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Abstract
Assessing the reliability and availability of the production system reduces the likelihood of sudden
and costly stops, which is very risky. To this end, this paper attempts to provide a new way to
determine the reliability and availability of a production system, which can be used for a variety
of failure components such as materials, supplies, personnel and machinery. Therefore, using
Fuzzy Bayesian Approach, unrealistic events that are actually created in a production system have
been processed and the proposed model has been used to assess the condition of Pegah Fars milk
factory, so that the rate of failure and repair and reliability of components and system with
Bayesian method was calculated. And because the available information space is uncertain, the
reliability parameters became fuzzy. Then the availability of the components and then the whole
system was calculated using the formula provided by Martz and Waller and the Bayesian method,
and the parameters of availability were converted into fuzzy. Finally, the information obtained
about the reliability and availability of the system and components were analyzed, that the results
show the improved approach, provides a more accurate estimate of reliability and availability.
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1گروه مدیریت صنعتی ،دانشکده اقتصاد و مدیریت ،واحد شیراز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شیراز ،ایران.
2گروه ریاضی ،دانشکده علوم ،واحد تهران مرکز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
3گروه مهندسی صنایع ،واحد شیراز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شیراز ،ایران.

چکیده
ارزیابی قابلیت اطمینان و دردسترس بودن سیستم تولیدی ،احتمال وقوع توقفهای ناگهانی و هز ینهبر که بسیار پرخطر است را کاهش
میدهد .به همین منظور در این مقاله سعی شده است ،یک روش جدید برای تعیین قابلیت اطمینان و دردسترس بودن یک سیستم
تولید ارائه شود که برای انواع مؤلفههای شکست مانند مواد ،تدارکات ،پرسنل و ماشینآالت کاربرد داشته .لذا با استفاده از روش
بیز ین فازی به پردازش وقایع غیرقطعی که دقیقا در واقعیت در یک سیستم تولیدی به وجود میآید پرداخته شده است و مدل پیشنهادی
سیستم با روش بیز ین محاسبه گردید و چون فضای اطالعات موجود دارای عدم قطعیت میباشد پارامترهای قابلیت اطمینان فازی
شدند .سپس در دسترسبودن اجزاء و سپس کل سیستم با استفاده از فرمول ارائهشده مارتز و والر و روش بیزی محاسبه شد و پارامترهای
دردسترس بودن نیز فازی شدند و در مرحله نهایی به تجز یهوتحلیل اطالعات بهدست آمده درخصوص قابلیت اطمینان و در دسترس
بودن سیستم و اجزاء پرداخته شده است که نتایج نشان میدهند رو یکرد بهبودیافته برآورد دقیقتری از قابلیت اطمینان و دردسترس بودن
را فراهم میکند.
واژههای کلیدی :ارزیابی قابلیتاطمینان ،دردسترس بودن سیستم تولید ،نظریه فازی ،روش بیز ین.

نوع مقاله:

پژوهشی

دریافت1398/12/14 :

اصالح1399/05/01 :

پذیرش1399/05/30 :

 -1مقدمه
ارزیابی و بررسی قابلیت اطمینان شامل استفاده از روشهای کمی و کیفی جهت پیشبینی در کاهش بروز خطا میباشد .لذا بهکارگیری
تکنیکهای ارزیابی قابلیت اطمینان در محیطهای کاری حساس جهت پیشگیری و محدود ساختن پیامدهای ناشی از خطا الزم است
(حقجو و همکاران .)2019 ،1درواقع روند فعلی موجود در صنایع مختلف این نکته را اذعان میدارد که برقراری سیستمی با قابلیت ارجاع
سریع میزان خرابیهای تجهیزات و یا برآورد قابلیت اطمینان آن ،از ضروریات هر صنعت است (حسینی و خداکرمی .)2018 ،2قابلیت
اطمینان در حقیقت کنترل کیفیتی است که در طول زمان پابرجاست و با توجه به اینکه کنترل کیفیت عیب و نقص را کاهش میدهد ،قابلیت
اطمینان احتمال نگرانی از کارکرد سیستم را به حداقل میرساند (کرباسیان و طباطبایی .)2014 ،3در روشهای مدلسازی موجود برای
محاسبه قابلیت اطمینان و دردسترس بودن سیستم تولید ،تنها برخی از عوامل خرابی مانند ماشینآالت درنظر گرفته میشود که با توجه به
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نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،5شماره  ،2تابستان  ،1399صفحه133-150 :

برای ارزیابی وضعیت کارخانه شیر پگاه فارس استفاده شده است به اینصورت که نرخ خرابی و تعمیر و قابلیت اطمینان اجزاء و

این که فرآیند تولید با تصمیم به تولید شروع میشود و تا زمانی که محصول نهایی کامل شود ،ادامه مییابد لذا هرگونه توقف ناخواسته
در سیستم تولید میتواند بهعنوان یک نارسایی (خرابی) برای سیستم تولید تعریف شود .برایمثال توقف تولید بهعلت خطا در
برنامهریزی ،دیررسیدن مواد نیمهنهایی/خام و یا خرابی ماشینآالت و درچنین شرایطی درنظر گرفتن تنها خرابی ماشینآالت در
محاسبات ،باعث میشود زمان را برای قابلیت اطمینان و دردسترس بودن سیستم تولید اشتباه برآورد شود ،همچنین این برآورد اشتباه،
منجر به زیان مالی و ازدست دادن حسن نیت مشتری میشود .بنابراین برای داشتن کنترل و برنامهریزی موثر میبایست قابلیت اطمینان
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و دردسترس بودن سیستم تولید را بهصورت کل و با درنظرگرفتن تمامی خرابیهای سیستم تولید (نهتنها ماشینآالت) محاسبه کرد.
ً
مخصوصا اگر یک شرکت هزینه باالیی را بهعلت برآوردهنشدن نیاز مشتریان در زمان تعیینشده میپردازد (گرکملی و
اولوسوی.)2010،1
از سو یی دیگر هدف اصلی رسیدن به یک عدد قابلیت اطمینان مطلوب و سپس تخصیص مناسب و بهینه این مقدار قابلیت اطمینان به
زیرسیستمها و بخشهای مختلف این سیستمها میباشد که با توجه به پیچیدگی آن نیاز به یکسری معیارهای مناسب برای این تخصیص
احساس میشود .با اینحال ،روشهای اندازهگیری معیارها و همچنین تعاریف آنها دارای عدمقطعیت میباشد (سخایی و همکاران،2
 ،)2018زیرا در هنگام مدلسازی یک سیستم ،ممکن است اطالعات درخصوص بسیاری از ماشینآالت و یا فرآیندهای غیر فیزیکی

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،5شماره  ،2تابستان  ،1399صفحه133-150 :

(دادهها) در اختیار نباشند و یا از عدم اطمینان و قطعیت برخوردار باشند .در این حالت تئوری مجموعه فازی ،ابزار موثر برای کمی
کردن عدم قطعیت میباشد زیرا سیستم فازی روشی است که به پردازش وقایع غیرقطعی که دقیقا با طبیعت و زندگی روزمره در ارتباط
است با مقادیری غیرقطعی و تقریبی و محدودهای از احتماالت که ممکن است اتفاق بیفتد میپردازد .یک سیستم فازی بهوسیله
مجموعهای از قواعد بهصورت کمی و کیفی از دانش افراد خبره یا دانش موردنظر ساخته میشود ،درنتیجه خروجی آنها تنها در
یکجهت و با مقداری ثابت میباشد و فقط در یک حالت مقدار متغیر خروجی وجود دارد ،آنهم وجود مقادیر قطعی برای متغیرهای
ورودی است ،لذا روش فازی بهتنهایی برای تشخیص رفتار غیرعادی مناسب نیست (سینگپورواال و بوکر .)2004 ،3همچنین با توجه
به اینکه ارزیابی قابلیت اطمینان شامل درجه باالیی از عدم قطعیت است و عناصر اساسی مورد استدالل در چنین شرایطی هم متغیرهای
تصادفی و غیرتصادفی هستند ،لذا در این پژوهش بهمنظور رفع این مشکل از ترکیب نظریه فازی با روش بیزین استفاده شده است تا
بتوان بهترین عملکرد برای قابلیت اطمینان و دردسترس بودن سیستمهای تولیدی را داشت زیرا در روش بیزین محاسبه احتمال برای
موارد غیرقطعی امکانپذیرتر است و همچنین تعیین موقعیت را نیز انجام میدهد و یک چارچوب طبیعی از ترکیب عدم قطعیت تصادفی
و غیر تصادفی را ارائه میکند (گرکملی و اولوسوی .)2010،از اینرو در این پژوهش روش بیزین فازی برای حل مشکالت قابلیت
اطمینان توسعه یافته است .روشهای فازی و بیزین بهصورت جداگانه در مبحث تشخیص رفتار و ارزیابی قابلیت اطمینان
استفاده شدهاند ولی روش پیشنهادی بهدلیل ترکیب روشهای فازی و بیزین دارای قابلیت باالیی میباشد و بهمنظور مطالعه موردی با
استفاده از این روش مدلسازی جدید به ارزیابی قابلیت اطمینان و دردسترس بودن سیستم تولیدی شیر استریلیزه در کارخانه شیر پگاه
فارس اجرا پرداخته شده است بهطوری که تمام اجزای سیستم تولید و سلسلهمراتب آن در ساختار سیستم ،درنظر گرفته شده است.
اجزای سیستم تولید بهعنوان فرآیندهای تولید شناخته میشود .همچنین اجزای هر فرآیند تولید نیز از زیر فرآیند تشکیل شده است .در
این ساختار سلسله مراتبی همه انواع شکستها مانند مواد و تدارکات ،مدیریت و پرسنل ،ماشینآالت و تجهیزات و راهاندازی و  ...می
تواند بهکار برود .همچنین از آنجایی که در اطالعات موردنیاز در خصوص سنجش قابلیت اطمینان سیستمهای تولیدی این کارخانه
ابهام و عدم قطعیت وجود دارد ،از رو یکرد ترکیبی فازی و بیزین جهت برخورد با این موقعیت استفاده شده است تا عالوه بر نوآوری
خروجی مطلوبی را نیز داشته باشد.

