
 يك نوع كامپيوتر صنعتي به روش مونت كارلو ميانگين عمر مفيد تخمين 

 و ارائه راهكار جهت افزايش آن
 

 
 

مقاله ابتدا نتايج تحقيقات انجام شده در زمينه          در اين   : چکيده
 يك  ١ ميانگين عمر مفيد   قابليت اطمينان و  تخمين  مدل سازي و    

سپس . ارائه مي شود، كارلو روش مونت نوع كامپيوتر صنعتي با     
 اين نوع كامپيوتر و تجهيزات        MTTFي جهت افزايش  راهكار

مشابه آن پيشنهاد شده و نتايج جديد به دست آمده با فرض               
 .اجراي اين راهكار ارائه و با نتايج قبلي مقايسه مي شوند

 تهيه Cبراي دستيابي به اين نتايج يك بسته نرم افزاري به زبان         
ن مقاله باعث   به نتايج به دست آمده در اي       توجه   .گرديده است 

 كاهش  هزينه هاي تعمير و نگهداري        واطمينان   افزايش قابليت 
 . خواهد شدتجهيزات صنعتي

  
، MTTF، كارلو  مونت ،قابليت اطمينان  : کليدي واژه های 
 تعمير و نگهداری، نرخ خرابي

 
 مقدمه  -۱

قابليت اطمينان عبارت است از احتمال اينكه يك سيستم بتواند          
 را تا زماني مشخص و تحت شرايط             ماموريت مورد نظر   

 . ]٣-١[عملكردي خاصي با موفقيت انجام دهد

 سيستم هاي الكترونيكي از  MTTFارزيابي قابليت اطمينان و 

                                                 
1. Mean Time To Failure (MTTF) 

 ميالدي توسط گروهي از محققين هوافضاي آمريكا        ١٩٤٠سال  
اهميت توجه به   .  مدون گرديد  ١٩٥٠آغاز گرديده و درسال      

 از آنجا آشكار مي شود كه         قابليت اطمينان تجهيزات صنعتي    
معموال آنها نسبت به تجهيزات تجاري تحت شرايط عملكردي           

،  شوك، مانند استرس هاي دمايي و الكتريكي        (سخت تري    
 آنها كوتاه تر        MTTFفعاليت كرده و بنابراين       ...) لرزش و    

صنايع بسياري از   در  ازطرف ديگرخرابي ناگهاني آنها     . مي باشد 
مي تواند عواقب بسيار خطرناك و              ازي   مانند هواپيماس  

 امنيتي و حيثتي در     ، سياسي، پرهزينه اي از نظر اقتصادي       
به عنوان مثال مي توان از حادثه چرنوبيل كه در           . برداشته باشد 

 نفر از   سي و يك  در اثر اين حادثه     .  رخ داد نام برد    ١٩٨٦سال  
 از مردم دچار     دويست نفر ، كاركنان اين سايت جان باخته      

 خسارات   ميليارد دالر  سهيماري هاي سختي شده و بيش از         ب
حادثه انفجار سفينه فضايي چلنجر در       . ]٣[اقتصادي به بار آمد   

 و بسياري از     ٢٠٠٣سفينه فضايي شاتل در سال       ، همين سال 
حوادث ديگر كه همه ساله در دنيا رخ مي دهند، اهميت توجه             

 .]٣[ر مي كندسيستم ها را روشن ت MTTF  وبه قابليت اطمينان

در ايران در سال هاي اخير توجه به كاربرد علم قابليت اطمينان            
، دانشگاه ها در بسياري از مراكز تحقيقاتي و سازمان ها مانند            

و صنايع هواپيماسازي    ، صنايع هوافضا ، صنايع برق كشور   

 صادق فاضل
 برق،مهندسي كارشناس ارشد 

 سازمان صنايع هوافضا
Sadegh_fazel@ noavar.com 

 علي پيروي
 دانشگاه فردوسي مشهد برق گروهدانشيار 

 ۹۱۷۷۵-۱۱۱۱صندوق پستي ، مشهد
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 منتشرمقاالت   ساير معموال در . ]٦-٤ و ١[روزافزون شده است  

