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 مکانیک بیوسیستم، دانشگاه فردوسی مشهد مهندسی دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه -1

 مکانیک بیوسیستم، دانشگاه فردوسی مشهد مهندسی استادیار، گروه -2

  :خالصه
 سیستم ترمز امروزه ارتقای سیستم ایمنی در خودروها به منظور کاهش سوانح رانندگی از اهمیت باالیی برخوردار است و

بیل می باشد. موضوع اطمینان از زمره سیستم های حساس کنترلی اتومدر  مسئولیت ایمنی خودرو را بر عهده دارد که

های  ترین شاخص از این محصول است و از مهم کنندگان نندگان و استفادهعملکرد سیستم ترمز خواسته اصلی تولید ک

انتخاب و خرید توسط مشتریان به منظور حفظ کیفیت و عملکرد در سطح بهینه می باشد، لذا ارزیابی قابلیت اطمینان 

تگی دارد و افزایش نقش مهمی در ارزیابی عملکرد این سیستم دارد. کارکرد هر سیستمی به کارکرد تک تک اجزای آن بس

ارزیابی و تحلیل  این تحقیق با هدفقابلیت اطمینان یک زیر سیستم موجب افزایش قابلیت اطمینان کل سیستم می شود، 

های  زمانکه شامل تجزیه و تحلیل آماری بر روی  شد انجاماز سیستم ترمز ترمز قابلیت اطمینان زیر سیستم بوستر 

 نشان دادباشد. نتایج  می ویبولبرمبنای توزیع  Minitab 17افزار با استفاده از نرم رمزتعدد بوستر  011 منتهی به خرابی

 11/161برابر بیبه ترتمورد بررسی  یخألی بوستر های نانیاطم تیو قابل ینرخ خراب ،یخراب یتابع چگال، عمر مورد انتظار

یکی از پارامترهای مهم اثر  دسترس پذیری به عنوان می باشند. 11/1 و خرابی در روز 1133/1، 3-1133/4-3، روز

محاسبه این شاخص ها برای تغییر بخشی تجهیز برای زیر سیستم بوستر در حین حرکت اتوموبیل نزدیک یک بدست آمد. 

کننده از تجهیز خریداری شده  یش اطمینان استفادهتر و افزا به منظور تولید کاالی با کیفیت و اصالح در طراحی و ساخت

 باشد. می ضروری

 
 

 ل، نرخ خرابی، چگالی خرابی.ویبایمنی، توزیع و سیستم قابلیت اطمینان، بوستر ترمز،کلمات کلیدی: 

 

 مقدمه   .1

طور صد ساخت به لحاظ طراحی و در میان سامانه های مهندسی هیچ سیستمی وجود ندارد که اجزاء و ساختار آن به     

اند می تواند وظیفه  طراحان هیچ گاه نمی توانند ادعا کنند، سیستمی را که طراحی کرده .در صد سالم و بدون نقص باشد

خودش را بدون شکست در چرخه عمر تعیین شده انجام دهد. به این دلیل است که همواره محدودیت هایی در فرایند 

، امکان پذیر نبوده و به لحاظ تأثیر قرار می دهند. بنابراین طراحی بدون نقصمهندسی وجود دارد که طراحی را تحت 

در سیستم های مهندسی برای به حداقل رساندن تعداد شکست ها و احتمال وقوع آن ها، طراح  .[1] اقتصادی نشدنی است

ها و نیازهای فنی ارائه کند.  باید آگاهی کافی از مکانیزم شکست داشته باشد تا بتواند طراحی مناسب بر اساس محدودیت

موضوع اطمینان از عملکرد یک محصول یا مجموعه دغدغه ذهنی طراحان، سازندگان و استفاده کنندگان از آن محصول 
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است. تولید کننده موظف است تولید خود را مطابق با کیفیت مورد انتظار مشتری تولید کند تا مشتری با خاطری آسوده و 

امروزه هدف اصلی شرکت های صنعتی دستیابی به محصولی است که  .[2]محصول از آن استفاده کنداطمینان از عملکرد 

  .[3] بتواند نیازهای مشتری را برآورده و کمترین هزینه طراحی، ساخت، تولید و کارکرد را داشته باشد

دوره زمانی تحت شرایط عملیاتی  قابلیت اطمینان عبارتست احتمال اینکه یک سیستم مأموریت محوله اش را برای یک     

مورد استفاده با موفقیت انجام دهد. که به دو صورت احتمالی و قطعی بیان می شود. در روش های احتمالی موضوع را به 

 . [4]های آمار و احتماالت بررسی می کنند، اما در روش قطعی علت شکست و خرابی ها مد نظر قرار می گیرد روش

ت اطمینان فرایندی است که در طی آن با توجه به شاخص های قابلیت اطمینان، دستیابی سیستم را به ارزیابی قابلی      

آورد قابلیت اطمینان نقش برقابلیت اطمینان مورد انتظار می سنجند و فرایند تصمیم گیری را پشتیبانی می کند همچنین 

قابلیت اطمینان برای اهداف متفاوتی مانند برنامه ریزی مهمی را در ارزیابی عملکرد هر سیستمی ایفا می کند. پیش بینی 

در فرایند تولید، پیش بینی ریسک و  تعمیرات، ارزیابی قابلیت اطمینان، تشخیص خرابی و تولید، برنامه ریزی نگهداری

آگاهی و  لیکی از موضوعات مهم در ارزیابی قابلیت اطمینان یک مجموعه یا محصو .[5]مسئولیت به کار می رود  ارزیابی

ی عمر محصوالت آن  شناخت کامل از آن ها می باشد. الزم است فرایند انجام کار و مدل مهندسی سیستم و مدل چرخه

مجموعه شناسایی شده و متناسب با آن از ابزارهایی مانند بلوک دیاگرام، تحلیل درخت خطا، تخصیص قابیت اطمینان و ... 

طمینان در مراحل مختلف عمر یک سیستم و شرایط مهندسی سیستم آن مجموعه استفاده نمود. زیرا ارزیابی قابلیت ا

در دنیای   .[6] قرار گیردسیستم و به ویژه چرخه عمر آن مورد توجه  متغیر است، بنابراین الزم است مباحث مهندسی

 تیه در مدت زمان مأمورشوند ک دیو تول یطراح یبه گونه ا دیبزرگ با یتا سامانه ها یستم های کوچکصنعتی امروز از س

 ستمیقطعات، محصوالت و س یفیک یمشخصه ها نیتر از مهم یکی نانیاطم تیالزم برخودار باشند. قابل نانیاطم تیاز قابل

 یآمار یآن از ابزارها یابیارز یبرا ،کنندگان محصوالت انتظار دارند دیولاز ت انیو بزرگ است که مشتر دهیچیپ یها

و ساخت قطعات و ادوات حساس به  یصنعت داتیکه به لحاظ تول های در حال توسعهدر کشور .[7] میکن یاستفاده م

 ادهیاجرا و پ ند،صنعت دار ازیتا سقف ن یادیفاصله ز تشانحجم صنعبا  سهیدر موارد خراب شده، در مقا ینیگزیمنظور جا

مدل  کی .[8]است  دیجد یه گذاریمابدون سر یمل دیتول تیظرف شیافزا یبه معن نانیاطم تیبر قابل ینت مبتن یساز