& Ulusoy

1Görkemli
2

Sakhaei et al.
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3Singpurwalla

 -2ادبیات پژوهش
 -2-1قابلیت اطمینان

قابلیت اطمینان میزان قابلیت و توانایی انجام کار بدون خطا و شکست محصول یا تجهیزات است و ارزیابی این قابلیت ،قادر به شناسایی

علل شکست و کنترل علل و اقداماتی جهت پیشگیری آن است (کارالوا و همکاران .)2012 ،1همچنین بهطور دقیق میتوان گفت که
قابلیت اطمینان ،احتمال آن است که تولید محصول و یا خدمتی برای یک دوره زمانی خاص (که عمر طرح نامیده میشود) و تحت
شرایط تعریفشده برای طرح (برای مثال درجه حرارت ،فشار ،ولتاژ و  )...بهطور سالم و مناسب کار نماید که به آن پایایی نیز گفته می
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شود .بهعبارت دیگر ،پایایی ممکن است بهعنوان تابع سالمتبودن و یا اندازه موفقیت سیستم در تولید محصول مناسب تعریف گردد
(آریانژاد و همکارن .)2011 ،2در کنار این امر نیز میتوان گفت که متوقفشدن توانایی موجود برای انجام کار معین تحت شرایط الزم را
شکست یا خرابی مینامند .فرض کنید  Tمتغیر تصادفی نامنفی پیوستهای است که عمر مفید یک موجود را نشان میدهد .تابع قابلیت
اطمینان که آن را با ) R(tنمایش داده میشود ،عبارت است از احتمال این پیشامد که موجود موردنظر بیش از زمان  tعمر کند (ورما و
همکاران.)2010،3

بهطور کلی سیستمهای قابلیت اطمینان به دو دسته تقسیم میشود که در ادامه به آن پرداخته شده است (آریانژاد و همکاران:)1390،
سیستم با پیکربندی ساده که دارای  2حالت میباشد:



 پیکربندی سری یا متوالی :در حالت سری تمام اجزاء باید وابسته به تابع سیستم باشند .خرابی یک جزء سبب توقف و خرابی کامل سیستم خواهد شد.
 پیکربندی موازی :حداقل یک جزء میبایست وابسته به تابع سیستم میباشد .در این حالت پایایی این پیکربندی هنگامیکه سبب توقف و خرابی کامل
سیستم خواهد شد که تمام اجزای آن خراب شوند.

سیستمهای با پیکربندی پیچیده.

لیکن در واقعیت ،بسیاری از سیستمها چنین ساختار سادهای نداشته و دارای منطق عملکرد پیچیدهای هستند .سیستمهای مخابراتی از
راه دور ،شبکههای کامپیوتری ،سیستمهای تجهیزات کاربردی قدرت الکتریکی ،سیستمهای توزیع آب و آبرسانی ازجمله شبکههای
پیچیده میباشند.
 -2-2روش فازی

رخدادهای دنیای واقعی پیچیده هستند و این پیچیدگی بهطور کلی از عدم قطعیت و نامعلومی آنها ناشی میشود .بسیاری از مشکالت
دنیای واقعی با نظریه کالسیک قابلحل نیستند چراکه در مجموعههای کالسیک یک عنصر یا عضو مجموعه است یا نیست یا صفر است
یا یک .نقطه مقابل تئوری کالسیک تئوری فازی قرار دارد .تئوری فازی بهوسیله پرفسور لطفیزاده در سال  1365در مقالهای به نام
"مجموعههای فازی " معرفی گردید (منهاج .)2015 ،4تئوری مجموعه فازی ابزاری مناسب برای مقابله با عدم قطعیتهاست .اگرچه
سیستمهای فازی پدیدههای غیرقطعی و نامشخص را توصیف میکنند با اینحال خود تئوری فازی یک تئوری دقیق است و میتوان در

et al.

1Karaulova

et al.

2Arianjad
3

Verma et al.

4Minhaj

ارزیابی قابلیت اطمینان و دردسترس بودن سیستم تولید تحت شرایط فازی به روش بیز ین

 -2-1-2انواع سیستمهای قابلیت اطمینان

مدلسازیهای الزم از آن استفاده نمود (وانگ )1999 ،1و از مزایای این روش میتوان به این موارد اشاره کرد که این روش به تفکر و
منطق انسان نزدیک است و برنامههای طراحیشده با این روش بسیار کمهز ینه و سریع است و بهراحتی مدلسازی میشوند.
همچنین سیستمها برای توصیف پدیدههای غیرقطعی و نامشخص بهکار میروند و بهطور گستردهای در سیستمهای کنترل و قابلیت
اطمینان و پیشبینی تصمیم قابلاستفاده هستند (زاده .)1983،2در این تئوری ،عضو یت اعضای مجموعه از طریق تابع )𝐱( µمشخص
میشود که  xنمایانگر یک عضو مشخص و  µتابعی فازی است که درجه عضو یت  xرا در مجموعههای مربوطه مشخص میکند و
136

مقدار آن بین صفر و یک است .به عبارت دیگر تابع عضو یت بهصورت رابطه ( )1و مجموعه فازی  Aبهصورت رابطه ( )2تعریف
میشود:
()1

X→[0,1] :μ.

()2

A = {x, µA (x)│ x∈X}.

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،5شماره  ،2تابستان  ،1399صفحه133-150 :

 -2-2روش بیزین

ازجمله موارد دیگری که در بحث قابلیت اطمینان مورد دقت و محاسبه قرار میگیرد ،بحث تجزیهوتحلیل دادههای عمر و همچنین
تخمین این دادهها میباشد .قابلذکر است که علم قابلیت اطمینان براساس مدلهای آماری و ریاضی به تخمین دادههای مختلف طول
عمر یک سیستم یا یک جزء سیستم میپردازد .هرقدر دادههای طول عمر با دقت بهتر و کاملتری تخمین زده شده باشند و تحلیل
جامعتری روی آنها انجام شده باشد ،آنگاه نتایج حاصل نیز از دقت مناسبی برخوردار میباشند (کاسال و برگر .)2002 ،3روش بیزین

نیز یکی از این روشهای تخمین آماری است که بر پایه احتماالت برای استنتاجکردن است و اساس این روش بر این اصل استوار است
که برای هر متغیر توزیع احتمالی وجود دارد و با مشاهده یک داده جدید میتوان این توزیع و احتماالت آن را بهروزرسانی کرد (ارشادی

و سیفی .)2017 ،4همچنین روش بیز ین اجازه محاسبات احتمالی بهطور موثر را میدهند و اغلب برای شرایط مدل احتمالی استفاده

میشوند و به استداللهای تحت شرایط نامشخص احتمالی ،عدمقطعیت (کمک میکنند (مونیتومو و همکاران .)2007 ،5در
روشهای در روشهای کالسیك ،پارامتر  θیك مقدار ثابت نامعلوم در نظرگرفته میشود و یک نمونه تصادفی بهصورت 𝑛𝑥 𝑥1 ......از
جامعهای که دارای توزیع) Fθ (xاست ،جمعآوری و براساس آن در مورد  θاستنباط میکنند .اما در روش بیزین  ،θکمیتی درنظر گرفته
میشود که خود یک متغیر تصادفی است و توزیع احتمال این متغیر تصادفی ،توزیع پیشین نامیده میشود .تابع پیشین تصحیحشده
توسط مشاهدات را تابع توزیع پسین مینامند و براساس این توزیع پسین تصمیمگیری انجام میگیرد و چگالی پسین  θدر حالت پیوسته
و گسسته از رابطههای ( )4(-)3بهدست میآید (بهبودیان:)2011 ،6
)π(θ)f(x│θ

()3

= ∫ π(θ)f(x|θ)dθ .

)h(x,θ
)m(x

= ): K (θ│xپیوسته

در فضایی که پارامتر  θگسسته باشد باید بهجای انتگرال از جمع استفاده کرد:

()4

.

)π(θ)f(x│θ

∑ π(θ)f(x│θ)dθ

=

)h(x,θ
)m(x

= ): K (θ│xگسسته

1Wang
2Zade

& Bergerr

3Casella

& Seifi

4Ershadi
5

Munetomo et al.