 با استفاده از    سيستم هاي الكترونيكي   MTTFشده در اين زمينه     
دوره  قطعات آنها    و با اين فرض كه همه        .R.B.Dروش تحليلي 

Burn-in             را گذرانده و مدل خرابي آنها تابع توزيع نمايي يك
 در حالي كه اين      .تخمين زده شده است    ، پارامتري مي باشد  

فرض هميشه واقعي نبوده و در عمل بسيار ديده مي شود كه              
مانند كامپيوتر مورد مطالعه    ، د سيستم هاي الكترونيكي   در تولي 

 .از قطعاتي كه اين دوره را نگذرانده اند استفاده شده است

در اين تحقيق ابتدا ميانگين عمر مفيد كامپيوتر صنعتي با درنظر           
را نگذرانده اند تخمين     Burn-inگرفتن تاثير قطعاتي كه دوره       

 
 نماي كامپيوتر صنعتي: ١شكل 

 
 

 
 
 

       
            
         

      
        

         

 

    

           
           

          
 

 

s Signals 

 برد منبع تغذيه

تر 
پيو

كام
نل 

پ

رين
 زي
برد

گر 
زش
ردا

رد پ
ب

 برد اينترفيس
Power 
Supply
ل
ر
و

و
ا

ه

،

ل

ي
ن

ه
 

Signal
 
 

 ارتباط بين زيرسيستم ها در كامپيوتر صنعتي: ٢كل 

مديريت و كنترل ساير بردها، تحلي :گررد پردازش 
يگنال هاي دريافتي از ساير تجهيزات و صدو
رامين الزم به آنها، آشكارسازي عيوب تجهيزات 

 .مايش آنها به كمك پنل و مانيتور مجموعه

دريافت سيگنال وضعيت تجهيزات  :رد اينترفيس 
تر بايجاد ارتباط كامپيو  ، سال آنها به برد پردازشگر    
 .اپگر و مانيتور مجموعه

دريافت فرامين ديجيتالي صادر شده ب: رد مبدل 
 . آنها به آنالوگ جهيزات از برد پردازشگر و تبديل

DC به   ACدريافت وتبديل ولتاژ     :ژول منبع تغذيه  

 .هت تامين تغذيه مورد نياز كامپيوتر صنعتي

دها و پنايجاد ارتباط بين بر      :ژول برد زيرين   
 .امپيوتر صنعتي به كمك يك نوع باس استاندارد

 .ايجاد ارتباط كامپيوتر صنعتي با خارج آن :ل

باطات الكترونيكي بين قطعات و زيرسيستم ها
ين كامپيوتر تعداد زيادي نقشه وجود دارد كه امكا

 .]٧[ اين مقاله ميسر نيست

 كامپيوتر صنعتيرخ خرابي قطعات 
د قطعات وسيستم هاي الكترونيكي شامل سه دور

، دورهBurn-in دوره  خطايابي يا :شدكه عبارتند از

 فرامين

 صادره

 

 برد مبدل
 رض كه اين قطعات با     سپس عمرسيستم با اين ف    . زده مي شود  
، قطعاتي كه وارد دوره عمر مفيدخودشده اند جايگزين شوند          
مجددا تخمين زده شده و نتايج جديد به دست آمده با نتايج               

دوره  در   رفتار قطعات با توجه به اينكه      .قبلي مقايسه مي شوند   
Burn-in      دراين زمينه از   ، توزيع نمايي مدل كرد    را نمي توان با

از آنجايي كه   .  استفاده شده است   Weibull متريپاراتوزيع دو   
سيستم هايي كه مدل توزيع خرابي قطعات آنها         MTTFتخمين  

 بسيار مشكل و    .R.B.Dاستفاده از روش     دو پارامتري است با   
كارلو   روش شبيه سازي مونت     ازاين زمينه   در  ، پيچيده است 

 MTTFتخمينو    وابسته نبوده  كه به مدل توزيع خرابي قطعات     
 .ه استشداستفاده ، ندكمي بسيار آسان يستم ها را س
 
  معرفي و شرح وظايف مجموعه كامپيوتر صنعتي-٢

تست و گزارشگر   ، هسته اصلي مجموعه كنترل    كامپيوتر صنعتي 
. خرابي بعضي ازتجهيزات الكترونيكي يك نوع هواپيمامي باشد       