و دنبال کند،  ردیرا فرا گ ستمیس یاتیو عملکرد عمل نانیاطم تیتواند قابل یتنها م نانیاطم تیقابل ینیب شیپ قیدق

 .[9]ها انجام دهند  نهیو هز ستمیس تیفیبهبود ک یبرا یاقدامات رانیکند تا مد یرا عرضه م یدیاطالعات مف نیهمچن

دو روش عمده  یوجود دارد. به طورکل یچند جزئ یها ستمیس نانیاطم تیدر ارتباط با قابل یمختلف یبایارز یروش ها

 یتجرب یشهایاز آزما نانیاطم تیباشند. اطالعات قابل یم یساز هیو روش شب یلیروش تحل نان،یاطم تیقابل یابیارز یبرا

حلقه بازگشت اطالعات و  جادیبا ا ،یدر طراح یبعد یهادر مرور طالعاتا نی. ادیآ یبدست م یو اطالعات ضمن بهره بردار

در حال کار و  ستمیس کیدر  نانیاطم تیقابل راتییروند. مطالعه روند تغ یبه کار م نانیاطم تیقابل یبهساز یبرا

 دهنیآ ینیب شیپ یو کاربرد آن برا یقبل یعملکرد ها یابیارز لیاز قب یمنافع متعدد یاطالعات مناسب، دارا یگردآور

 یتوان با اتخاذ روش ها یاما م ست،ین ریکامل امکان پذ تیبا قطع ندهیدر آ ستمیس کی ندهیرفتار آ ینیب شیاست. البته پ

با  ستمیس کی نانیاطم تیاز قابل یمناسب نیو انتخاب قطعات مناسب، تخم یاضیر یمدل ها ،یآمار یها لیدرست، تحل

در بسیاری از صنایع تولیدی به منظور جذب حداکثری مشتری و رقابت با  .[10]آورد  ستآن بد یعملکرد تیتوجه به ماه

سایر تولید کننده های مشابه، دستیابی به باالترین سطح کیفیت و قابلیت اطمینان ضروری است. به همین منظور در این 

ن سطح عرضه محصوالت را از میان تنها صنایعی که با توجه به معیارهای استاندارد بین المللی عمل کنند و بتوانند بهتری

به طور  نانیاطم تیقابل ینیب شیپ لیتحل و هیتجز .[11]جنبه کیفی و کمی به مصرف کنندگان داشته باشند پیروزند 

و عملکرد  نانیاطم تیتواند قابل ینه تنها م نانیاطم تیقابل ینیب شیپ قیمدل دق کیسازمانها مهم است.  یبرا یا ندهیفزا

 بهبود یبرا یاقدامات رانیکند تا مد یرا عرضه م یدیاطالعات مف نیو دنبال کند، که همچن ردیفراگرا  ستمیس یاتیعمل
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با  نانیاطم تیقابل نیتخم یبرا ۲10۲و همکاران در سال  یمو اسنها .[9]ها انجام دهند  نهیو هز ستمیس تیفیک

 یها یکمپرس یبه خراب یط به زمان منتهمربو یاز داده ها یمصنوع یشبکه عصب یبر مبنا کیژنت تمیالگور یریبکارگ

 یزمان تجمع نانیاطم تیقابل یمدل ساز یبرا نیدر معادن زغال سنگ آالسکا استفاده کردند همچن یریحمل و بارگ

 ییبا دقت باال کیژنت تمیالگور یثابت کرد که مدل بکارگرفته شده بر مبنا جیرا محاسبه کردند، نتا یبه خراب یمنته

(=0.942Rدر پ )توسعه و بکارگیری طرح و برنامه موثر  .[12] عمل کرد یریحمل و بارگ یها یکمپرس یخراب  ینیب شی

قابلیت اطمینان برای دستیابی به سطوح باالی قابلیت اطمینان محصوالت یا فرایند ها با استفاده از ایجاد چشم انداز 

یل با توجه به محدودیت ها و انتخاب روش های تحل و استراتژیک قابلیت اطمینان، هدایت به سمت شکاف های تجزیه

طبق  بالقوه و ابزارهایی که تأثیر بیشتری در رسیدن به سطوح باالتر قابلیت اطمینان و بهترین کیفیت دارند ضروری است.

ها  تاز شرک %01فعالیت قابلیت اطمینان از آن آغاز می شود بیش از  ررسی ها در مرحله ای از چرخه عمر که پیاده سازیب

در مرحله طراحی مفهومی،  %01برنامه اجرایی قابلیت اطمینان را در مرحله طراحی دقیق و جزئیات آغاز می کنند و حدود 

     .[13]از شرکت ها در مرحله طراحی قابلیت اطمینان را اجرا می کنند  %01بنابراین حدود 

مطرح است نحوه ارزیابی قابلیت اطمینان  دسیمهن ییکی از موضوعاتی که همواره در طراحی و ساخت سیستم ها   

برای ای قابلیت اطمینان استفاده شود و ه محصول است. برای ارزیابی و اثبات میزان قابلیت اطمینان محصول باید از آزمون

ز اجرا ... متناسب با نیااطمینان از ایمنی، بررسی رشد قابلیت اطمینان، شناخت حالت های خرابی و عوامل ایجاد خرابی و 

در یک مقدار مقرون  ژ شدهمونتابا هدف نشان دادن قابلیت اطمینان موتور پمپ  ۲112و همکاران در سال  پارک می شود.

و اندازه گیری میزان شکست و متوسط زمان منتهی به  (1ATبه صرفه از زمان و در یک راه اقتصادی از آزمون شتاب )

وسیله نقلیه و  ۲0با استفاده از داده های شکست مربوط به  ۲101در سال  داتا و همکاران .[14] خرابی استفاده کردند

قابلیت اطمینان استحکامات جعبه دنده خودرو مونتاژ شده را به دست آوردند و  میزان شکست نت پیشگیرانه و توزیع وایبل

نجام دادند و قابلیت اطمینان به کیلومتر ا 00111و  00111آن را تجزیه و تحلیل کردند. آن ها این کار را برای مأموریت 

بدست آمد که خیلی کم و غیر قابل قبول است. نتایج نشان داد بعد از استفاده از سیاست های  %0030  و %0030ترتیب 

 030و  030محاسبه شد که به ترتیب  %0۲32۲و  %4030نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه مقادیر قابلیت اطمینان به ترتیب 

سیستم های خنک کننده موتور های  روی ارزیابی قابلیت اطمینان ۲100در بررسی که در سال  .[15] افتندبرابر افزایش ی

سیستم های خنک کننده و دو پارامتر توزیع ها انجام گرفت از داده های منتهی به خرابی  دیزلی به کار رفته در کمپرسور

برای تخمین پارامترها استفاده گردید.  Minitab 16.1زاروایبل و روش حد اقل مربعات استفاده شد. همچنین از نرم اف

نتایج مقادیر قابلیت اطمینان، دسترس پذیری، متوسط زمان بین خرابی ها، نرخ خرابی و چگالی خرابی بدست آمد. که این 

باری موتور، ها به طراحی، تولید تجهیزات، تغییر و اصالح آن ها کمک می کنند. علت خرابی ها در آینده می تواند بیش 

و خوردگی باشد. برای افزایش قابلیت اطمینان و کاهش نرخ خرابی ها ضروری است که سهم قابلیت  خستگی مواد، سایش