6Behboodian

 -2-3پیشینه پژوهش

ووو )2004( 1توانست برآورد فازی بیزی را برای توابع احتمال اطمینان ،نرخ خرابی و همچنین قابلیت اطمینان بر روی هر ماشین را
محاسبه نماید .او از قابلیت اطمینان ماشینها توانست قابلیت اطمینان سیستمها را هم به شکل سری و هم به شکل موازی را محاسبه

کند .همچنین وو )2006( 2نرخ خرابی و قابلیت اطمینان را برای توزیع پواسون محاسبه کرد و قابلیت اطمینان را برای سیستمهای سری
و موازی محاسبه کرد.
طاهری و زارعی )2011( 3نیز یک رو یکرد بیزی را برای تجزیهوتحلیل قابلیت اطمینان سیستم در محیط مبهم بهبود دادند و مفهوم
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متغیرهای تصادفی مبهم و برآورد بیزی برای ساختن قابلیت اطمینان بیزی سیستم مبهم گسترش دادند و بهمنظور ارزیابی درجه عضو یت
صحیح و غلط تخمین بیز فازی ،یک برنامه غیرخطی حل کردند .رو یکرد آنها دو مزیت عمده داشت :اوال ،بهکارگیری رو یکرد بیزین
که میتوان از طریق آن اطالعات گذشته را درباره سیستمهای اساسی (اصلی) بهدست آورد .ثانیا ،با بهکارگیری مجموعه مبهم (فازی)
میتوان به یک استنباط عمیقتری دست یافت.

مدل کیفیت مبتنی بر فعالیت پرداختند و نتایج دقت باالی رو یکرد پیشنهادی را ارائه میدهد.
عابدینی و عارفی )2015( 5ابتدا دیدگاه فیتل در مبحث استنباط بیزی در محیط فازی مورد مطالعه قرار دادند .این دیدگاه به محاسبه تابع
پسین براساس تابع پیشین فازی و دادههای فازی پرداخته است .در ادامه ،یک دیدگاه جدید برای برآورد بیز نقطهای فازی براساس تابع
پسین بیانشده مورد مطالعه قرار دادند .این برآوردها شامل میانه فازی ,میانگین فازی و مد فازی توزیع پسین میباشد.
ححسامیان )2016( 6نیز با استفاده از روش کالسیک بیزی در محیط فازی به یک آزمون فرض فازی بیزی با توزیع پیشینی نادقیق
پرداخته است و با استفاده از مثالهای عددی به امکانسنجی و اثربخشی روش پیشنهادی پرداخته است.
ارشادی و سیف )2016( 7به طراحی شبکهی باور بیزین با احتماالت فازی برای تشخیص افتراقی بیماری پوستی پرداختند .در ابتدا با
توجه به ارتباط پیچیدهی بین و یژگیهای دادههای بیمار از روش شبکهی باور بیزین در طراحی این روش استفاده کردند و برای کاهش
تعدد احتماالت پایگاه دادههای اولیه از احتماالت فازی استفاده کردند و دقت حاصلشده از این روش با سایر روشهای کالسبندی
طراحیشده برای این نوع پایگاه داده را مقایسه کردند.
گسالیناس و همکاران )2016( 8یک رو یکرد بیزی فازی برای تخمین فرکانس سیل ارائه دادند .در این مقاله یک چارچوب جدید را ارائه
میدهند که عدم دقت (از طریق یک رو یکرد فازی) و عدم قطعیت تصادفی (از طریق یک رو یکرد بیزی) را در برآورد احتماالت سیالب
بررسی کردند.

1Wu
2Wu

& Zarei

3Taheri

& Dhir
& Arefi

4Jeet

5Abedini

6Hesamian
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Ershadi & Seifi
et al.

8Salinas

ارزیابی قابلیت اطمینان و دردسترس بودن سیستم تولید تحت شرایط فازی به روش بیز ین

همچنین دیر و جیت )2012( 4به ارزیابی و پیشبینی حفظ کیفیت نرمافزارهای تولیدشده به روش ترکیبی بیزی و فازی و با استفاده از

همچنین آلتیلیو و همکاران )2018( 1یک مدل تخمین بیزی برای شبکههای عصبی فازی با وزن تصادفی ارائه دادند که یک استراتژی
یادگیری را معرفی میکند که برای هر سیستم استنتاجی فازی و شبکه عصبی مناسب است و نتایج تجربی این مقاله نشان از اثربخشی
روش پیشنهادی میدهد.
یادگاری و سیدین )2018( 2نیز به ارزیابی تهدید اهداف با استفاده از شبکههای فازی و بیزین پرداختند .برای نشاندادن کارآمدی روش
پیشنهادیشان مجموعهای از معیارهای اعتبارسنجی کیفی و کمی در این مقاله ارائه کردهاند و یک رفتار حرکتی با اهداف هوایی
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شبیهسازی شده است و نتایج روش پیشنهادی بهطور کیفی و کمی با دو روش نقشه شناختی فازی و شبکه بیزین مقایسه شده است .این
نتایج بیانگر آن هستند که روش پیشنهادیشان ازلحاظ جذر میانگین مربعات خطا ،درجه حساسیت کلی و جزئی و درجه تفکیکپذیری
بهتر از دو روش دیگر عمل میکند.
همچنین المرانیاالئی و همکاران )2019( 3به مدلسازی رضایت مشتری در بخش اعتبار بانکی بهوسیله شبکههای بیزین و فازی
پرداختند و به این نتیجه رسیدند که رو یکرد پیشنهادیشان برای مدلسازی سیستمهای پیچیده که توسط اطالعات پراکنده یا نامشخص
است مناسب است.

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،5شماره  ،2تابستان  ،1399صفحه133-150 :

با توجه به پیشینه پژوهش میتوان دریافت که کمبود اینگونه پژوهشها در زمینه ترکیب مدل جهت ارزیابی قابلیت اطمینان و دردسترس
بودن سیستم تولید با ترکیب روش فازی و بیزین همچنان احساس میشود .لذا پژوهش حاضر جهت رفع این کاستی ،با استفاده از مدل
جدید ترکیبی روش بیزین با فازی که نهتنها نرخ خرابی و شکست ماشینآالت بلکه برای همه انواع شکستها مانند مواد و تدارکات،
مدیریت و پرسنل و تجهیزات و راهاندازی و  ...میتواند بهکار برود ،به ارزیابی همزمان قابلیت اطمینان و دردسترس بودن سیستم
تولیدی شیر کارخانه پگاه فارس پرداخته است تا نمایش معقولتری از دانش و موتور استنتاج موثرتری در تجزیهوتحلیل عدم قطعیت و
ارزیابی وضعیت ارائه دهد و عالوه بر دارا بودن و یژگیهای هر دو مورد ،کاستیهای هر دو روش نیز کاهش یابد.

 -3روش پژوهش
روش تحقیق مورد استفاده به لحاظ ماهیتی از نوع کاربردی است و روش آن زمینهای-موردی است .هدف از تحقیق کاربردی بهدست
آوردن درک یا دانش الزم برای تعیین ابزاری است که بهوسیله آن نیازی مشخص و شناختهشده برطرف گردد و با توجه به اینکه برای
نشاندادن ارزیابی قابلیت اطمینان و دردسترس بودن سیستم تولیدی به روش بیزین فازی بهصورت عملی در شرایط واقعی کارخانه شیر
پگاه فارس بهکار گرفته شده است ،لذا روش تحقیق از نوع زمینهای-موردی است .برای جمعآوری دادهها از دو روش میدانی و
کتابخانهای استفاده شده است .به اینصورت که در مرحله اول با استفاده از روش کتابخانهای ادبیات موضوع ،چارچوب نظری و پیشینه
مناسب برای تحقیق فراهم شد و در مرحله دوم با استفاده از مستندات کارخانه شیر پگاه فارس اقدام به جمعآوری اطالعات شده است.
همچنین فرآیندهای تولیدی کارخانه شیر پگاه فارس بهعنوان جامعه آماری درنظر گرفته شده است و با توجه به وسعت کارخانه شیر
پگاه فارس ،فرآیند تولید بخش تولید شیر استریلیزه (سالن  )4UHTبهعنوان نمونه آماری درنظر گرفته شده است .مراحل انجام پژوهش
به شرح زیر است:







تعیین ساختار سیستم ( شامل :تعیین سیستم و فرآیند تولید و زیرفرآیندهای تولید).
محاسبه قابلیت اطمینان و در دسترس بودن به روش بیزین فازی.
(محاسبه قابلیت اطمینان اجزا و قابلیت اطمینان سیستم به روش بیز ین ،فازیکردن پارامترهای قابلیت اطمینان ،تخمین نرخ خرابی به روش بیزین
جهت محاسبه دردسترس بودن (الزم به ذکر است که در محاسبات این تحقیق ،پارامترهای توزیع پیشین (پارامتر نرخ خرابی و یا تعمیر) از تجارب
گذشته شرکت استخراج گردید .برای اینکار از میانگین زمانهای خرابی و تعمیر سالهای  95تا  96جهت پارامترهای موردنظر(نرخ خرابی و نرخ
تعمیر) استفاده شد .همچنین عدم قطعیت موجود در دادهها توسط عدد مثلث فازی انعکاس یافته است و زمان تعمیر زمان خرابی از میانگین دادهها
در سال  95و  96استخراج گردیده است .زمان خرابی و یا تعمیر ( )1مربوط به سال  95و زمان خرابی و تعمیر ( )2مربوط به سال  96میباشد)،
محاسبه دردسترس بودن اجزا و سیستم با فرمول مارتز و والر و روش بیز ین).
1

Altilio et al.
& Seyedin

2Yadgari

Alaoui & Tkiouat

3Lamrani

high temperature

4Ultra

 تجز یهوتحلیل رو یکرد پیشنهادی ( شامل :تجز یهوتحلیل اطالعات و پارامترهای بهدستآمده در خصوص قابلیت اطمینان و دردسترس بودن
سیستم تولید شیر ،بحث و نتیجهگیری).