ارتباط بين زيرسيستمهاي اين    ) ٢(نما ودر شكل    ) ١(درشكل  
اين سيستم به كمك            . كامپيوتر نشان داده شده است       نوع  

 با دريافت و    On-lineنرم افزار نصب شده در آن به صورت           
وضعيت ساير تجهيزات را مشخص كرده و       ، ارسال سيگنالهايي 

 .در موقع لزوم فرامين الزم به آنها را صادر مي كند

همچنين اين سيستم وظيفه آشكارسازي عيوب تجهيزات             
ا و نمايش آنها را به كمك مانيتور و پنل موجوددر                 هواپيم

زيرسيستم هاي تشكيل دهنده كامپيوتر     . مجموعه به عهده دارد   
 :صنعتي و وظايف آنها به شرح زير مي باشند
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  Bathtub شدت خرابي تابع :٣ شكل

 
 كه بالفاصله   Burn_inدر دوره   . عمر مفيد و دوره فرسودگي     

نرخ خرابي قطعات زياد     ، شودپس از توليد قطعات آغاز مي         
در دوره عمر مفيد كه پس از دوره        . بوده ولي كاهشي مي باشد    

نرخ خرابي قطعات به حداقل مقدار       ، خطايابي شروع مي شود   
، صنعتيمعموال در تجهيزات     . خود رسيده و ثابت مي باشد       

 در  ،دنمي شو از عمر خود     وارد دوره فرسودگي     ي كه   قطعات
نرخ  تابع    رفتار .مي شوند ه اي تعويض    تعميرات پيشگيرانه دور  

  اين منحني . است) ١( شكلالكترونيكي مطابق   خرابي قطعات   
دوم و سوم به      ، اول ناحيهمعروف بوده و در       ١ حمام وانبه  

 اين سه ناحيه    .]٣-١[مي باشد افزايشي  و   ثابت   ،كاهشيترتيب  
به ترتيب براي توصيف رفتار قطعات الكترونيكي درسه دوره           

Burn-inعمر مفيد و فرسودگي استفاده مي شوند ، . 

در اين مقاله براي مدل سازي اين نوع رفتار قطعات از تابع                
در اين نوع توزيع، توابع      .  استفاده كرده ايم   ٢بلايتوزيع عمر و  

نرخ خرابي و قابليت اطمينان دو پارامتري و متغير با زمان بوده            
 .]٩-٨[مشخص مي شوند) ٢(و ) ١(با روابط به ترتيب و 

 :تابع نرخ خرابي -١

)١                         ( αα λλλ −− == tttt c .)/(.)( 1 

 :Qحتمال خرابي ا وچگالي تجمعي،Rنابع قابليت اطميناوت -٢

)٢    (      )]1/(.exp[)(1)( 1
1 αλ α −−=−= −ttQtR 

 :ها و متغيرها به شرح زير مي باشندپارامتردر اين روابط 

 λ= عمر مفيددوره در ات يا واحدهانرخ خرابي قطع

 ct=مي شود  وارد دوره عمر مفيد قطعهزماني كه 

 α = ٣پارامتر شكل دهي

== ٤پارامتر مقياس αλλ ct.1 

                                                 
1. Bathtub     
2. Weibull 
3.  Shaping Parameter  
4. Scale parameter 

 
  

 
 

 كامپيوتر صنعتي مورد مطالعه قابليت اطمينان نمودار بلوكي: ٤ شكل

    تغيير  αتوزيـع وايـبل شـكل تـابع توزيع با تغييرات            در مـدل    
)10(هنگامي كه. مي كند <α< تابع نرخ خرابي كاهشي ، است

بـوده و براي مدل سازي نرخ خرابي قطعات در دوره خطايابي            
)0(هنگامي كه . اسـتفاده مـي شـود      =α ابي تابع نرخ خر  ،  است

ثابت بوده و براي مدل سازي نرخ خرابي قطعات در دوره عمر            
 . مفيد آنها استفاده مي شود

