i− i٠) .p

j
(i− i٠)

C =
H∑
j=١

E (θj) +
N∑

j=H+١
E(Θj) با: است برابر سیستم کل متوسط هزینه بنارابن

کاربردی مثال ۴

واحد ۴٠٠ ماموریت زمان با و وایبل ست ش نرخ توزیع با ١٠قطعه از ل متش تعمیر قابل غیر آماده باش موازی سیستم
پارامترهای است. سرد ذخیره s(١٠)...s(۵) و داغ ذخیره s(۵)...s(١) قطعات دنباله که نحوی به است. شده طراح
به سیستم بهینه ی اعتماد وقابلیت هزینه مقاله از شده حاصل نتایج به توجه با است. شده ارائه زیر صورت به قطعات

است. شده ارایه زیر منحن فرم
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۴٢ ف. عبدی،

قطعات دنباله ηj βj Vj Wj υj wj

١ ٩٠ ١٬٢ ٢٠۵٠ ۵ ۶٠ ١١
٢ ١٠٠ ١ ٢٠٣٠ ۵ ۴٠ ١۵
٣ ١۵٠ ١٬١ ٢١٠٠ ٩ ٧٠ ١٣
۴ ٨٠ ١ ٢٠۵٠ ۴ ۵٠ ٩
۵ ١١٠ ١٬٣ ٢٠٨٠ ۶ ٨٠ ١٢
۶ ٧۵ ١ ٢٢۵٠ ۵ ٩٠ ١٠
٧ ١٢٠ ١ ٢١٣٠ ۶ ٧٠ ١٢
٨ ١٣٠ ١٬١ ٢٠٠٠ ٩ ٧٠ ١٢
٩ ١۴٠ ١ ٢١۵٠ ٣ ٩٠ ٩

١٠ ١٠٠ ١٬١ ٢٢٨٠ ۴ ۶٠ ٨

سیستم بهینه اعتماد قابلیت و هزینه نمودار :١ ل ش

فرض م یابد. افزایش سیستم اعتماد قابلیت m افزایش با m متفاوت مقادیر برای شده ارایه نمودار به توجه با
به توجه با باشیم. واحد ٢٢۵٧٢٬۶ هزینه ی و اعتماد٠٬٩۵٢٢ قابلیت مقدار با سیستم طراح به عالقه مند کنیم
٠٬۴٢وبرای ٠٬۶٣و میزان به ترتیب سیستم بهینه هزینه ی و قابلیت اعتماد مقدار m = ١٠٠ برای که است واض نمودار

است. دون برآورد طراح نظر مورد مقدار به ٠٬٠٢نسبت ٠٬٠٣و m = ١٠٠٠ مقدار
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