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المستخمص

يعرف نمو الموثوقية بأَنو التقدم ِ
اليجابي في مقياس الموثوقية خالل مدة من الزمن بحسب

التغييرات في تصميم المنتج أو عمميات التصنيع ،وىنالك ثالث مساحات رئيسة لنمو الموثوقية:

ىي التخطيط ) ،(planningوالتعقب ) ،(trackingوالظيور ) (projectingوتم تسميط الضوء

عمى أَىم أُنموذج من نماذج التعقب وىو أُنموذج  ،Crow-Amsaaوتم تقدير معممات االنموذج

باستخدام طريقة ِ
المكان الَعظم ،وكذلك تقدير أوقات الثقة الخاصة بيذه المعممات  ،وتقدير أوقات
الثقة الخاصة بمعدل العمر الزمني بين الفشل المحظي ) ،(DMTBFواخي اًر تمت محاكاة االنموذج

باستخدام طريقة مونتي كارلو باستخدام البرامجية المتخصصة ).(RGA

الكممات المفتاحية :نموذج  ،Amsaaاختبار نمو الموثوقية

This is an open access article under the CC BY 4.0 license
)http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Using Amsaa Model in Evaluating Reliability Growth Testing
Abstract
Reliability growth is defined as the positive progress in reliability over
a period of time according to changes in product design or manufacturing
processes. There are three main areas of reliability growth: planning,
tracking and projecting. The most important model is the tracking models
The model parameters were estimated using the maximum potential
method as well as estimation of the confidence intervals for these
parameters, estimation of the confidence intervals for the time-to-time ratio
(DMTBF), and finally the model was simulated using the Monte Carlo
method using specialized software (RGA) .
* طالة هاجستير  /قسن االحصاء والوعلوهاتية  /كلية علوم الحاسوب والرياضيات  /جاهعة الووصل
** هدرس  /قسن االحصاء والوعلوهاتية  /كلية علوم الحاسوب والرياضيات  /جاهعة الووصل

تاريخ استالم البحث 8302/9/03

تأريخ القبول 8308 /03/82

استخدام نموذج  Amsaaفي تقييم اختبار نمو الموثوقية

[]03

 -1المقدمة
قام العالم الري أج .كرو ( )Larry H. Crowبتطوير أُنموذج تحميل نشاط نظم مادة الجيش
االمريكي ( )Us Army Material System Analysis Activity )(AMSAAحينما كان في

الجيش المريكي خالل عقد السبعينات من القرن الماضي .يعد نمط نمو الموثوقية ()AMSAA

تماماً النمط نفسو بالنسبة لفرضية دوان ()Duane؛ وعمى أية حالة فبخالف فرضية دوان يعتمد

أنموذج ( )AMSAAعمى أساس إحصائي).(Statistical Biases
إن البنية

الحصائية النموذج ( )AMSAAيكون مكافئاً لعممية بواسون غير المتجانسة

(( (Non-Homogenous Poisson Process)NHPPمع دالة كثافة وايبل (.)Weibull
وىذا لو عدة فوائد منيا :إِن المعممات الخاصة بعممية بواسون غير المتجانسة( ،)NHPPوكذلك

الحاالت بالنسبة لحدود الثقة يمكن أن تكون مقدرة عمى أساس صارم من الناحية الحصائية،

االوقات الفاصمة لمثقة يمكن أن تحتسب وجودة اختبار حسن المطابقة يمكن أن يكون مطبقاً.
إن تصميم أُنموذج ( )AMSAAيتم تصميمو لتتبع الموثوقية ضمن طور اختبار محدد ،وليس عبر
أطوار االختبارات الخرى ويفترض أنو يقوم عمى أساس حاالت الفشل وزمن االختبار ضمن طور
اختبار محدد ،ومعدل الفشل التراكمي يكون خطياً عمى مقياس لوغاريتمي-لوغاريتمي

( .)log-log scaleويكون ىذا موقعياً ضمن نمط طور االختبار فيما يخص نمو الموثوقية

بالمقارنة مع النمط العالمي الذي ذكره العالم دوين (.(Crow,1972) )Duane

يقوم أُنموذج ) (AMSAAبتحميل تقدم نمو الموثوقية خالل كل طور االختبار ،ويمكن أَ ْن يساعد
في تحميل ما يأتي :
أ .موثوقية الشكل )(configurationالحالية في االختبار.
ب .موثوقية الشكل في االختبار عند نياية طور االختبار.
ج .الموثوقية المتوقعة في حال امتداد زمن االختبار الخاص بالطور .
د .معدل النمو.
ىـ .اختبار حسن المطابقة الممكن تطبيقو.