 
  مدل سازي قابليت اطمينان كامپيوتر صنعتي-٤

از ديدگاه قابليت اطمينان هرگاه در ساختار يك سيستم از هيچ            
نوع افزونگي استفاده نشده و خرابي هر يك از واحدهاي                

مدل قابليت  ، ه خرابي سيستم شود    تشكيل دهنده آن منجر ب      
 .]٣-١[اطمينان آن سيستم سري است

اسناد و كاتالوگ هاي موجود در زمينه شناسايي            با مطالعه    
خرابي هر يك از     مشخص گرديد كه     ، سيستم مورد مطالعه   

باعث مي شود كه    ،  قطعات و زيرسيستم هاي كامپيوتر صنعتي     
بنابراين مدل  . ]٧[اين سيستم نتواند وظيفه خود را انجام دهد         

 .است) ٥(قابليت اطمينان اين مجموعه سري و مطابق شكل 
 
 كارلو  تخمين قابليت اطمينان به روش مونت-٥

جهت ارزيابي قابليت اطمينان سيستم ها مي توان از دو روش            
در روش هاي   . تحليلي و شبيه سازي كامپيوتري استفاده كرد        
تحليلي توصيف  تحليلي عمر قطعات و سيستم ها توسط توابع         

ر روش هاي شبيه سازي كامپيوتري مانند روش        داما   .مي شوند 
يك تحقق واقعي ازفرآيندخرابي سيستم به دفعات        ،ومونت كارل 

 شبيه سازي شده و با توجه به نتايج           سط رايانه بسيار زياد تو  
 .حاصله شاخص هاي قابليت اطمينان تخمين زده مي شوند

موجود در فرآيند     هاي نه زما بايد ابتدا براي هم    ن روش اير  د
يع مربوط به همان    وزراي تابع ت  ه دا يك مجموعه از اعداد را ك     

يك روش آسان براي توليد      . زمان هستند توليد و ذخيره كنيم      
 اين  نوع  اعداد  اين است كه ابتدا يك مجموعه از اعداد را كه 

برد پردازشگر

برد اينترفيسبرد مبدل

برد تغذيه  برد زيرين

پنل



 
متناظر آن  Uغير تصادفيتبا تابع توزيع دلخواه و م T تصادفيرتغيم  :٥كل ش

 كه داراي توزيع يكنواخت است
 

داراي توزيع يكنواخت بين صفر و يك مي باشند توليد كرده و            
 سادگي انتخاب   ه، ب ١با استفاده از تابع چگالي تجمعي احتمال       

 عدد از يك      كب ي از اين مجموعه را به انتخ        ايك عدد    
 .ع تبديل نماييمتوزيمجموعه ديگر با هر نوع تابع 

زمان خرابي يك قطعه باشد كه داراي تابع           t فرض كنيد كه  
) ٢(مطابق شكل .  است U = FT (t)توزيع جمعي احتمال خرابي     

 داراي توزيع يكنواخت بين صفر و يك        Uمشاهده مي شود كه     
بنابراين براي توليد يك مجموعه از اعداد كه            . ]٥[مي باشد 

  هستند، ابتدا   FT (t)داراي تابع توزيع تجمعي احتمال خرابي         
  0يكنواخت بين  كه داراي توزيع   u مجموعه اي ديگر از اعداد      

 را   (t)و مجموعه اعداد موردنظر     مي باشند راانتخاب كرده،    1و
t = FTاز رابطه   

-1(u)    ١-٣(در بخش   . ]١٠[به دست مي آوريم (
 سيستم هاي الكترونيكي با راهكاري       MTTFالگوريتم تخمين   

 .شد آمده استكه در اين بخش درباره آن توضيح داده 
 
 سيستم هاي الكترونيكي به      MTTF الگوريتم تخمين    -١-٥

  روش شبيه سازي مونت كارلو

تابع چگالي تجمعي احتمال خرابي قطعات سيستم موردنظر      -١
 . تخمين بزنيد]٩-٨[را با استفاده از اسناد موجود در اين زمينه 

براي هر يك از قطعات سيستم يك عدد تصادفي با توزيع             -٢
يكنواخت بين صفر و يك توليد كرده و به كمك تابع             احتمال  