 -4شرح مسئله و ساخت مدل
 -4-1معرفی پارامترهای اصلی مدل

پیش از ساخت مدل پارامترهای مورداستفاده در مدلسازی قابلیت اطمینان در جدول  1تعریف و ارائه شده است.
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جدول  -1معرفی پارامترهای مدل.
Table 1- Introduction of model parameters.

معرفی

نماد

تعداد خرابیها در زیر فرآیند iام ثبتشده.

mi

زمان کلی عملیات زیر فرآیند iام (زمان شروع تا پایان
عملیات).

vi

دردسترس بودن.

A

نرخ خرابی زیر فرآیند iام.

λi

تعداد خرابی.

S

زمان jامین خرابی (مدت طول عمر)در زیر فرآیند iام.

t ij

تعداد تعمیر.

n

تعداد خرابیها برای زیر فرآیند iام (پیشین).

θi1

تعداد تعمیرها برای زیر فرآیند iام (پیشین).

γ1

زمان خرابیها (مدتزمان طول عمر) برای زیر فرآیند iام
(پیشین).

θi2

زمان تعمیرها برای زیر فرآیند iام (پیشین).

γ2

توزیع گاما.

Г

برآورد بیزی نرخ تعمیر و نرخ خرابی.

 ̂μو ̂λ

 -4-2ساخت مدل

 -4-2-1مرحله اول  :تعیین ساختار سیستم تولید شامل :فرآیند تولید شیر فرادما یا استریلیزه
روش تولید :ابتدا کیفیت شیر خام ازنظر شیمیایی و میکروبی آزمایش و مطابق شیر پاستوریزه ،چربی آن استاندارد میشود .سپس با
استفاده از دستگاههای تبادل حرارتی دما ابتدا به  80درجه و سپس تا حدود  140+5درجه سانتیگراد میرسد و آنگاه تا  20درجه خنک
میشود .پسازآن در ظروف پاکتی و یا کیسه نایلونی استریل و مناسب بستهبندی میگردد .برای اطمینان از صحت عمل دستگاهها و
سالمت شیر ،تولید هرروز به مدت  10روز قرنطینه شده تا آزمایشهای الزم روی محصول انجام و سپس توزیع شود .بهطور کلی می
توان فرآیند تولید شیر استریلیزه را به دو مرحله تقسیمبندی کرد 1( :مرحله تولید شیر و ( 2مرحله بستهبندی.
زیر فرآیند تولید شیر همانطور که در شکل  1نشان داده شد ساختاری سری دارد و زیر فرآیند بستهبندی نیز ساختاری موازی دارد که در
این پژوهش با توجه به نمونه پژوهش تنها قابلیت اطمینان و دردسترس بودن زیر فرآیند اول که ساختاری سری دارد بررسی شده است.
برای انجام تعیین ساختار سیستم تولید ،فرآیندهای تولید و زیر فرآیندهای آن شناسایی شدند ،زیرا یک فرآیند تولید هنگامی متوقف می
شود که هرکدام از زیر فرآیندهای آن از کار بیفتد که در این پژوهش زیرفرآیندهای شامل :ماشین و تجهیزات ،مواد و تدارکات ،مدیریت
و کارکنان و راهاندازی میباشد که ساختار آن در شکل  1آورده شده است .الزم به ذکر است شکست ماشین از فقدان تولید بهعلت توقف
یا سرعت پایین فرآیندهای تولید ناشی میشود .زیرفرآیند مواد و تدارکات مسئول تدارکات موادخام و مواد کاالی نهایی فرآیند تولید است.
در این زیرفرآیند ،ابتدا کیفیت شیرخام ازنظر شیمیایی و میکروبی ،آزمایش میشود و شیر خام با بار میکروبی پایین( کمتر از  500هزار)
از سالن تحو یل شیر در تانکهای مخصوص خط  UHTذخیره میگردد و چربی آن نیز استاندارد میشود و سپس جهت پروسه به سالن
منتقل میشود که شکست این فرآیند بهمعنی توقف تولید و کیفیت بد مواد خام (شیرخام) و مواد کاالی نهایی (شیر استریلیزه) میشود.
مدیریت و کارکنان زیر فرآیندی است که مسئول برنامهریزی عملیات هستند .شکست و یا خرابی آن توقف تولیدی شناخته میشود که به
علت برنامهریزی نادرست در فرآیند سالن  UHTو نبود افراد فنی مناسب میباشد .زمانهای راهاندازی ،هنگامی بهکار میروند که اقالم
تولیدشده تغییر کرده و ماشینها برای آمادهسازی اقالم جدید آماده میشوند.

ارزیابی قابلیت اطمینان و دردسترس بودن سیستم تولید تحت شرایط فازی به روش بیز ین

معرفی

نماد

قابلیت اطمینان برای زیر فرآیند iام.

ri

راهاندازی
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مدیریت و کارکنان

مواد و تدارکات

ماشین و تجهیزات

شکل  -1ساختار سری سیستم تولید شیر استریلیزه (فرادما).
Figure 1- Series structure of sterilized milk production system (Fradema).

 -4-2-2مرحله دوم محاسبه قابلیت اطمینان سیستم تولید شیر به روش بیزین فازی

این مرحله شامل نیز چند زیرمرحله است که در ادامه به شرح آن پرداخته شده است:
نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،5شماره  ،2تابستان  ،1399صفحه133-150 :

محاسبه نرخ خرابی .ی یک سیستم تعمیر پذیر ،قابلیت اطمینان از احتمال خرابی ،بدون کارکرد ،در یک بازهی زمانی بهدست میآید،
بنابراین برای محاسبات نیازی به اطالعات تعمیر ،نمیباشد .بهمنظور انجام محاسبات با توجه ادبیات پژوهش نظیر (وو 2004 ،و وو،
 2006و مارتز و والر )1982 ،1از فرضهای زیر که برای زیرفرآیندهای ،تولید میباشند ،پیروی شده است:







زیرفرآیندها مستقل از یکدیگر عمل میکنند.
برای هر زیر فرآیند ،زمانهای شکست (خرابی) مستقل است و مستقیما با توزیع نمایی شناخته میشود.
برای هر زیر فرآیند ،زمانهای تعمیر مستقل است و مستقیما با توزیع نمایی شناخته میشود.
نرخ شکست و نرخ تعمیر هر دو دارای توزیع گاما بوده ،بهعلت اینکه توزیع گاما ،توزیع توام نمایی است که یک توزیع انعطافپذیر است.
برای هر زیرسیستم زمانهای خرابی و تعمیر مستقل است.
سیستم تولید یک سیستم تعمیر پذیر بوده و زیرسیستمها بخشهای تعمیر جداگانهای دارند.

در ادامه معادالت برآورد قابلیت اطمینان به روش بیزین فازی آورده شده است:
از آنجایی که زمان شکست با توزیع نمایی بهدست میآید و با توجه به اینکه فرآیند پواسون ،فرآیندی است که ترتیبی از حوادث را
هماهنگ میکند ،طوریکه زمان بین رخدادهای متوالی مستقل و مستقیما متناظر با توزیع نمایی میباشد ،لذا از فرآیند پواسون برای
محاسبه نرخ خرابی استفاده شده است:
()5

e-λt (λt)m
.
!m

= }|λکلی زمان در داده رخ خرابیهایf(m|λ)=P {t

الزم به ذکر است که منظور از زمان کلی ،زمان از لحظه شروع تا پایان عملیات است .همچنین با توجه به جدول  1متغیر تصادفی ،tij
 jامین زمان خرابی و iامین زیر فرآیند میباشد و  tijبه معنی متغیر تصادفی با  j=1 ,…,miو  i=1 ,…, kمیباشد لذا زمان کلی عملیات

( زمان شروع تا پایان) بهصورت رابطه ( )6می باشد ،که 𝑖𝑚 تعداد خرابیهای مشاهدهشده ،برای زیر فرآیند iام میباشد.
mi

()6

νi = ∑ tij .
j=1

فرض شده که 𝑗𝑖𝑡ها مستقل هستند و بهطور مستقیم با توزیع نمایی با پارامتر 𝜆 توزیع گذاری شده است λ .نامعلوم میباشد ،بنابراین
توزیع گاما با پارامتر  θ2و  θ1بهعنوان توزیع اولیه برای کمیسازی عدم قطعیت اختصاص داده شده است .بهعلت اینکه توزیع گاما یک

& Waller

1Martz

توزیع توام برای توزیع نمونهگیری نمایی میباشد θi1 .بهعنوان تعداد خرابیهای که در طول مدت  θi2برای زیر فرآیند iام رخ دادهاست،
بیان میگردد .بهمنظور بهکارگیری رو یکرد بیز ین ،نرخ خرابی  ،λiبهعنوان متغیر تصادفی  Λiبرای هر ، i=1 ,…, kفرض شده است که Λi

توزیع اولیه گاما با تابع چگالی) Г(θi1,θi2از رابطه ( )7بهدست میآید:
θ θi1

()7
و

i2
.πΛi (λi )= Г(θ
.λ θi1 -1 .e-λiθi2
) i
i1

در این صورت چگالی پسین Λi

()8

از رابطه ( )8بهدست میآید:
(vi +θi2 )θi1+mi

.λi mi+θi1 -1 .e-(vi+θi2 )λi .