در خودروها از  یمنیا ستمیس یارتقا امروزه  .[16] اطمینان هر زیر سیستم و نرخ شکست و خرابی آن تخمین زده شود

خودرو  یمربوط به نقص فن رانیدر ا یدرصد تلفات و حوادث رانندگ ۲0است که  یدر حال نیبرخوردار است ا ییباال تیاهم

که این مطلب ضرورت بررسی قابلیت اطمینان در  شود یترمز مربوط م یاز آن به نقص در سامانه ها یمیها است که ن

 ستمیس .[17] ایش دادسیستم ترمز نشان می دهد و اینکه باید برای کاهش سوانح قابلیت اطمینان سیستم ترمز را افز

 نانیاطم تیقابل یبر رو یقابل توجه ریاز اجزاء تأث یباشد. برخ یم لیاتومب یحساس کنترل یستمهایترمز در زمره س

 شیافزا یترمز را به گونه مطلوب ستمیس نانیاطم تیتوان قابل یاجزاء م نیا نانیاطم تیترمز دارند و با بهبود قابل ستمیس

قطعه عملکرد نا  کیانجام دهند، اما اگر  یخود را به خوب ی فهیود موفق است که تمام اجزا وظدر کار خ یستمیداد. س

 در زمینه سیستم ترمز مطا .[18]رسد  یبه شکست م ستمیقطعات، س ریکارکرد مناسب سا رغمیمناسب داشته باشد عل
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توان  آن پرداخته اند که از جمله آن ها می که هر کدام به بخشی از لعات و تحقیقات فراوانی در سال های اخیر انجام شده

و  1، مطالعه وو[19] که به بررسی و مدل سازی سیستم ترمز پرداختند 0222و همکارانش در سال  1به مطالعه گردس

و همکارانش در  3، جی[20] بر روی معادالت حاکم بر سیستم ترمز ضد قفل پرداختند ۲110 همکارانش در سال

با استفاده از نرم  ۲110در سال  4مدل سازی کردند، فورتینا AMESimتم ترمز را در نرم افزار دینامیک سیس ۲101سال

با  ۲100و همکارانش در سال  5رفتار دینامیکی اجزای سیستم ترمز را بررسی و تحلیل کردند، وانگ AMESimافزار 

و  ، سیستم مکانیکی ترمز شامل پدالروساخت یک پایه تست مجهز به چرخ های دوار سنگین به عنوان اینرسی معادل خود

و سایر  بخش های هیدرولیکی و ... به منظور ایجاد ضرایب اصطکاک مختلف نیاز مدل را به تست جاده ای بر طرف کردند

در سیستم ترمز کمتر به مسئله شاخص ها کیفی از جمله شاخص قابلیت  اما ،که در این زمینه انجام شده مطالعاتی

و با در نظر گرفتن اینکه افزایش قابلیت  اهمیت قابلیت اطمینان که ذکر گردیدشده است. با توجه به  اطمینان پرداخته

اطمینان در سیستم های مختلف موجب افزایش بهره وری، کیفیت و کارایی محصول می شود، همچنین می دانیم کارکرد 

فزایش قابلیت اطمینان یک زیر سیستم موجب هر سیستمی به کارکرد تک تک اجزاء و مجموعه های آن بستگی دارد و ا

سیستم ترمز و  افزایش قابلیت اطمینان کل سیستم می شود، لذا در این تحقیق به ارزیابی و تحلیل قابلیت اطمینان بوستر

 تحلیل حاالت خرابی و تأثیر آن بر کل سیستم ترمز می پردازیم.
 

  مواد و روش ها:  .2

ابتدا به طور مختصر خود  ارزیابی و تحلیل قابلیت اطمینان بوستر سیستم ترمزی بر با توجه به هدف این تحقیق مبن

سیستم ترمز، انواع سیستم های ترمز و زیر سیستم بوستر که هدف مورد نظر است شرح داده می شود سپس به تشریح 

 قابلیت اطمینان این سیستم و توزیع حاالت خرابی آن می پردازیم.

 ز اتوموبیل تشریح سیستم ترم .2-1

سیستم ترمز به منظور کند کردن حرکت خودرو و یا متوقف کردن آن به کار می رود و اساس عمل ترمز عبارتست از       

فشار دادن یک جسم ثابت روی یک جسم متحرک و در نتیجه ایجاد اصطکاک بین آن دو که حرکت جسم متحرک را کند 

 -۲ترمز هیدرولیکی )ترمز کفشکی )کاسه ای( و ترمز دیسکی(  -0ی سه نوع و یا آن را متوقف می کند. سیستم ترمز دارا

 می باشد.  (ABSترمز های ضدقفل ) -0ترمزهای بادی 

 :سیستم ترمز هیدرولیکی .2-1-1

در بیشتر اتوموبیل ها ترمز از نوع پایی هیدرولیکی است که با فشار روغن کار می کند. مکانیسم های ترمز چرخ بر دو      

ع است: کاسه ای و دیسکی. در ترمز کاسه ای، فشار روغن کفشک های ترمز لنت کوبی شده را به یک کاسه چرخان یا نو

کاسه چرخ می فشارد. در ترمز دیسکی، فشار روغن لنت ترمز ها را به دیسک چرخان می فشارد. اصطکاک بین لنت ترمز 

ترمز گیری است که سبب کند شدن حرکت یا توقف  متصل به کفشک های ساکن با کاسه یا دیسک چرخان منشأ عمل

چرخ ها می شود و اصطکاک بین الستیک و سطح جاده سبب کند شدن حرکت یا توقف خودرو می شود. ترمز گیری از 

پدال ترمز آغاز می شود، وقتی راننده پدال ترمز را فشار می دهد روغن ترمز از پمپ زیر پا وارد لوله های روغن می شود و 

کانیسم های ترمز می رسد. با افزایش فشار هیدرولیکی، کفشک ها یا لنت ترمزها به کاسه ها یا دیسک های چرخان به م

                                                 
1 . Gerdes 

2 . Wu 

3 . Ji 

4 . Fortina 

5 . Wang 
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فشرده می شوند. اصطکاک حاصل سبب کاهش سرعت یا توقف چرخ و خودرو می شود. ترمز هیدرولیکی از یک پمپ 

اط بین پمپ و سیلندر چرخ ها توسط لوله های ترمز اصلی دارای یک سیلندر در که زیر پای راننده است تشکیل شده، ارتب

بر قرار می شود. داخل هر کاسه چرخ روی طبق در سیستم کفشکی )کاسه ای( و در سیستم دیسکی یک سیلندر و 

 [21]. حالت آب بندی را به وجود می آورندپیستون قرار دارد. اورینگ های تشتکی شکل با سیلندر یک 

 
 مجموعه یک ترمز هیدرولیکی متشکل از ترمز کاسه ای چرخ عقب و دیسکی چرخ جلو -1شکل 

در ترمز کفشکی طرز کار این گونه است که پشت توپی های چرخ صفحه ای به نام طبق نصب شده، روی طبق ها یک     

رینگ یا الستیک تشتکی شکل داخل سیلندر به همراه پیستون وجود دارد که وسط دو پیستون، محل ورود روغن و دو او

سیلندر قرار دارد. در دو طرف سیلندر، دو عدد کفشک لنت دار که یک طرف روی پیستون ها و طرف دیگر کفشک در 