[]31

الوجلة العراقية للعلوم اإلحصائية (2019 )28

و .الجودة المطبقة لمفحوصات المناسبة.
 -2تطوير ال نموذج

Model Development

االنتقال من أنموذج دوان ( )Duaneإلى شكل دالة كثافة وايبل ()Weibull
)

(

) ( {

)

(

يتم عن طريق استبدال معممة القوى ( )1-αلـ( ،)βإذ إِن ( )βتمثل معممة الشكل ،أَما معممة

الـقياس فيي( .)λويمكن تقدير معممتي أُنموذج كرو-أمسا ( )λو( )βباستخدام طريقة ِ
المكان
الَعظم بدالً من كون ( )βمفترضة لتكون مثبتة (كما في أُنموذج دوان .)Duane

الحظ دوان في بادئ المر أن عدد حاالت الفشل المتراكمة فيما يخص نظام معين في زمن العممية

الكمي قد يكون مقرباً بـ(

) ،وفيو يجب أن تكون قيم الـ ( )λو( )βأقل من واحد بالنسبة لتمثيل

نمو الموثوقية .في حين استنبط العالم كرو ( )Crowأُنموذجاً إحصائياً لوصف نمط نمو الموثوقية ،
وىذا االنموذج يفيد أن متوسط عدد حاالت الفشل المتراكمة مع الزمن ( )tيتم التعبير عنيا

بـ(

) ،ولكن العدد الفعمي لحاالت الفشل المرصودة لذلك الزمن تمثل متغي اًر عشوائياً تم وصفو

من خالل عممية وايبل ( .)Weibull Processويزودنا ىذا التطور بطريقة احتساب التقديرات

الصحيحة من الناحية الحصائية لمنظام أَال ىو معدل العمر الزمني بين الفشل المحظي والتراكمي

( )MTBFإذا لم يكن ىناك تحسينات إضافية مشتركة .ويشكل ىذا وسيمة لمراقبة نمو الموثوقية
خالل عممية التطور).(Brian,2008
 -3أساسيات ال نموذج

Basics Of The Model

يفترض أنموذج نمو الموثوقية()Crow _AMSAAأنو ضمن طور اختبار معين تقع حاالت الفشل
طبقاً لعممية بواسون غير المتجانسة ) ،(NHPPمع دالة كثافة حاالت الفشل خالل طور االختبار
التي يمثميا دالة الكثافة وايبل )).(ρ(t
يعرف معدل الفشل التراكمي المالحظ (( )C(tكما في:
ّ
C(t) = N(t)/t
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إذ إِن (N(tيمثل العدد الكمي لحاالت الفشل المتراكمة لدى جميع وحدات االختبار في زمن االختبار
التراكمي ( ،)tوىي تمثل متغي اًر عشوائياً الذي يتبع توزيع بواسون poisson dist.بالمعدل الزمني
) ( .إِن احتمالية وقوع حاالت الفشل عددىا ( )nبين بدء االختبار وزمن االختبار ()t
تمثل ):(Swajeeth& Naikan,2012
) (

) (

)

) ( (

) (
إِن ()( )θ(tالمعدل الزمني) لعدد حاالت الفشل المتوقعة مع الزمن إذ تكون عمى اآلتي:
𝛽θ(t) = λtβ
وِان ( )λو( )βمعممات الدالة.
بحدوث تغير في الزمن مقداره ( ،)∆tفإن  ρ(t)∆tتمثل تقريباً احتمالية فشل نظام معين في المدة
الزمنية ( .)t, t + ∆tويفترض أنموذج ( )AMSAAأن:
) (

) (𝜌

𝛽

إذ تمثل ( )tزمن االختبار التراكمي ،و( )λتمثل معممة القياس ،و( )βتكون معممة الشكل لمرسم
البياني لدالة الكثافة ،فِإذا كانت قيمة معممة الشكل  ،β = 1فإن  ρ(t) = λعندئذ المعدل الزمني
المتجانس أو التوزيع السي ،وحينما يكون  ،β< 1فإن ) ρ(tتتناقص
لمفشل تمثل عممية بواسون
ْ
متضمنة نمو الموثوقية ،واخي اًر حينما تكون  ،β>1فإن ) (tتتزايد متضمنة تناقصاً في موثوقية
النظام(.(Mod,2012
وِان كثافة الفشل المحظية )(Instanteous Failure Intensity
𝛽

) (𝜌
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أَي إِن ) ρ(tاو ) (
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تمثل كثافة الفشل المحظية ) (instanteous failure intensityوفي حالة

خاصة الزمنة الفشل الُسية إذ ال يوجد نمو ،وبيذا فِإن :
) (ρ

) (
وِان المعدل الزمني لعدد حاالت الفشل :
)…(4

=λT

∫

) (𝜌 ∫

)) ( (

وفي الحالة العامة لنمو الموثوقية تكون القيمة المتوقعة لعدد حاالت الفشل
∫

) (𝜌 ∫

)) ( (
)) ( (

ولوضع القيمة ِ
الحصائية لعممية نمو الموثوقية يؤخذ بنظر االعتبار مرة أُخرى الحالة الخاصة
النعدام النمو .وفي ىذه الحالة عدد حاالت الفشل ) N(tالمختبرة عبر المدة الزمنية ) (0,Tتكون
عشوائية .والقيمة المتوقعة لحاالت الفشل تتبع عممية بواسون المتجانسة وبمعدل λT

.