خرابي تمام  تا  ن  ماز، چگالي تجمعي احتمال خرابي آن قطعه      
 .قطعات سيستم مورد نظر را به دست  آوريد

 هاي به دست آمده براي          تا خرابی   با استفاده از زمان      -٣
 را به دست    (TTF)تا خرابي سيستم مورد نظر        قطعات، زمان 

 براي مجموعه قطعاتي كه با هم سري               زمان خرابي . آوريد
 مي با شند  برابر  مينيمم  و  براي  مجموعه  قطعاتي كه با  هم

                                                 
1. Cumulative Density Function (C.D.F.) 

 .موازي مي باشند برابر ماكزيمم زمان خرابي ها مي باشد

امين kام در   iزمان تاخرابي بلوك    ) ٥(به طور مثال اگر در شكل       
),(مرحله از تخمين ها    ikTTF  ن تا خرابي كامپيوتر     باشد، زما
 .  از رابطه زير به دست مي آيدkTTF)(صنعتي در آن مرحله

)}5,(),4,(
),3,(),2,(),1,({)(

kTTFkTTF
kTTFkTTFkTTFMinkTTF =

 

)  بار n( موارد ذكرشده دربند دو تا سه را به تعداد زياد              -٤
خرابي سيستم مورد نظر در      تا  فرض كنيد زمان    . تكرار نماييد 

 و ميانگين زمان خرابي هاي سيستم       kTTF)( ام برابر  kمرحله  
 . باشدMTTF( n ) ام برابر nتا مرحله 

)٣                                  (nkTTFnMTTF
n

k
∑
=

=
1

)()(  

هنگامي كه تعداد دفعات تكرار زياد شده و به سمت                      -٥
)(بي نهايت مي رود    ∞→n     خرابي هاي تا   مقدار ميانگين زمان 

در اين  .  ميل خواهد كرد   MTTFسيستم به سمت مقدار  ثابت       
)15000(مقاله =nبار در نظر گرفته شده است . 
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=
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nMTTFLimMTTF )( 

 
 كامپيوترصنعتي MTTFارائه راهكارجهت افزايش -٦

 از  با بررسي هاي به عمل آمده مشخص گرديد كه بعضي              
 از عمر   Burn-inقطعات و زيرسيستم ها قبل از اينكه دوره            

جهت توليد سيستم مورد مطالعه     ، خود را پشت گذاشته باشند    
) ٣(همان طور كه در شكل         . مورد استفاده قرار گرفته اند      

مالحظه مي فرماييد در اين دوره نرخ خرابي قطعات در مقايسه         
در نتيجه عمر   . شدبا دوره عمر مفيد آنها خيلي بيشتر مي با           

 اين دوره را نگذرانده اند بسيار كوتاه تر از قطعاتي            قطعاتي كه 
.. است كه مشابه آنها بوده و فقط دوره خطايابي را گذرانده اند            

از طرف ديگر با توجه به اينكه نقش قطعات كامپيوتر صنعتي             
ازديدگاه قابليت اطمينان به صورت سري بوده وخرابي هر             

اين مسئله تاثير زيادي در ،  سيستم مي شودقطعه موجب خرابي  
بنابراين .  دارد  كامپيوتر صنعتي  كاهش ميانگين عمر مفيد         

ها ابتدا دوره خطايابي     پيشنهاد گرديد اين قطعات و زيرسيستم     
از عمر خود را در واحد كنترل كيفيت با استفاده از تست هاي              

 . سپس در اين سيستم مونتاژ شوند، شتابان طي نموده



نرخ خرابي دوره  و α)( و ميانگين پارامتر شكل دهي(N) تعداد: ١ل جدو
])/610 [(عمر مفيد HoursFailureλكامپيوتر صنعتي  قطعات 

N λ نام المان رديف  α  

 0.71 0.5003 123 مدارات مجتمع ١

 0.6 1.932 35 نيمه هادي ٢

 0.6 0.971 114 مقاومت ها ٣

 0.6 1.169 158 خازن ها ٤

 0.6 0.383 17 كانكتورها ٥

 0.6 5.244 5 بردهاي مدار چاپي ٦

 0.6 0.783 8 سلف ها و ترانس ها ٧

  نتايج تخمين قابليت اطمينان كامپيوترصنعتي-٧

 مجموعه  ميانگين عمر مفيد  مين  اوليه تخ  نتايجين بخش    ا در
و نتايج جديد به دست     سيستم هاي آن     و زير  كامپيوتر صنعتي 