پایین روی تکیه گاه قرار می گیرد، وجود دارد. کفشک ها توسط دو فنر قوی و در وسط توسط میله و فنر به طبق متصل 

د. جهت نگه نبا چرخ به دور کفشک ها در حال چرخش می باش هعه کاسه ای قرار دارد که همرامی باشند. روی این مجمو

کت باز دارند که در واقع، عمل سه تماس پیدا کرده، کاسه را از حرداشتن خودرو کافی است که کفشک ها باز شده با کا

                               وزی آن کالیپر شناور تک پیستونی است. ترین نوع امر ترمز گیری انجام شده است. اما در ترمز های دیسکی که معمول

دستگاه ترمز دیسکی به گونه ای است که دو پیستون بزرگ آن که در جلوی لقمه ترمز قرار دارد در دو طرف طراحی 

ه، پیستونها به طرف یک دیسک قرار می گیرند. با فشار آوردن به پمپ ترمز، روغن ارسالی به پشت پیستونها فشار وارد کرد

دیگر حرکت می کنند و توسط لقمه لنت، دیسک را از حرکت باز می دارند و عمل ترمز انجام می شود. با رها کردن ترمز، 

فشار از پشت پیستون ها برداشته شده، فنری که روی لقمه های ترمز قرار دارد فشار مختصری به لنت وارد کرده و طبق 

عکس العملی است، لنت ها کمی با دیسک فاصله پیدا می کنند و اصطکاک به وجود آمده بین این اصل که هر عمل را 

 لنت ها و دیسک، سرعت دیسک را کاهش می دهد. 
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 )ب(        )الف(

 ترمز دیسکی (  ب(کاسه ایالف( کفشکی )  اجزاء ترمز – 2شکل

 :(ABS1) سیستم ترمز ضد قفل .2-1-2

سیستم ترمز ضد قفل به عنوان یک سیستم تکمیلی بر روی ترمز معمولی سوار می شود و همه اجزاء یک مجموعه       

ترمز معمولی در مجموعه ترمز ضد قفل نیز وجود دارد. هدف سیستم ترمز ضد قفل، حفظ پایداری و قابلیت هدایت خودرو، 

ین چرخ و جاده و کاهش فاصله ایستادن هنگام ترمز های شدید کاهش فاصله ایستادن، کنترل بهینه ضریب اصطکاک ب

است. ضریب اصطکاک در حالت بیشینه منجر به افزایش فرمان پذیری خودرو در حین ترمز گیری شده و مسافت ترمزی را 

همواره سعی می کند با کنترل لغزش چرخ ها، حد اکثر ضریب اصطکاک را  ABSنیز کاهش می دهد. کنترل کننده 

  [22]. ست آوردبد

 بخش های دیگر سیستم ترمز ضد قفل عبارتند از:

 واحد کنترل الکترونیکی 

 واحد کنترل هیدرولیکی 

 سنسور دور چرخ 

حفظ قابلیت هدایت خودرو از حداقل کردن فاصله  -0برخی از نکات مهم در طراحی سیستم ترمز ضد قفل عبارتند از:     

باید در برابر تغییرات  -0اک بین تایر و سطح جاده به طور بهینه کاسته شود. باید از اصطک -۲ایستادن مهم تر است. 

در ضریب اصطکاک های متفاوت جاده برای چرخ های دو طرف باید پایداری خودرو  -0ضریب اصطکاک جاده مقاوم باشد. 

 ABS اگر در  -2ال باشد. باید قابلیت اطمینان تا حد امکان با -0حفظ شود و مانع چرخیدن خودرو به دور خود گردد. 

نگهداری وتعمیرات با  -0عیبی به وجود آمد باید تا حد امکان رفتار سیستم ایمن باشد و قابلیت هدایت خودرو حفظ شود 

 مهارت های کنون باید قابل انجام باشد.

                                                 
1  . Antilock Brake System 



 

 

 
www.EMME.ir         3 

 
  [20] شماتیک اجزاء مکانیکی سیستم ترمز ضد قفل -3شکل 

 این اجزا مطابق شکل عبارتند از:

 سیلندر اصلی -0بوستر                                            -۲رمز                                                پدال ت-0

 شیر معموال ً باز -2شیر یک طرفه                                  -0مخزن روغن                                             -0

 کالیپر -2اریفیس                                          -4ته                                      شیر معموال بس -0

 شیر یکطرفه -0۲انباره فشار پایین                             -00مجموعه چرخ                                         -01

 میرا کننده -00شیر یکطرفه                                   -00                   پمپ                                -00
 

عیوبی که در سیستم ترمز ضد قفل اتفاق می افتد می تواند عیوب تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی شامل موتور الکتریکی، 

رهای هیدرولیک، اتصاالت و نشتی ها و سلونوئیدها و سنسورها یا عیوب قطعات مکانیکی شامل پمپ هیدرولیک، شی

سیستم ترمز از نوع  206، پژو پارس و پژو GLX 405سیستم لنت ترمز باشد در خودرو هایی مانند سمند، پژو 

هیدرولیکی بوستر دار است. این خودرو ها دارای ترمز دیسکی در چرخ های جلو و ترمز کاسه ای در چرخ های عقب می 

 تم بوستر به طور مختصر شرح داده می شوند:باشند. در این قسمت سیس

 زیر سیستم بوستر: .2-1-3

مانیفولد موتور، با  ستفاده تفاوت فشار اتمسفری و خألبوستر یا تقویت کننده ترمز به گونه ای طراحی شده که با ا      

تر بسته به اندازه دیافراگم حداقل نیرویی که بر پدال ترمز وارد می کنیم یک نیروی ترمزی بیشتری تولید می کند. بوس

برابر افزایش می دهد. بوستر ترمز بین پدال ترمز و سیلندر اصلی واقع شده است. هنگامی که به پدال  0تا  ۲نیروی پدال را 

ترمز فشار وارد می کنیم این فشار بر روی دریچه هوای بوستر وارد می شود، سپس این فشار وارد شده بر بوستر به سیلندر 

 یقوط بوستر خألعمال می شود. در صورت نقص بوستر نیروی معمول مکانیکی سیلندر اصلی نگهداری می شود. اصلی ا

 یستونسو به پ یکگذرد از  یم یکه از مرکز قوط  یا یلهم است. یافراگمد یک و سوپاپ هوشمندانه یکاست که شامل  یفلز

 یدر خودرو ها کار کند.  بتواند  تا  دارد  به منبع  خأل ازیقطعه ن ینا به پدال متصل است. یگرد یو از سو یاصل یلندرس

توان هوا  یم یداز موتور متصل کن یرا به محل مناسب یلوله ا  کند. اگر یم یجادبوستر ا  یرا برا یمناسب موتور خأل ینیبنز

کم وارده به پدال ترمز بتوان  ، این خأل باعث می شود که با نیروینمود یجادا یا نسبی و خأل یدمحفظه کش   از یرونرا به ب

 به آسانی ترمز گرفت. 
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 شماتیک اجزاء مکانیکی بوستر خأل - 4شکل 

 

موازی است، در نتیجه سیستم بوستر از تعدادی زیر سیستم تشکیل می شود که به  –ساختار سیستم مورد مطالعه سری 

ترمز یک ارتباط موازی است به این معنی که با صورت سری به یک دیگر متصلند اما ارتباط سیستم بوستر با کل سیستم 