و توزیع گاما با پارامتر ) Г(θi1 +mi ,vi +θi2

) Г(mi +θi1

) f(mi |λi ).πΛi (λi

=

∞
(∫0 f

mi |y).πΛi (y)dy
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=) πΛi (λi |mi ,vi

شناخته میشود ،همچنین برای  λبرآورد نقطهای بیز برای نرخ خرابی میانگین توزیع پسین می

باشد که تحت رابطه ( )9نشان داده شد:
s+θ

()9

λ̂= t+θ1.
2

کاهشی میباشد ،که یک رابطه یکبهیک بین  rو  λمیباشد .بنابراین معکوس منحصر بهفرد
 λi = - lnti riبرای

,t≥0

 0≤r≤1بدست میآید .لذا توزیع  riمیتواند از طریق توزیع 𝑖𝜆 بهصورت رابطه ( )10بهدست میآید:
1

()10

) ( ).

- ln ri

dλ

ti

dri

ri ti

( ) | i| =πΛi

- ln ri
ti

( πRi (ri )=πΛi

همچنین رابطه ( )10میتواند برای تعیین هم توزیع اولیه و هم توزیع ثانو یه  Rبراساس توزیع  Λiبکار رود .اگر  πΛiمتناظر چگالی
اولیه  Λiباشد ،پس  πRiهم چگالی اولیه (پیشین)  Rمیباشد و اگر  πΛiمتناظر با چگالی ثانو یه  Λiباشد πRi ،هم چگالی ثانو یه (پسین)
 Rمیباشد:
()11
که این رابطه

.

(θi2 ⁄ti )θi1 .r(θi2⁄ti )-1 .(- ln ri )θi1-1

1

) Г(θi1

ri ti

ً

اصطالحا توزیع لوگ منفی) Nlg(θi1 , θi2 ⁄ti

=) ()

- ln ri
ti

( πRi (ri )=πΛi

نیز هست .بهدلیل اینکه  mخرابیهای مشاهدهشده در زمان  ،νiتوزیع ثانو یه

ای که برای  Λiاستخراج شد توزیع گاما با چگالی) Г(θi1 +mi ,vi +θi2

بود ،دوباره با بهکارگیری توزیع ثانو یه از  Riکه همچنین یک توزیع

لوگ منفی )  NL g(θi1+mi , (vi +θi2)⁄tiبهدست می آید:
()12

.(- ln ri )mi+θi1 -1 .r(vi+θi2 )/ti -1 .

(vi +θi2 )mi +θi1
) Г(mi +θi1

=) .πRi (ri |mi ,vi

از آنجایی که قابلیت اطمینان یک سیستم سری با  kجزء مستقل بهصورت  r= ∏ki=1 riبدست میآید و با توجه به اینکه نرخ شکست و
نرخ تعمیر هر دو دارای توزیع گاما بوده و تبدیل ملین نیز یک تبدیل انتگرالی است و با تابع گاما مرتبط است ،لذا بهمنظور یافتن قابلیت
اطمینان سیستم و قابلیت اطمینان اجزای آن از تبدیل ملین استفاده شده است که در اینصورت تبدیل ملین چگالی ثانو یه از  Rبا انتگرال
گیری بهصورت مستقیم ،اینگونه میباشد:
()13

.

mi +θi1

)

vi +θi2
vi +θi2 +(u-1)ti

(=)M(πRi (ri |mi ,vi );u

و برای یک سیستم سری که شامل  kجزء مستقل است قابلیت اطمینان سیستم
()14

.

mi +θi1

)

vi +θi2
vi +θi2+(u-1)t

Ri

حاصل قابلیت اطمینان اجزای آن است:

( M(πR (r|m,v);u)= ∏ki=1

ارزیابی قابلیت اطمینان و دردسترس بودن سیستم تولید تحت شرایط فازی به روش بیز ین

محاسبه قابلیت اطمینان اجزا و سیستم تولید به روش بیز ین .قابلیت اطمینان فرآیند iام در طول مدت  ri (t)=e-λit tو یک تابع یکنوا

همچنین برای تابع زیان درجهدو ،برآورد بیزی قابلیت اطمینان سیستم میانگین توزیع ثانو یه میشود که نقطه بیز قابلیت اطمینان ̂ rبا
تبدیل ملین از رابطه ( )15بهدست میآید:
()15

M{fr (r);u}=E[ru-1 ].

اگر  u=2باشد ،میزان تبدیل ملین ،با میانگین  rبرابر خواهد شد .بنابراین:

()16

M{fr (r);u=2}=E[r].
v +θ
r̂=E[R|m,v]=M(πR (r|m,v);u=2)= ∏ki=1 ( i i2 ).mi+θi1
v +θ +t

()17
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i2

i

 -4-2-3فازی کردن پارامترهای قابلیت اطمینان سیستم تولید شیر
در محاسبات قابلیت اطمینان فرض شده است که دادهها (  )tij ،mi ،viمقدار دقیق و مشخصی هستند .در یک سیستم پیچیده مانند سیستم
تولید شیر ،تعداد خرابیها و زمانهای خرابی ممکن است به دلیل خطای تجهیزات و خطای انسانی ناشی از عدم اتوماتیک بودن
سیستمهای تعمیر و نگهداری پیشگیرانه و نبود افراد فنی و یا برخی از شرایط غیرقابل انتظار محیط ،بهطور دقیق وبراساس استاندارد تا
نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،5شماره  ،2تابستان  ،1399صفحه133-150 :

لحظه پایان ثبت نشود .در چنین شرایطی این عدم قطعیت بایستی در محاسبات کمی لحاظ شوند .لذا از مجموعه فازی برای کمیکردن
عدم قطعیت داده غیردقیق استفاده شده است .نرخ خرابی  ،λiقابلیت اطمینان 𝑖𝑟 و زمانهای خرابی  tijبرای پیدا کردن زمان کل عملیات
( viزمان از لحظه شروع تا پایان عملیات) ،متغیرهای تصادفی فازی فرض شدهاند .برای پیدا کردن زمان کلی عملیات (زمان از لحظه
شروع تا پایان عملیات) ،جمع و ضرب بین دو عدد واقعی فازی انجام شده است و فرض شده که پارامترهای توزیع اولیه از تجارب
گذشته شناخته شدهاند .اگر ̃ xیک عدد واقعی فازی ،با تابع عضو یت ̃𝐴𝜇 باشد .مجموعه سطح  αبهعنوان } X̃ α={x|μÃ (x)≥αبرای همه
] α=[0,1میباشد ،این مجموعه بسته ،محدب و محدود و میتواند بهصورت ] X̃ α=[x̃uα,x̃uαبیان شود .هنگامی ̃𝑥 یک متغیر تصادفی
فازی است که اگر و تنها اگر  x̃uα,x̃uαمتغیرهای تصادفی برای همه ] α=[0,1باشند .اکنون همچنین اگر زمانهای خرابی t̃ij ،بهعنوان متغیر

تصادفی با یک پارامتر فازی  λ̃ iدر نظر گرفته شود ،با استفاده از  ̃λliو  λ̃ uiپارامترهای متغیرهای تصادفی  (t̃ij )lو ̃ij )u
 (Ttهستند .همچنین
α
α
l
u
u
u
l
متغیرهای تصادفی  λ̃ iو  λ̃ iدارای توزیعی با پارامتر شناختهشده )  (θi1 ,(θ̃ i2 )αو )  (θi1 ,(θ̃ i2 )αهستند .بهازای ] λ̃ α

 λ∈[ ̃λlαو برای برخی

از مقادیر  ،β≥αرابطه  λ= ̃λuα λ= ̃λlαیا برقرار میباشد ،بهعلت اینکه  . ̃λl1 =λ̃ u1بنابراین برآورد نقطهای بیز  λمیتواند در بازهی بیان شود:
̂l
u
̂l
u
Aα = [min { inf λ̃ β , inf λ̃̂β } ,max { sup λ̃ β , sup λ̃̂β }].

()18

α≤β≤1

α≤β≤1

α≤β≤1

α≤β≤1

با توجه به تعریف متغیر تصادفی فازی ،میتوان بازهی محدودی از برآورد نقطهای بیزی قابلیت اطمینان را پیدا کرد (رابطه ( .))18برای
انعکاس دادههای  vi ،t̃ij ،θ̃ i2یک عدد واقعی مثلث فازی درنظر گرفته میشود و مجموعه سطح  αبرای ] α=[0,1در محاسبات آن بکار
میرود (ν̃i )lα ،و  (ν̃i )uαمحدودهی بازهی فازی  ν̃iو  (θ̃ i2)lαو (θ̃ i2)uα:محدودهی بازهی فازی  θ̃ i2و  (t̃(ij) )lαو  (t̃(ij))uαمحدودهی بازهی فازی
) t̃(ijهستند .لذا برای یک سیستم با ساختار سری پژوهش که دارای  4زیر فرآیند میباشد ،قابلیت اطمینان عبارت خواهد بود از:
mi +θi1

()19

.

)

mi +θi1

()20

.

mi +θi1

l
l
(t̃(ij) ) +(θ̃ i2)α
α

l
l
(t̃(ij) ) +(θ̃ i2 )α +t

= ∏k=4
( i=1

l

)

α

u
u
(t̃(ij) ) +(θ̃ i2 )α

k=4

α

α

l
(ν̃ i )lα +(θ̃ i2) +t
α

mi +θi1
u
) (ν̃ i )uα +(θ̃ i2
u
α
( ∏ = r̃̂α
)
u
(ν̃ i )uα +(θ̃ i2 ) +t
i=1
α
k=4

)= ∏ ((t̃ )u +(θ̃ )u +t
)(ij
i2 α
i=1

) (ν̃ i )lα +(θ̃ i2
α

r̃̂lα = ∏k=4
( i=1

 -4-2-4محاسبه در دسترسبودن بیزین فازی با استفاده از فرمول مارتز و والر برای فرآیندها و زیرفرآیندهای سیستم تولید شیر

با توجه به مطالعه مارتز و والر در سال  ،1982دردسترس بودن سیستم تعمیر پذیر میتواند با بهکارگیری رابطه ( )21محاسبه میشود:
()21
x

.