، شرح داده شد  ) ٦(آمده با فرض اجراي راهكاري كه در بخش         
 .ارائه و با يكديگر مقايسه مي شوند

با توجه به اينكه    :  نرخ خرابي كامپيوترصنعتي وقطعات آن     -الف
كامپيوترصنعتي از چند صد قطعه تشكيل شده است، در اين              

لذا .  خرابي كليه قطعات آن ميسر نيست       مقاله امكان ارائه نرخ   
براي ) معرفي شدند ) ٣(در بخش    (α و λفقط تعداد و ميانگين     

اين   . ارائه مي شوند  ) ٣(بعضي از انواع قطعات آن درجدول         
 .استخراج شده اند]٩-٨[داده هابه كمك اسنادموجوددراين زمينه

مپيوتر صنعتي با توجه به     نرخ خرابي دوره عمر مفيد مجموعه كا      
برابر مجموع  ، اينكه همه قطعات آن با يكديگر سري مي باشند         

 .]٧[مشخص مي شود) ٥(نرخ خرابي قطعات آن بوده و بارابطه 

)٥              ( hoursfailure
i

i
610/7668.428==∑λλ 

 MTTFنمودار تخمين    ) ٦(شكل   : نمودار مونت كارلو    -ب
راهكار پيشنهاد شده در      كامپيوتر صنعتي را كه بافرض انجام         

به روش شبيه سازي مونت كارلو و با استفاده از             ، )٦(بخش  
محور افقي  .  نشان مي دهد   دست آمده ه  ب) ١-٥( بخش   الگوريتم

اين نمودار تعداد دفعات شبيه سازي حادثه خرابي سيستم و              
سيستم درهر دفعه را برحسب      MTTFمحور عمودي آن ميانگين   

وجه به اين شكل مشاهده مي شود كه        با ت . ساعت نشان مي دهد   
MTTF(n)     پس از حدودn=4000        بار با دقت بسيار خوبي به 

براي با وجود اين      .  واقعي ميل كرده است       MTTFسمت  
 در اين، شبيه سازي عداد كل دفعات تدستيابي به نتايج دقيق تر

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كامپيوتر صنعتي MTTFتخمين  جهت كارلو  مونتنمودار : ٦ شكل

 
)2.2341(مقايسه مقدار . مي باشد ) ١٥٠٠٠(مقاله   =NewMTTF  با 

)27.2332(مقدارهمين شاخص  =NewMTTF   كه به روش R.B.D. 
 .نيزدقت نتايج حاصله رانشان مي دهد، ]٤[به دست آمده

 ستوندر   :و زيرسيستم هاي آن    صنعتي   كامپيوتر MTTF -پ
  عمرمفيدين  تخمين ميانگ اوليه  نتايج  ) ٢(جدول  از   سوم

)( OldMTTF با فرض اجراي پيشنهاد ارائه شده       چهارم ستون ودر
)(عمر مفيد تخمين ميانگين   جديدنتايج  ) ٦(دربخش NewMTTF 

رائه ا برحسب ساعت  آن    و زيرسيستم هاي   كامپيوتر صنعتي    
 مقادير  )١-٧(در شكل     همچنين براي مقايسه بهتر      .شده اند 

OldMTTF     مقادير) ٢-٧( و در شكلNewMTTF  كامپيوترصنعتي 
ذكر ) ٢(به ترتيب در جدول      كه نام آنها    ، آن وزيرسيستمهاي  

 . شده استنشان داده اي ميلهنمودار به صورت ، شده

نشان مي دهند كه با     ) ٧(و شكل   ) ٢(جدول  نتايج موجود در    
عه تشكيل دهنده كامپيوتر صنعتي      قط 500وجود اينكه از حدود     

 اما  ، اند هندارگذ ن  را in-Burn قطعه دوره      100تنها حدود    
افزايش از  (تعويض آنها مي تواند عمر مفيد كامپيوتر صنعتي           