 .از کار افتادن بوستر، عمل ترمز گیری سخت تر می شود و نیروی بیشتری برای ترمز گیری نیاز است

 :بسط روابط قابلیت اطمینان .2-2

محولهه اش   باتوجه به این که در روش احتمالی تعیین قابلیت اطمینان، به احتمال موفقیت سیستم در انجام مأموریت

جمع آوری اطالعهاتی در مهورد زمهان     . بنابراین باکردی و بازه زمانی معین، قابلیت اطمینان سیستم می گوییمدر شرایط کا

اگهر تعهداد   رخ دادن خرابی ها، می توان توزیع قابلیت اطمینان را محاسبه نمود. برای محاسبه توزیع کلی قابلیت اطمینان، 

tN)(نشان دهیم و  0N کل اعضای سیستم را با s  به عنوان تعداد عضوهای سالم و)(tN f  تعداد عضوهای معیوب شده

 باشد. قابلیت اطمینان برابرست با: tتا مدت زمان 

(0) 0)()( NtNtN fs  

(۲) 
00

0

0

)(
1

)(
)(

N

tN

N

NN

N

tN
tR

ffs 


 

 گردد:به صورت زیر محاسبه می tزیع تجمعی احتمال خرابی یا احتمال از کارافتادن تا زمان به طور مشابه تابع تو

 (0) 
0

( )
( ) fN t

F t
N

 

 (، مجموع احتمال خرابی و سالم بودن برابر یک می باشد.0( و )۲با توجه به رابطه )
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   (0) ( ) ( ) 1R t F t  

، که به صورت مشتق زمانی تابع توزیع تجمعی خرابهی تعریهف مهی گهردد، قابهل      f(t)رابی همچنین تابع چگالی احتمال خ

 محاسبه می باشد.

(0) 
0

( ) ( ) 1
( ) fdNdF t dR t

f t
dt dt N dt

    

(2) 
0

( ) ( ) 1 fdNdR t dF t

dt dt N dt
    

ابی به صورت زیر (، رابطه قابلیت اطمینان و تابع توزیع تجمعی احتمال خرابی با تابع چگالی احتمال خر0با توجه به رابطه )

 می باشند:

 (0) 
0

( ) ( )
t

F t f t dt  

تا بینهایت  t( می توان قابلیت اطمینان سیستم را با انتگرال گیری از تابع چگالی احتمال از زمان 0( و )0با توجه به رابطه )

 محاسبه کرد.  

(4) 




t

t

dttfdttftR )()(1)(
0

 

 t)(است. این تابع با نماد  0ان مورد استفاده قرار می گیرد، تابع نرخ وقوع خرابیتابع دیگری که در ارزیابی قابلیت اطمین

نشان داده می شود و به صورت تعداد از کارافتادن در واحد زمان به تعداد عضوهای در معرض از کارافتادن )عضوهای سالم( 

 ت رابطه زیر می باشد:محاسبه می گردد. تعریف ریاضی تابع نرخ خرابی به صور

(2) 
dt

tdN

tN
t

f

s

)(
.

)(

1
)(  

(، تابع نرخ خرابی را می توان برحسب قابلیت اطمینان و تابع چگهالی احتمهال خرابهی بهه صهورت زیهر       2با توجه به رابطه )

 نوشت:

(01) 
)(

)()(1

)(

)(

)(

1)(

)(

1
)(

0

0

0

0

tR

tf

dt

tdN

NtN

N

dt

tdN

tNN

N

dt

tdN

tN
t

f

s

f

s

f

s

 

 ورت زیر بدست می آید:(، تابع نرخ خطر برحسب قابلیت اطمینان به ص0با استفاده از رابطه )

                                                 
1  . Hazard rate function  
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 (00) 
dt

tdR

tR
t

)(

)(

1
)(  

 (، می توان قابلیت اطمینان را برحسب تابع نرخ خرابی محاسبه نمود:00با انتگرال گیری از رابطه )

(0۲)    ))(exp()(
0
t

dtttR  

 با زمان تغییر می کند.   برای قطعات مکانیکیخطر  تغییرات آهنگ

 

 نمودار تغییرات آهنگ وقوع خطر بر حسب سن کارکرد برای قطعات مکانیکی(: 5شکل )

تمام قطعات مکانیکی در ابتدای شروع به کار به خاطر مشکالت ذاتی نظیر جنس مواد مصرفی و مشهکالت تولیهدی و... بهه    

با گذشت زمان نرخ خرابی تقریباً  .ار زیاد استدر نتیجه احتمال از کار افتادن آنها در اوایل ک ،سرعت دچار سایش می شوند

و در این مرحله اتفاقات به صورت تصادفی می تواند به دالیل خطای کاربر، مشهکالت تعمیهر و نگههداری و...     ابت می شودث

و... در مرحلهه  باشد. با گذشت زمان و افزایش کارکرد به دلیل پدیده های سایش، خوردگی، خستگی، رشد ترک های اولیهه  

 سوم از عمر قطعه ما افزایش سطح تنش و دوره فرسایش قطعه را داریم.

پارامتریک وجود دارد. عمر قطعات دو روش پارامتریک و نابرای ارزیابی و محاسبه قابلیت اطمینان و همچنین محاسبه      

و از کار افتادگی در نظر گرفته و بر مبنای  یک توزیع احتمالی برای خرابی در روش پارامتریک که روش این مقاله می باشد

، توزیع های مختلفی برای قابلیت اطمینان بدست می آید. با زمان t)(نرخ خطر رابطهبا توجه به آن محاسبه می شود و 

لیت اطمینان تغییر خواهد هرگاه ساختار و یا شرایط عملکرد تغییر کند و یا محصول از سازنده دیگری تهیه گردد، توزیع قاب

کرد و احتمال از کار افتادن در زمانهای مورد نظر متفاوت خواهد بود. بنابراین برای ارزیابی قابلیت اطمینان باید از توزیع 

انواع توزیع های رایج در مدل سازی و ارزیابی قابلیت اطمینان عبارتند از: توزیع نرمال، توزیع  های آماری استفاده کرد.

. با توجه به این که زیر 1ساندرز -بیرنبومنرمال، توزیع نمایی، توزیع وایبل، توزیع گاما، توزیع مقادیر حدی و توزیع لوگ 

سیستم بوستر با از بین رفتن یکی از قطعاتش هم از کار می افتد لذا در تخمین عمر  و ارزیابی قابلیت اطمینان این زیر 

 .سیستم از توزیع وایبل استفاده می کنیم

 

 

 

                                                 
1. Birbaum- Saunders 
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 :بولیوتوزیع  .2-3

کاربرد ترین، ساده ترین و انعطاف پذیرترین توزیع احتمالی در تخمین عمر قطعات و اجهزاء سیسهتم    یکی از پر ویبولتوزیع 

ماشهین آالت و  انواع داده هها مناسهب مهی گردانهد. ایهن توزیهع بهرای         0را برای برازش بولیوتوزیع  صیت،می باشد. این خا

یها  متشکل از قسمتهای مختلفی مانند الکتروموتورهها، جعبهه دنهده هها، اتصهاالت، بلبرینهگ هها و ...        تجهیزات صنعتی که 

در مدل کردن خرابی های  ویبولاز توزیع  از این رود مناسب می باش استمجموعه هایی که شامل اجزاء و قطعات مختلفی 