μ
μ+λ

=

)E(y
)E(x)+E(y

=A

زمان خرابی و  yزمان تعمیر است x ،و  yهر دو دارای توزیع نمایی با پارامترهای 𝜇 و  λهستند .توزیع گاما بهعنوان توزیع پیشین  μو

 λدرنظر گرفته میشود .فرض میشود که  xو  yمستقل هستند .برای تعیین در دسترسبودن سیستم پارامترهای توزیع نمایی بایستی

تخمین زده شوند .تخمین بیز فازی مانند رابطه ( ،)9بیان خواهد شد .بهخاطر اینکه توزیع گاما ) Г(θ1 ,θ2
و امید توزیع گاما ) Г(θ1 ,θ2

توزیع اولیه نرخ خرابی است

میشود  . θθ12پارامتر  𝜃1میتوان بهعنوان تعداد خرابی کاذب 1در تست طول عمر و مدتزمان  θ2بهعنوان

واحدهای زمانی کاذب نشان داده شود ،لذا تخمین نقطهای بیزین فازی زمان خرابی بهصورت رابطههای ( )23( - )22بیان میشود:
()22

.

()23

.

s+θ1
l

l

(t̃)α +(θ̃ 2 )α

̂l
= λ̃ α

s+θ1
u
u
(t̃)α +(θ̃ 2 )α

u
= λ̃̂α
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در رابطههای ( θ1 )23(- )22و  θ2پارامترهای توزیع اولیه میباشند و فرض میشود که از تجارب گذشته مشخص شدهاند θ2 .زمان
و  θ1خرابیهای رخداده و متناظر با مشاهدات در طول مدتزمان  tهستند S ،نیز خرابیهای رخداده میباشد .همچنین در این پژوهش
 θ2و  tبهعنوان اعداد فازی براساس دادههای موجود در سیستم تولید درنظر گرفته شده است .برای پارامتر توزیع زمان تعمیر ،همانند بیز
فازی که برای  λنرخ خرابی محاسبه گردید میتوان برای  μنیز نرخ تعمیر را تخمین زد ،تخمین نقطهای بیزین فازی زمان تعمیر نیز با
رابطههای ( )25(- )24بیان میشود:

()25
در رابطههای ( γ1 )25(- )24و

.

n+γ

1
u
(t̃)α +(γ̃ 2 )u
α

̂
μ
= ̃ uα

 γ2پارامترهای توزیع اولیه میباشند و فرض میشود که از تجارب گذشته مشخص شدهاند𝛾2 .

و

 𝛾1زمان خرابیهای رخداده و متناظر با مشاهدات در طول مدتزمان  tهستند n .نیز تعمیرهای رخداده میباشد .همچنین در این
پژوهش  γ2و  tبهعنوان اعداد فازی براساس دادهای موجود در سیستم تولید درنظر گرفته شده است .لذا برآورد نقطه بیزین فازی در بازه
ی  Ã lαو Ã uαبهصورت رابطههای ( )27(- )26میشود:

()26

()27

n+γ1
l
(t̃)α +(γ̃ 2 )l
α
n+γ1 .
s+θ1
+
l
l
l
l
(t̃)α +(θ̃ 2 )α (t̃)α +(γ̃ 2 )α

̂
= ̃ lα
A

n+γ1
u
̃
(t
)
+(γ̃ 2 )u
α
= ̂u
α
̃
A
α
n+γ1 .
s+θ1
u+
u
u
u
) (t̃)α +(θ̃ 2 )α (t̃)α +(γ̃ 2
α

پس از بهبود کلی معادالت دردسترسبودن بیزین فازی ،در دسترسبودن سیستم سری شامل  Nجزء مستقل با رابطه ( )28محاسبه
میشود:
μi
).
λi +μi

()28

N

( ∏ =A
i=1

با توجه به شکل  1میزان در دسترسبودن یک فرآیند که دارای چهار زیر فرآیند سری میباشد و با درنظر گرفتن عوامل فازی میتوان
بهصورت رابطههای ( )30(- )29درنظر گرفت:

()29

).

̂̃(μ
)l
i

α

̂l
̂̃(λ̃ i )α +(μ
)l
i

α

4

̂l
̃
A
( ∏ =α
i=1

1

Pseudo
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()24

.

n+γ1

l

(t̃)α +(γ̃ 2 )lα

̂
μ
= ̃ lα

()30

).

̂̃(μ
)u
i

α

u
̂̃(λ
̂̃
)u
i )α +(μ
i

4

( ∏ = ̂u
̃
A
α

α

i=1

 -5تجزیهوتحلیل رویکرد پیشنهادی
پس از تعیین ساختار تولید شیر و زیرفرآیندهای آن ،بهمنظور تعیین زمانهای خرابی و تعمیر زیرفرآیند تولید شیر ،با توجه به ادبیات
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پژوهش و مطالعات وو ( )2006توزیع نمایی برازش خوبی نسبت به دادههای طول عمر ،ازجمله (طول عمر) زمان تعمیر و زمان خرابی
داشته است که همچنین با توجه به مطالعات وو ( )2006در سطح  α=0.95نکو یی برازش برای زمان خرابی و تعمیر فرآیند تولید در
این پژوهش ،بررسی گردید و فرض توزیع نمایی موردقبول واقع شد .برای محاسبات از یک زوج داده استفاده شده است ،البته بسته به
میزان دسترسی به اطالعات و اینکه از چه زمانی میزان قصد محاسبه قابلیت اطمینان است میتوان از دادههای متفاوتی استفاده کرد.
الزم به ذکر است که زمانها براساس دقیقه میباشند .همچنین در محاسبات این پژوهش ،پارامترهای توزیع اولیه تعداد یک خرابی و یا
تعمیر را بهازای مدتزمان آن خرابی و یا تعمیر که از دادهها و تجارب گذشته (مربوط به سالهای  95تا  )96میباشد ،قرار داده شده
است که این مهم در جدول  2نمایش داده شده است و زمان خرابی و تعمیرحاصل نیز از میانگین دادهها در سالهای  95تا  96می

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،5شماره  ،2تابستان  ،1399صفحه133-150 :

باشد که در جدول  3نمایش داده شده است.
جدول -2پارامترهای توزیع اولیه.
Table 2- Initial distribution parameters.

راهاندازی

پرسنل و مدیریت

ماشین و تجهیزات

مواد و تدارکات

̃
89

̃
63

̃
920

̃
380

نرخ خرابی(̂𝝀)

̃
15

̃
11

̃
126

̃
60

𝝁)
نرخ تعمیر( ̂

جدول -3زمان خرابی و تعمیر.
Table 3- Breakdown and repair time.

راهاندازی

پرسنل و مدیریت

ماشین و تجهیزات

مواد و تدارکات

̃
903

̃
725

̃
14020

̃
4015

زمان خرابی ( )1سال 95

̃
991

̃
783

̃
14832

̃
4302

زمان خرابی ( )2سال 96

̃
42

̃
12

̃
340

̃
366

زمان تعمیر ( )1سال 95

̃
51

̃
18

̃
160

̃
281

زمان تعمیر ( )2سال 96

همچنین بهمنظور محاسبه قابلیت اطمینان به روش بیزین فازی ،ابتدا عدم قطعیت در دادهها با اعداد مثلث فازی انعکاس داده شده
است و با استفاده از اصل تجزیه میتوان در جداول  4و  5گفت:

جدول -4اعداد فازی خرابی.
Table 4- Fuzzy numbers of failure.
]𝛼[715 + 10𝛼, 735 − 10

̃
725

]𝛼 [370 + 10𝛼, 390 − 10

̃
380

]𝛼[893 + 10𝛼, 913 − 10

̃
903

]𝛼 [910 + 10𝛼, 930 − 10

̃
920

]𝛼[4202 + 100𝛼, 4402 − 100

̃
4302

]𝛼 [53 + 10𝛼, 73 − 10

̃
63

]𝛼[13832 + 1000𝛼, 15832 − 1000

̃
14832

]𝛼 [79 + 10𝛼, 99 − 10

̃
89

]𝛼[773 + 10𝛼, 793 − 10

̃
783

]𝛼 [3915 + 100𝛼, 4115 − 100

̃
4015

]𝛼[981 + 10𝛼, 1001 − 10

̃
991

]𝛼[13020 + 1000𝛼, 15020 − 1000

̃
14020

145

جدول  -5اعداد فازی تعمیر.
Table 5- Fuzzy numbers of repair.