و زيرسيستم هاي آن را در        )  ساعت 2341.20 به    1143.99
 .حدود دو برابر افزايش دهد

  يرسيستم هاي آن زو عمرمفيد كامپيوتر صنعتيميانگين :  ٢ جدول

newMTTF OldMTTF سيستم نام  

 ١ برد پردازشگر 3531.33 12288.94
 ٢ برد ارتباط سريال 4016.30 29398.79
 ٣ برد مبدل 10235.31 10235.31
 ٤ برد منبع تغذيه 1941.26 6091.91

 ٥ برد زيرين 46855.08 46855.08
 ٦ پنل 4683.77 34767.78

 ٧ كامپيوتر صنعتي 1143.99 2341.20



 
  سيستم هاي كامپيوترصنعتيMTTF نمودارميله اي : ٧شكل 

 
:   Qاحتمال خرابي   وچگالي تجمعي  ،R توابع قابليت اطمينان   -ت

)65.0( اينکه و با فرض  ) ٥(و)٢(و)۱(دالتبااستفاده ازمعا  =α 

)650(و hourstc طمينان و چگالي تجمعي احتمال     قابليت ا ، =
 .مي شودمشخص ) ٦( معادله باخرابي كامپيوترصنعتي 

)٦        ( )0732058.0exp()(1)( 35.0ttQtR OldOld −=−= 

همه قطعات  ) ٦(با فرض اجراي پيشنهاد ارائه شده در بخش           
 را پشت سرگذاشته و       Burn-inمجموعه مورد مطالعه دوره       

دوره اينکه در   توجه به   با  . وارد دوره عمر مفيد خود شده اند       
)0(عمر مفيد  =α    ابع قابليت اطمينان و چگالی      وتاست، مدل

كامپيوتر صنعتي در اين دوره      جمعی احتمال خرابی مجموعه      ت
 . مشخص می شود)٧(با رابطه نمايي بوده و 

)٧                   (t
NewNew etQtR .000380386.0)(1)( −=−= 

تابع ) ٢-٨( در شكل     تابع قابليت اطمينان و    ) ١-٨(در شكل   
قبل و بعد از    ، چگالي تجمعي احتمال خرابي كامپيوتر صنعتي      

محور  .رسم شده اند  ) ٦(انجام پيشنهاد ارائه شده در بخش         
 . زمان كاركرد اين سيستم را نشان مي دهد اين شکلافقي

با توجه به اين شکل نتيجه می گيريم که نرخ کاهش قابليت               
 قطعات آنها ابی سيستم هايی که     اطمينان و افزايش احتمال خر    

، شده اند  راپشت سرگذاشته ووارددوره عمرمفيد      Burn-in دوره
حتي بعضي از قطعات آنها     هايی است که     سيستم بيشتراز بسيار

 .ندنگذرانده ااين دوره را 
 
 نتيجه گيري -٨

رانده و  گذاندوره خطايابی را    تعويض آن دسته از قطعاتي كه        
با قطعاتي كه   ، كترونيكي به كار رفته اند    الهای    سيستم در توليد 

تاثير زيادي در افزايش     ، وارد دوره عمر مفيد خود شده اند         
MTTF    احتمال خرابی   كاهش نرخ و       قابليت اطمينان و    و   
 ي كه دوره حد ممکن از کاربرد قطعات  تا بنابراين بايد. آنها دارد
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 Q(t)احتمال خرابي وچگالي تجمعي، R(t)توابع قابليت اطمينان : ٨شكل 
 )منحني هاي پيوسته:منحني هاي خط چين، نتايج جديد:نتايج قديمي(

 
 . پرهيز شودصنعتي تجهيزاتدر توليد خطايابي را نگذرانده اند 

روش شبيه سازي مونت كارلو ،  سيستم ها  MTTFجهت تخمين 
 اين مزيت را     .R.B.Dدر مقايسه با روش هاي تحليلي مانند          

ما را از به    ،  دفعات شبيه سازي زياد باشد     اددارد كه چنانچه تعد   
 .دست آوردن معادالت پيچيده آناليتيك بي نياز مي كند
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