اسهت.   و پهارامتر مقیهاس    و پهارامتر شهکل   دارای د ویبهول تابع  [2]. استفاده می شود اجزاء و سیستم های صنعتی

 ست از:عبارت ویبولتابع چگالی احتمال  پراکندگی آن را مشخص می کند. شکل توزیع و  پارامتر 

 (00)           0]exp[)()( 1 







  t

t
ttf




 


 

پارامتر مقیاس بر حسب زمان بیان می شود. ولی پهارامتر شهکل    ،(، مشخصه عمر نیز می گویندبه پارامتر مقیاس )

( عدد بدون بُعد است. توزیع ،)فقط برای مقادیر مثبت تعریف می شود. لذا به عنوان یک توزیع بهرای طهول عمهر     ویبول

ها و تجهیزات مورد استفاده قرار می گیرد. در این توزیع با انتخاب مناسب پارامترها، می توان توزیع های دیگهر را از  سیستم

تبدیل به توزیع نمایی می شود. همچنین  ویبول، توزیع 1بدست آورد. به عنوان مثال، برای حالت خاص  ویبولتوزیع 

43ل، در فاصله برای مقادیر پارامتر شک   نمهودار تهابع نهرخ     به توزیع نرمال نزدیک می گهردد.  ویبول، شکل توزیع

با افزایش زمان، نرخ خطر نیز افزایش پیهدا مهی    1( نشان داده شده است. برای حالت 2در شکل ) ویبولخطر توزیع 

)توزیع نمایی( نرخ خرابی ثابهت   1نرخ خطر کاهش پیدا می کند و برای حالت  1کند. در صورتیکه برای حالت 

، توانایی توصیف نرخ خطهر صهعودی و نزولهی باعهث روا       ویبولمی باشد. عالوه بر موارد ذکر شده برای کاربرد زیاد توزیع 

   عمر شده است. تحلیل داده های طولدر تجزیه و  ویبولتوزیع 

 

 بولیونمودار تابع نرخ خطر توزیع  -6شکل 

)                                                         بولیوتوزیع  تابع تجمعی خرابی( 00)  ) 1 expF t
t





 
   
 
  

 
 
 

 

                                                 
1. Fit 
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 بولیوتوزیع  قابلیت اطمینان( 00) 

                                                                           

( ) exp
t

R t





  
   

   

 

  بولیوتوزیع  نرخ خرابی( 02)  

                                                             

0)(

1













t
t
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  بولیوتوزیع  میانگین عمر( 00)  

                                                                    

1
. 1MTTF 



 
   

 
 

 

با توزیع های بیان شده و جمع آوری اطالعات مربوط به اجزاء، می توان تابع قابلیهت اطمینهان ههر جهزء را محاسهبه      

نمود. اما برای محاسبه قابلیت اطمینان کل سیستم، نیاز به روابطی برای قابلیت اطمینهان کهل سیسهتم براسهاس چیهدمان      

سامانه های مهندسی، مجموعه ای از قطعات و اجزاء که در کنار یک دیگهر وظیفهه مهورد نظرشهان را     یستم ها می باشد. س

انجام می دهند. بنابراین یک سیستم ممکن است از بخش های مختلفی نظیر سخت افزار و نرم افهزار تشهکیل شهده یها بها      

 سخت افزار را بررسی می کنیم.نیروی انسانی در ارتباط باشد، که ما در این جا حوزه 

 :برای ارزیابی قابلیت اطمینان یک سیستم معموالً از ابزارهایی استفاده می شود

 1روش بلوک دیاگرام قابلیت اطمینان 

 1روش تحلیل درخت خطا 

 3روش مبتنی بر منطق بولی 

 4روش حاالت بالقوه اثرات خرابی 

 5روش زنجیره مارکوف 

 6روش ارزیابی احتمال ریسک 

 به تشریح روش های بلوک دیاگرام و تحلیل درخت خطا می پردازیم. این مقاله صرفاًدر 

 :روش بلوک دیاگرام قابلیت اطمینان .2-4

، شناخت دقیق و کامل سیستم است که باید ضمن شناسایی یکی از مباحث مهم در ارزیابی قابلیت اطمینان یک سیستم

اسایی شده و نحوه ارتباط و تعامل آن ها نیز مشخص شود. روش بلوک دقیق مأموریت و نحوه عملکرد آن، اجزاء آن شن

دیاگرام یکی از روش های معمول در مدل سازی نحوه ارتباط قطعات و اجزاء یک سیستم و اثر خرابی یک جزء در عملکرد 

ز زیر بلوک دیاگرام نمایشی از چیدمان فیزیکی اجزای یک سیستم است. یک سیستم ممکن است ا یک سیستم است.

سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری تشکیل شده باشد، برای این روش باید نمایش بلوکی درون هریک از این زیر 

                                                 
1. Reliability Block Diagram Method (RBDM) 

2. Fault Tree Analysis (FTA) 

3.  Boolean Logic Diagram (MLD) 

4.  Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) 

5.  Markov chains 

6.  Probabilistic Risk Assessment 
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یا پیچیده به یک دیگر رشته شده  و یا ترکیبی از سری و موازی موازی ،سیستم ها ایجاد شود. این بلوک ها به صورت سری

قیت در سیستم عمل می کند. با توجه به نمودار بلوکی و تکنیک های اند تا نشان دهند که چگونه هر جزء برای موف

 متناسب هر چیدمان می توان قابلیت اطمینان یک سیستم را محاسبه نمود.

 
 نمایش بلوکی چیدمان اجزای ترمزهای هیدرولیکی -7شکل

 :سیستم با ساختار سری .2-4-1

حرانی هستند، به عبارت دیگر با از کار افتادن یک عضو کل سیستم از کار می افتد. برای در حالت سری تمام اجزاء ب

 یستم ها باید تمامی اجزاء در زمان انجام مأموریت با موفقیت کار کنند.موفقیت این نوع س

 
 بلوک دیاگرام قابلیت اطمینان یک سیستم با ساختار سری -8شکل 

ی برابرست با احتمال سالم بودن همه قطعات و اجزاء به صورت همزمان. اگر قابلیت سیستم سر بنابراین قابلیت اطمینان

)اطمینان سیستم را با )sR t 1نشان دهیم، اگر( )R t ،2قابلیت اطمینان جزء اول ( )R t  ... ،قابلیت اطمینان جزء دوم

)و )nR t قابلیت اطمینان جزءn  در نظر بگیریم آنگاه:  ام 

(40)      1 2 1 2( ) ( ) ( ) ... ( ) ( ), ( ),..., ( )s n nR t R t R t R t Min R t R t R t     

بنابراین قابلیت اطمینان یک سیستم سری از کوچکترین قابلیت اطمینان اجزاء بزرگتر نیست. برای افزایش قابلیت اطمینان 

 بد.سیستم باید قابلیت اطمینان تک تک اجزاء افزایش یا

 سیستم با ساختار موازی:. 2-4-2

موازی، اگر فقط یکی از عضوهای سیستم سالم باشد، سیستم همچنان دارای عملکرد انتظاری  ساختاردر سیستمی با 

ر موفقیت فقط یک در این ساختا ماند.خواهد بود. بنابراین فقط زمانیکه کلیه عضوها از کار بیفتند، سیستم از کار باز می

)قابلیت اطمینان سیستم کل سیستم را تضمین می کند. جزء موفقیت )sR t برای ،n  جزء موازی و مستقل از رابطه ذیل

 بدست می آید:         

(20)                                        1 2
1

( ) 1 [1 ( )] ( ), ( ),..., ( )
n

s i n
i

R t R t Max R t R t R t


    

 
 قابلیت اطمینان یک سیستم با ساختار موازیبلوک دیاگرام  -9شکل 
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 در شکل زیر می بینیم:بوستر ترمز نقش تقویت کننده نیروی پای راننده را دارد و به صورت موازی با سیلندر اصلی قرار گرفته است. که 

 

 زیر سیستم بوستر که به صورت موازی با سیلندر اصلی قرار گرفته -11شکل 

 :روش تحلیل درخت خطا. 2-5

و در تحلیل نتیجه این روش مجموعه ای از  ( تکنیکی است که برای تحلیل حالت های مجزا بکار می رودFTAروش ) این

ترکیبات اجزای ایجاد کننده خرابی به همراه احتمال هر خرابی که موجب خرابی کل ساختار می شوند بررسی می گردند. 