]𝛼[330 + 10𝛼, 350 − 10

̃
340

]𝛼[116 + 10𝛼, 136 − 10

̃
126

]𝛼[2 + 10𝛼, 22 − 10

̃
12

]𝛼[1 + 10𝛼, 21 − 10

̃
11

]𝛼[8 + 10𝛼, 28 − 10

̃
18

]𝛼[5 + 10𝛼, 25 − 10

̃
15

]𝛼[32 + 10𝛼, 52 − 10

̃
42

]𝛼[356 + 10𝛼, 376 − 10

̃
366

]𝛼[41 + 10𝛼, 61 − 10

̃
51

]𝛼[271 + 10𝛼, 291 − 10

̃
281

سپس میتوان قابلیت اطمینان فرآیند تولید و تکتک اجزاء را با استفاده از روش بیزین فازی محاسبه کرد .بهطور کلی میتوان قابلیت
اطمینان در بازهی  Aαرا با درجهی اعتماد  αرا بهدست آورد .لذا با درنظرگرفتن  ،α=0.95یعنی قابلیت اطمینان با بازهی بسته سطح
 0.95درصد ،در طول مدت یک شیفت  8ساعته ،میتوان قابلیت اطمینان فرآیند کلی سیستم تولید شیر را با رابطههای ()20(-)19
محاسبه کرد:
2+1

×

)(370+10α)+(3915+100α)+(4202+100α
( = r̃̂lα
)
(370+10α)+(3915+100α)+(4202+100α)+240

2+1

×

)(910+10α)+(13020+1000α)+(13832+1000α
(
)
(910+10α)+(13020+1000α)+(13832+1000α)+240
2+1

)(53+10α)+(715+10α)+(773+10α
(
)
(53+10α)+(715+10α)+(773+10α)+240

×

2+1

=0.4164.

)(79+10α)+(893+10α)+(981+10α
)
(79+10α)+(893+10α)+(981+10α)+240

(

2+1

×

)(390-10 α)+(4115-100 α)+(4402-100α
)
(390-10 α)+(4115-100 α)+(4402-100α)+240

( = r̃̂uα

ارزیابی قابلیت اطمینان و دردسترس بودن سیستم تولید تحت شرایط فازی به روش بیز ین

][150+10α,170-10α

̃
160

]𝛼[50 + 10𝛼, 70 − 10

̃
60

2+1

×

)(930-10 α)+(15020-1000α )+(15832-1000α
(
)
(930-10 α)+(15020-1000α )+(15832-1000α)+240
2+1

×

)(73-10 α)+(735-10α)+(793-10α
)
(73-10 α)+(735-10α)+(793-10α)+240

(

2+1

)(99-10 α)+(913-10α)+(1001-10α
)
(99-10 α)+(913-10α)+(1001-10α)+240

=0.4170.
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(

برای زیرفرآیندها نیز به همین روش بازه قابلیت اطمینان بدست آورده شد که بازه قابلیت اطمینان برای زیر فرآیند مواد و تجهیزات
بهصورت]0.9216و ،[0.9214زیرفرآیند ماشین و تجهیزات بهصورت ]0.9762و ،[0.9761زیرفرآیند پرسنل و مدیریت
بهصورت]0.653و [0.625و برای زیرفرآیند راهاندازی بهصورت ]0.7099و [0.7096میباشد .بهمنظور محاسبه در دسترسبودن فازی فرآیند
تولید با فرمول مارتز و والر و روش بیزین ،ابتدا نرخ خرابی و نرخ تعمیر فرآیند تولید و اجزاء را بهصورت جداگانه با استفاده از روش
بیزین فازی رابطههای ( ،)25(-)22بهدست آورده شد:

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،5شماره  ،2تابستان  ،1399صفحه133-150 :

محاسبه نرخ خرابی با رابطه (:)22
2+1
=0.345×10-3 ,
)(370+10α)+(3915+100α)+(4202+100α
2+1
=0.101×10-3 ,
)(910+10α)+(13020+1000α)+(13832+1000α
2+1
=1.911×10-3 ,
)(53+10α)+(715+10α)+(773+10α

2+1
=1.56×10-3 .
)(79+10α)+(893+10α)+(981+10α
2+1

=0.4164.

)(79+10α)+(893+10α)+(981+10α
)
(79+10α)+(893+10α)+(981+10α)+240

(

محاسبه نرخ خرابی با رابطه (:)23
2+1
=0.344×10-3 ,
)(390-10 α)+(4115-100 α)+(4402-100α
2+1
=0.100×10-3 ,
)(930-10 α)+(15020-1000α )+(15832-1000α
2+1
=1.907×10-3 ,
)(73-10 α)+(735-10α)+(793-10α
2+1
=1.511×10-3 .
)(99-10 α)+(913-10α)+(1001-10α

محاسبه نرخ تعمیر با رابطه (:)24
2+1
=4.25×10-3 ,
)(50+10α)+(356+10α)+(271+10α
2+1
=4.80×10-3 ,
)(116+10α)+(330+10α)+(150+10α
2+1
=75.9×10-3 ,
)(1+10α)+(2+10α)+(8+10α
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2+1
=28.1×10-3 .
)(5+10α)+(32+10α)+(41+10α

محاسبه نرخ تعمیر با رابطه (:)25

2+1
=4.78×10-3 ,
)(136-10α)+(350-10α)+(170-10α
2+1
=70.5×10-3 ,
)(21-10α)+(22-10α)+(28-10α
2+1
=27.3×10-3 .
)(25-10α)+(52-10α)+(61-10α

پس مقادیر بدست آمده از محاسبه نرخ تعمیر و خرابی جهت محاسبه میزان در دسترسبودن فرآیند تولید در رابطههای ()30(-)29
قرار داده شد و با قراردادن  α=0.95بازهی دردسترس بودن برای فرآیند تولید شیر ،برای زیرفرآیند مواد و تجهیزات بهصورت
]0.9248و ،[0.9247زیر فرآیند ماشین و تجهیزات بهصورت بازهی

]0.9794و،[0.9793

زیر فرآیند پرسنل و مدیریت

بهصورت]0.975و [0.973و برای زیر فرآیند راهاندازی بهصورت ]0.948و [0.947میباشد و درنهایت دردسترسبودن برای فرآیند تولید با
درنظرگرفتن کلیه زیر فرآیندها بهصورت ]0.838و [0.835در طول یک شیفت کاری 8ساعته بیان شده است که این نتایج قابلیت اطمینان
و دردسترسبودن و نرخ خرابی و نرخ تعمیر تکتک عوامل موثر بر یک فرآیند تولید ،در جدول  6نشان داده شده است:
جدول -6نتایج حاصل از محاسبات.
Table 6- Results of calculations.

راهاندازی

مدیریت و پرسنل

ماشین و تجهیزات

مواد و تدارکات

زیرسیستم

][0.947,0.948

][0.973,0.975

][0.9793,0.9794

][0.9247,0.9248

بازهی در دسترسبودن

][0.7096,0.7099

][0.625,0.6530

][0.9761,0.9762

][0.9214,0.9216

بازهی قابلیت اطمینان

][1.51,1.56
× 10−3
][27.3,28.1
× 10−3

][1.907,1.911
× 10−3
][70.5,75.9
× 10−3

][0.100,0.101
× 10−3
][4.78,4.80
× 10−3

][0.344,0.345
× 10−3
][4.23,4.25
× 10−3

نرخ خرابی
نرخ تعمیر

با استفاده از جدول  6میتوان به بررسی تکتک عوامل پرداخت و متوجه شد که قابلیت اطمینان و دردسترسبودن و نرخ خرابی و تعمیر
در زیر فرآیندها به چه میزان بوده و نقاط ضعفوقوت آن را مشخص کرد و الزامات الزم را مبنیبر افرایش سطح دسترسی و قابلیت
اطمینان هر زیر فرآیند را بهطورجداگانه انجام داد .درواقع با باالبردن سطح قابلیت اطمینان و دردسترسبودن سیستم تولیدی میتوان به
نتایج زیر رسید:

ارزیابی قابلیت اطمینان و دردسترس بودن سیستم تولید تحت شرایط فازی به روش بیز ین

2+1
=4.23×10-3 ,
)(70-10α)+(376-10α)+(291-10α
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رضایت مشتریان :ارائه مداوم و مطلوب محصول یا خدمات رضایت مشتریان را بههمراه خواهد داشت.
کاهش هزینههای مدیریت داراییهای فیز یکی :افزایش تعداد خرابیها در هر یک از زیرفرآیندهای جدول  6و قطع جریان تولید هز ینههای
مستقیم و غیرمستقیم بسیار باالیی را به صنایع تحمیل میکند .کاهش احتمال بروز خرابی و تعمیر با استفاده از روشها و سیستمهای افزایش
سطح قابلیت اطمینان و دردسترس بودن سیستم تولیدی از اولین راهبردهای حل چنین مشکالتی است.
خوشنامی :حفظ دیدگاه مثبت به یک صنعت ازمنظر تولید محصوالت باکیفیت ،تداوم و حفظ سطح مطلوب ارائه خدمات به قابلیت اطمینان
و در دسترسبودن تجهیزات و فرآیندهای آن ارتباط مستقیم دارد.
الزامات خریداران :امروزه برای بسیاری از خریداران عمده محصوالت ،ارزیابی بلوغ مدیریت داراییهای فیز یکی ،شرایط نگهداشت و سطح
قابلیت اطمینان و دردسترس بودن تجهیزات اهمیت باالیی دارد ،زیرا ضعف در یکی از حلقههای زنجیرهی تامین باعث قطع جریان در کل
فرآیند تولید تا مصرف و باعث زیرسوالرفتن عملکرد همه ذینفعان این فرآیند میشود.
نافع رقابتی :میتوان از شاخصهای باالی قابلیت اطمینان و دردسترس بودن سیستم تولید برای ایجاد فرصت رقابتی در راهبردهای بازاریابی
نیز استفاده کرد .نشاندادن سطح باالتر قابلیت اطمینان و دردسترس بودن سیستم تولید نسبت به رقبا از روشهای متداول در بازاریابی است.