دادن این شرایط نامطلوب می شود تعیین می گردد. مراحل انجام  در این روش شرایط محیطی و عملیاتی که منجر به رخ

  درخت خطا به ترتیب شامل:

 
 .[23] مراحل تحلیل درخت خطا -11شکل             

در بررسی خطا یکبار خطای یک جزء بررسی می شود که علت آن فقط یک جزء و یا قطعه است، یکبار خطای سیستم 

ی ابتدا باید طای بوستر ترمز خألیطا از یک جزء بیشتر است. مثالً در تشکیل درخت خبررسی می شود که علت ایجاد خ

بیاییم شرایطی را که برای درست کارکردن قطعه یا این زیر سیستم قابل پذیرش است را تعریف کنیم، سپس باید مطمئن 

درست در نظر گرفته  ده می باشدشویم که خطا در عملکرد بوستر برای هدف این زیر سیستم که تقویت نیروی پای رانن

شده به گونه ای که پاسخ گوی سواالت طراحی اصلی است و اگر در مورد خطای اصلی مطمئن نیستیم باید آن را کلی تر 

یک دسته عواملی که از بیرون بوستر بر عملکرد آن تأثیر  بررسی داریم:بیان کنیم. در خطای عملکرد بوستر ما دو دسته 

اختالل در مکش موتور، عمل نکردن سوپاپ خأل، شیلنگ یا لوله های رابط مشکل داشته باشند، قطعه  می گذارند مانند

عواملی که در خود بوستر ایجاد اشکال می کنند یا مرتبط با خود آن است  ی دیگر الستیکی سوپاپ سوراخ باشد و ... دسته

راخ شده باشد و ... که این عوامل داخلی و خارجی بر عملکرد یا پرده دیافراگم پاره یا سو مانند بوستر سوراخ باشد، ممبران

 هایی مانند چوب شدن آن، خالی کردن ترمز و ... می گذارد. سیستم ترمز تأ ثیر
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 مطالعه موردی: .2-6

های  ی در دوره گارانتی مربوط به خودروعدد بوستر خألی 011به زمان خرابی  این مطالعه با جمع آوری اطالعات مربوط

از نمایندگی های ایساکو انجام شد. سپس بر اساس کد بوستر، تاریخ تحویل  206، پژو GLX 405اری پژو پارس، پژو سو

 خودرو، تاریخ تعمیر خودرو، کیلومتر کارکرد خودرو و زمان منتهی به خرابی بر حسب روز طبقه بندی می شوند. 
 

تعمیر ناپذیر است یعنی بعد از یک مدتی کارکرد به دالیل با توجه به این که مجموعه بوستر از جمله زیر سیستم های 

های ترمز این قطعه تعویض می شود. اگر زمان تعویض در دوره  ها یا تعمیرگاه مختلف بعد از خراب شدن توسط نمایندگی

کند در غیر  گیرد و به صورت رایگان برای مشتری تعویض می لیت تعویض را بر عهده می گارانتی باشد که خود ایساکو مسئو

شود. سپس ایساکو قطعات معیوب را به ساپکو بر می  این صورت هزینه قطعه و دستمزد تعویض از مشتری گرفته می

ساپکو مجدداً به شرکت قطعه ساز مربوطه و در آن شرکت بعد از انجام تست های مربوطه که آیا واقعاً قطعه  گرداند و

ه را می فرستند برای بازیافت. یکی از سواالتی که طراح یا سازنده باید به معیوب است یا خیر در صورت معیوب بودن قطع

آن پاسخ دهد سوال در رابطه با عمر قطعه است. بنابراین تعریف عمر یا میانگین زمان کارکرد تا خرابی که بیانگر عمر مورد 

 [4]. یر عمر قطعه تعیین می شودانتظار قطعه است باید مشخص شود. که در مهندسی قابلیت اطمینان به کمک رابطه ز

(۲1  )                                   
0

( )MTTF tf t dt


  

برای قطعات تعمیرناپذیر مثل بوستر تعریف می شود و برای قطعات تعمیرپذیر از واژه متوسط زمان بین  MTTF شاخص 

، این دو قطعه جدید به طور کامل جایگزین قطعه معیوب شود خرابی ها استفاده می شود. اگر در فرایند تعمیر یا تعویض،

 واژه معادل هستند.

(۲0 )                                                      
1

1 n

ii
MTBF t

n 
  

 نابراین در این تحقیق :ام می باشد ب i زمان خرابی itتعداد بوسترها می باشد n( ۲0که در این رابطه )

            
26127

261.27
100

MTBF day  

روز  ۲0/۲20بنابراین میانگین زمان کارکرد تا خرابی که بیانگر عمر مورد انتظار بوستر های مورد بررسی می باشد برابر 

ن است که بعد از در این مسئله ای MTTFبجای  MTBFهمانطوری که در باال ذکر شد دلیل استفاده از شاخص  است.

 خرابی قطعه، قطعه جدید به طور کامل جایگزین قطعه معیوب می شود.

 نتایج و بحث:. 3

 :1دسترس پذیری. 3-1

در زمانی که فراخوان شده نشان می دهد. در زیر سیستم بوستر  را میزان دسترس پذیری احتمال سالمت یک قطعه

در حین رانندگی بخواهد ترمز بگیرد پدال ترمز وظیفه خود را به دسترس پذیری به معنی این است که راننده هر لحظه 

درستی انجام می دهد و نیروی پای راننده را تقویت می کند و پدال به نرمی پایین می رود. برای تعیین میزان این شاخص 

ابی بوستر به طور خر زمان ، با توجه به این که دررا در نظر بگیریم MTBF3و  MTTF 1در بوستر خألیی باید دو شاخص

دیگر می باشند و دسترس پذیری نزدیک به  کامل با یک بوستر جدید تعویض می شود بنابراین این دو شاخص معادل یک

 یک یعنی قطعه بوستر در تمام زمان حرکت اتوموبیل در دسترس است. نزدیک بهدسترس پذیری یک است. 

 

 

                                                 
1. Availability 
2. Mean Time to Failure  

3. Mean Time Between Failure  
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 ت اطمینان:تخمین تابع چگالی خرابی، نرخ خرابی و قابلی. 3-2

رابطه بین تعداد خرابی ها در بازه زمانی و کل خرابی های سیستم را در نظر می  f(t) برای تخمین تابع چگالی خرابی

ترین پارامترهای محصول و مشخصات قابلیت اطمینان آن، نرخی است که محصوالت مشابه به صورت  گیریم. یکی از مهم

)رخ خرابی تابعی از زمان خراب می شوند که به آن ن )t گوییم. تابع قابلیت اطمینان( )R t  ارتباط بین تعداد سیستم

 .[24]د هایی که تا آخر بازه زمانی خراب نشده اند و تعداد کل سیستم ها را نشان می ده

 توابع آزمایشی محاسبه شده از ریمقاد -1جدول 

انقابلیت اطمین  

R(t) 

   نرخ خرابی

( )t x 

[ 310 ] 

چگالی خرابی    

f(t) x 

 [ 310 ] 

هاتعداد خرابی  بازه زمانی خرابی ها  

 )روز(

0.36 3.75 2.4 36 0-150 

0.37 4.86 1.8 27 151-300 

0.2 5.66 1.13 17 301-450 

0.05 20 1 15 451-600 

0 0 0.33 5 601-750 
 

 به ترتیب توابع تجربی و آزمایشی مانند چگالی خرابی، نرخ خرابی و قابلیت اطمینان را نشان می 00و  00، 0۲شکل های 

 دهند.  
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 زمان  در برابر و نرخ خرابی نمودار تابع چگالی خرابی -12شکل 
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 : Minitabپارامترها با استفاده از روش . 3-3

ستر سیستم ترمز داده های خرابی بو بولیوی تخمین تابع چگالی خرابی، قابلیت اطمینان و نرخ خرابی پارامترهای توزیع برا

برای مقدار نرخ شکست های ثابت که بستگی به زمان ندارد و نرخ شکست ثابت  استفاده می شود. Minitab 17از نرم افزار 

  است، نرخ شکست از معادله زیر به دست می آید:

(۲۲  )                           31 1
3.74 10

267.27MTBF
     

 بولیومعنی داری پایین تر از یک مقدار تجربی و یک مقدار محاسبه شده بر مبنای توزیع دست آمده به طور  نرخ شکست به

 می باشد. در روند بر آورد خاص قابلیت اطمینان سیستم های فنی این معمول است که فرض کنیم میزان شکست ثابت است.

نرخ  00به زمان نیست. با توجه به شکل  در این مورد خرابی ها به صورت تصادفی نشان داده می شوند و نرخ شکست وابسته

خرابی به طور مداوم در حال افزایش و قابلیت اطمینان با افزایش زمان کارکرد کاهش می یابد، در حقیقت قابلیت اطمینان 

 خود زیر سیستم بوستر را می  تخمین زد. دالیل خرابی بولیوذکر شده در زیر سیستم بوستر را به خوبی می توان با توزیع 

خار  از بوستر بر عملکرد  که در عواملی  بوستر سوراخ باشد، ممبران یا پرده دیافراگم پاره یا سوراخ شده باشد و ... نام برد. :توان

اختالل در مکش موتور، عمل نکردن سوپاپ خأل، شیلنگ یا لوله های رابط مشکل داشته باشند، شامل:  آن تأثیر می گذارد

  می باشد. باشد و ... قطعه الستیکی سوپاپ سوراخ
 

 

  درصد 95در سطح  بولیونمودار توزیع احتمالی  -14شکل 
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 بولیونمودار تابع چگالی تجمعی با توزیع  -15شکل   

 

  بولیونمودار توزیع  -16شکل 

  برای درک ویژگی های عمر محصول یا قطعه استفاده می شود. به عنوان مثال تخمین Minitabتحلیل تجزیه و  از فرامین

می دانیم نوع خرابی  بولیودر توزیع . این که یک قطعه چه مدت تحت شرایط متفاوت به فعالیت خودش ادامه می دهد

به آن ها نیاز دارد یکی  بولیوپارامتری که توزیع  و تکرار آن ها اثر مستقیمی بر قابلیت اطمینان سیستم دارد. دو تجهیزات

00،1.424( می باشد. با توجه به شکل و دیگری پارامتر شکل ) (پارامتر مقیاس یا مشخصه عمر ) 1    بنابراین

رسون نشان می دهد که آیا داده ها توزیع خاصی را دنبال می کنند و توزیع ضریب اند نرخ خرابی در حال افزایش است.

    مناسب توزیعی است که کمترین ضریب اندرسون را داشته باشد.
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( )

( )

t

R t e






  1 1
( ) ( 1) 0 287.7 ( 1)

1.425
E t  


         = 

287.7 (1.7) 261.51day                
1.425261.51

( )
287.7( ) 0.41R t e



    

Failure rate 1 1.425 1 31.425 261.51
( ) ( ) ( ) 4.73 10

287.7 287.7

t
t Failure day


 

          

Failure density 
( )

1 3 3( ) 0.41 4.73 10 1.93 10

t
t

e


 

 


           

 Minitabو  توابع آزمایشی محاسبه شده از ریمقاد -2جدول 

 چگالی خرابی

f(t) x 

]310[ 

 نرخ خرابی

( )t x 

[ 310 ] 

اطمینان قابلیت  

R(t) 

 داده ها زمان خرابی )روز(

2.4 3.75 0.36 MTBF= 
261.27 

 داده های واقعی

1.93 4.73 0.41 E(T)= 
261.51 

Minitab 

 . نتیجه گیری:4

 محاسبات با نرم افزار نتایج Minitab  بوستر  نانیاطم تیو قابل ینرخ خراب ،یخراب یتابع چگالعمر مورد انتظار، نشان داد

31.93روز، 261.51 برابر بیبه ترتبررسی های مورد  10،34.73 10 ،0.41 د.نمی باش 

  زی با سیلندر اصلی قرار بوستر ترمز نقش تقویت کننده نیروی پای راننده را دارد و به صورت موازیر سیستم

لی به نیروی بیشتری برای عمل ترمز گیری نیاز است گرفته، لذا زمانی که بوستر خراب شود اتومبیل ترمز دارد و

 .موازی می باشد - ی سیستم ترمز از نوع سریدلیل موازی قرار گرفتن بوستر خألی همچنین به

 پذیری به عنوان یکی از پارامترهای مهم در اثر بخشی سیستم می باشد، در بوستر به دلیل این  شاخص دسترس

معادل  MTBFطور کامل با قطعه جدید عوض می شود بنابراین شاخص که بعد از خرابی قطعه معیوب به 

MTTF .می باشد درنتیجه دسترس پذیری حدوداً برابر یک است 

 ی با در نظر گرفتن شرایطی که برای درست کارکردن این زیر سیستم ر بررسی درخت خطای بوستر ترمز خألید

 ترمز سیستم عملکردکه بر  شوند تقسیم می و درونی قابل پذیرش است عوامل خرابی به دو دسته عوامل بیرونی

 .گذارد می...  و ترمز کردن خالی شدن، چوب مانند هایی ثیر تأ

 می باشد  بولیوبرازش داده ها در تخمین عمر و قابلیت اطمینان زیر سیستم بوستر بهترین توزیع، توزیع  برای

که پارامتر شکل می باشد  β= 1 < 1.42 ن همچنی را دارد. AD = 0.809که پایین ترین ضریب اندرسون 

 نشان دهنده افزایش نرخ خرابی یا نرخ خطر با افزایش زمان کارکرد است.
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