همچنین نتیجه قابلتوجه اینکه مهمتربودن قابلیت اطمینان یا قابلیت دسترسی بستگی به اهداف سازمان و نوع فرآیند و شرایط دارد.
نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،5شماره  ،2تابستان  ،1399صفحه133-150 :

یک سازمان میتواند دسترسپذیری پایین را بپذیرد ولی با توجه به خطرات ایمنی و یا کیفیتی ،قابلیت اطمینان پایین را نتواند بپذیرد و
ً
برای برخی دیگر بالعکس .اما باید دانست که تعالی سازمان و نگهداری و تعمیرات با هردوی این تعاریف ایجاد میشود و معموال در
اکثر سازمانهای موفق این دو شاخص مهم باهم افزایش یا کاهش مییابند که همانطور که از جدول  6قابلمشاهده است تقریبا بازه
قابلیت اطمینان و در دسترسبودن سیستم تولید به یکمیزان میباشند و این امر انعطافپذیری و برآورد دقیقتری از قابلیت اطمینان و
دردسترس بودن را فراهم میکند.
در ادامه قابلیت اطمینان و دردسترس بودن کل فرآیند تولید و با درنظرگرفتن فقط ماشینآالت و تجهیزات ،بیان شده است و همچنین
به مقایسه نتایج حاصل از قابلیت اطمینان محاسبهشده با درنظرگرفتن تمامی زیر فرآیندها و تنها با درنظرگرفتن ماشینآالت پرداخته
شده است که این مهم در جدول  7آورده شده است:
جدول  -7مقایسه بین ماشینآالت و تمامی اجزا.
Table 7- Comparison between machines and all components.

تمامی اجزا

ماشینآالت و تجهیزات

انواع خرابی

][0.4164,0.4170

][0.9761,0.9762

بازهی قابلیت اطمینان

][0.835,0.838

][0.9793,0.9794

بازهی دردسترس بودن

وقتی صحبت از سیستم میشود ،منظور تعدادی زیرفرآیند است که باهم وظیفه خاصی را انجام میدهند (همانند چهار زیر فرآیند
موردمطالعه این پژوهش) و اگر وظیفه موردنظر تحقق یابد ،سیستم در کار خود موفق بوده است و در غیر اینصورت با شکست مواجه
شده است .یکی از عوامل عمده عدم موفقیت سیستم ،شکست هرکدام از زیرفرآیندهای سیستم است .مطالعات قابلیت اطمینان و در
دسترسبودن سیستم تولیدی باید تعیین کنند که حساسیت یا میزان تأثیرپذیری سیستم از خرابی هر یک از اجزاء چه اندازه میباشد.
برای این منظور تقسیمبندیهایی از انواع سیستمها صورت پذیرفته است که مهمترین آنها عبارتاند از :سیستمهای سری ،موازی،
سری – موازی ،پیچیده .با توجه به اینکه فرآیند تولید شیر کارخانه موردمطالعه پژوهش مطابق شکل  1سری میباشد ،لذا همه اجزاء
باید برای موفقیت کار کنند .به عبارتدیگر خرابی حتی یکی از زیرفرآیندها منجربه شکست یا خرابی سیستم میشود و همین امر سبب
میشود که قابلیت اطمینان سیستم و در دسترسبودن سیستم تولید سری از قابلیت اطمینان و دردسترس بودن هر یک از اجزاء
تشکیلدهنده آن کمتر باشد .چه که در جدول  7دیده میشود ،قابلیت اطمینان و دردسترس بودن کمتر از زمانی است که تمامی خرابی
های فرآیند تولید درنظر گرفته میشود ،بنابراین در برنامهریزی تولید و کنترل باید تمام زیرفرآیندهای سیستم تولید را درنظر گرفت زیرا
درنظر گرفتن تنها خرابی ماشینآالت و نادیدهگرفتن دیگر زیرفرآیندها شکست و خرابی بیشتری بهعمل میآورد و کارخانه نمیتواند
تقاضاها را برآورده کند و زمان تحو یل سفارش عقب میافتد و این تاخیر در برآوردهکردن نیاز مشتریان ،نشاندهنده این است که در
طوالنیمدت ،باعث ازدست دادن مشتریان و زیان مالی میشود.

 -6بحث و نتیجهگیری
قابلیت اطمینان ،چالش کیفیت در قرن بیستو یک و از شاخصترین ابعاد مرغوبیت کاال و خدمات میباشد ،زیرا بهخاطر پیچیدگی
طراحی سیستمها ،هز ینه ضمانت محصول رو به افزایش است .بنابراین در هر جامعه مدرن ،مهندسان و مدیران فنی مسئول برنامهریزی
طراحی ،ساخت و بهرهبرداری از سادهترین محصول تا پیچیدهترین سیستمها هستند ،ازکار افتادن محصولها و سیستمها موجب وقوع
اختالل میباشد و میتواند بهعنوان تهدیدی برای جامعه تلقی شود .برای داشتن کنترل و برنامهریزی موثر میبایست قابلیت اطمینان و
در دسترسبودن سیستم تولید را بهعنوان کل محاسبه و ارزیابی کرد .در این پایاننامه ،با استفاده روش بیزین فازی برای مدیریت انواع
عدم قطعیتها در محیط تولید بهکار رفت و نتایج حاصل از آن بیان گردید .بنابراین عدم قطعیت تصادفی توسط بهکارگیری تئوری
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مجموعه فازی مدلسازی گردید .از طرف دیگر ،بهکارگیری روش تجزیهوتحلیل بیزین ،برای حل اینگونه مسائل ،بر روی عدم قطعیت
غیر تصادفی تمرکز دارد .لذا با استفاده از ترکیب آمار بیز و مجموعههای فازی میتوان عدم قطعیت تصادفی و غیرتصادفی را در محیط
کنترل کرد .همچنین روش بیزین برای مسائل پیچیده (مانند سیستم تولید) مناسب است به علت اینکه یک راه طبیعی برای هماهنگ
کردن اطالعات پیشین و دادههای کنونی برای تجزیهوتحلیل است .از اینرو در این مقاله از ترکیب تئوری فازی و آمار بیزین برای حل و
مدلسازی قابلیت اطمینان استفاده شد که ابتدا ساختار تولید شیر کارخانه پگاه فارس و هر زیرفرآیند آن تعیین شد و در مرحله بعد ،قابلیت
شد و پساز آن با استفاده از نرخ خرابی و تعمیر مشخصشده ،در دسترسبودن سیستم تولیدی شیر پگاه فارس به روش مارتز و والر
مشخص شد و درنهایت بازه اطمینان و در دسترسبودن سیستم تولید شیر پگاه فارس و زیرفرآیندهای آن مشخص شد که نتایج نشان داد
که رو یکرد بهبودیافته دقت بیشتری از قابلیت اطمینان و در دسترسبودن را نشان میدهد .بهعلت اینکه خرابی تمامی اجزا سیستم و
همچنین عدم قطعیت در دادهها را در فرآیند تخمین درنظر میگیرد زیرا در روشهای مدلسازیهای موجود محاسبه قابلیت اطمینان و
در دسترسبودن ،تنها برخی از مولفههای شکست درنظر گرفته میشد مانند ماشینآالت و انسان است که سبب میشد ،محاسبات
قابلیت اطمینان و در دسترسبودن سیستم تولید ،برآورد زمانی اشتباهی را نتیجه دهد و این بهنوبه خود ،منجر به زیان مالی و ازدست
دادن حسن نیت مشتری میشد ،لذا برای داشتن کنترل و برنامهریزی موثر میبایست قابلیت اطمینان و در دسترسبودن سیستم تولید را
بهعنوان کل محاسبه کرد .بههمین منظور در این پژوهش ،یک روش مدلسازی جدید برای تعیین قابلیت اطمینان و در دسترس از یک
سیستم تولید مدلسازی شد ،که مزایای زیر را دارد:





تمام اجزای سیستم و سلسلهمراتب آن در ساختار سیستم را درنظر میگیرد.
اساختار سلسلهمراتبی مدل پیشنهادی همه انواع شکستها مانند مواد ،تدارکات ،مدیریت ،پرسنل ،ماشین و تجهیزات را دربرمیگیرد.
امکان محاسبه قابلیت اطمینان و د دسترس بودن سیستم تولیدی را برای اجزای سیستم تولید که بهعنوان فرآیندهای تولید شناخته میشوند و اجزای
هر فرآیند تولید که بهعنوان زیرفرآیند تولید شناخته میشوند را دارد.
با استفاده از همین نحوه محاسبه ،میتوان قابلیت اطمینان سیستمهای موازی را نیز محاسبه نمود.

در پایان نیز پیشنهادهایی برای مطالعات و تحقیقهای بعدی داده شده است:




استفاده از توزیعهایی غیر از توزیع نمایی برای زمان خرابی و تعمیر زیر سیستمها که میتواند متناسب با نوع زمان خرابی و تعمیر زیرفرآیندها
تعیین شود.
بهکارگیری قابلیت اطمینان فازی چندحالته در تجز یهوتحلیل.
بهکارگیری روش بیزین فازی را برای تجز یهوتحلیل زنجیرهتامین استفاده کرد و درنظر گرفتن قابلیت اطمینان تامینکنندگان و خردهفروشان.

ارزیابی قابلیت اطمینان و دردسترس بودن سیستم تولید تحت شرایط فازی به روش بیز ین

اطمینان فرآیند تولید و زیر فرآیندهای آن به روش بیزین فازی محاسبه گردید و سپس به روش بیزین فازی نرخ خرابی و تعمیر مشخص
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