إِن أُنموذج  Crow _AMSAAعمم حالة عدم النمو ىذه؛ ليسمح النموذج النمو الموثوقية التي
تحدث بسبب تصحيح االحداث او العطالت )  ،(corrective actionوىذا التعميم يحفظ توزيع
بواسون لعدد حاالت الفشل ،ولكن يسمح لمعدد المتوقع لحاالت الفشل )) ( (

ليكون خطياً

حينما ترسم ضمن المقياس )  (log-log. scaleأَي إِن
)… (5
أَما معدل العمر الزمني بين الفشل التراكمي :
) (

)) ( (
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وكما ىو مالحظ في أَعاله يمثل المخطط الموقعي )  (local patternلنمو الموثوقية ضمن طور
االختبار الشيء نفسو لدى مخطط النمو الذي الحظو دوان ان

بالنسبة لدوان تساوي:

) (
وكثافة الفشل التجميعي

لدوان ىي :

) (
وِان العالقة بين معممات  Crow_AMSAAومعممات  DUANEيمكن أَ ْن تكون مطورة وىي عمى

اآلتي):(Crow,1993
) (
)

𝛽

(

وىذه العالقات ليست مطمقة فيي تتغير بحسب كيفية تحديد المعممات (الميول )، (slopsالَجزاء
المحصورة ) ) (interceptفي الوقت الذي يتم فيو تحميل البيانات .
تحسن في الموثوقية .والقيمة الثابتة لدالة
وأَخي اًر عندما يبدأ االنتاج يتم تثبيت التصميم اي ليس ثمة
ٌ

الكثافة الخاصة بأُنموذج االنتاج يجب ان تكون مساوية الى حد قريب لقيمة دالة الكثافة عند نياية
اختبار التطور .وليذا تكون قيمة ) (MTBFالمتوقعة لنموذج االنتاج مساوية لمقموب دالة الكثافة
عند نياية طور االختبار وعمى يأتي (:(Mod,2012
)

(

𝛽

) (

تمثل معدل العمر الزمني بين الفشل المحظي.
-4التقييم اإلحصائي لنمو الموثوقية
Statistical Assessment Of Reliability Growth
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الجراءات الخاصة بالتقدير النقطي وتقدير أوقات الثقة الخاصة بـ( )MTBFيتم توضيحيا في أدناه بما
معطى،
يتعمق ببيانات مشتممة عمى أزمنة الفشل من االختبار المنتيي  )terminated)timeعند زمن
ً

أو بما يتعمق بالبيانات المشتممة عمى أزمنة الفشل من االختبار المحدد عند نشوء عدد معين من حاالت

الفشل) ،(Failure Terminatedكذلك يتم عرض جودة مالءمة االختبار وتفصيمو لتحديد فيما إذا كان
النموذج مناسباً لوصف البيانات في أدناه أَم ال.
إذا كانت الزمنة المضبوطة ) (exact timeلنشوء الفشل غير معروفة) ،(Unknownفي حين تكون
غير مكتشفة فقط )(uncoveredخالل الفحص الذي يتبع االختبار ،فال يزال من الممكن استخدام
أُنموذج نمو الموثوقية من خالل تبويب البيانات).(Crow,1983
 -5التقييم اإلحصائي في حالة زمن الختبار المنتهي:
Statistical Assessment Of Time Terminated Testing
ىنا سوف يتم التقييم االحصائي لمبيانات الخاصة باالختبارات ذات الزمن المحدد مسبقا ،أي يتم
تحديد زمن معين من قبل الباحث ليقاف االختبار .وتتضمن البيانات المطموبة زمن االختبار
التراكمي لدى كل النظمة عند نشوء أو ظيور أية حالة فشل ،فضالً عن زمن االختبار المتراكم.
والحتساب زمن االختبار التراكمي لظيور حالة فشل معينة فمن الضروري جمع زمن االختبار لدى
ٍ
وحينئذ تشتمل البيانات عمى الـ( )Nمرات من أَزمنة الفشل المتعاقبة
كل نظام في تمك المحظة.
(

)

التي

تظير

قبل

الوصول

إِلى

زمن

االختبار

المتراكم

الكمي(.(Mod,Abbey,2012
 -6تقدير المعممات لبيانات ازمنة الفشل
Parameter estimation for failure times data
إِن معممات أُنموذج ) (Crow-Amsaaيتم تقديرىا باستخدام طريقة ِ
المكان الَعظم  .فِإذا كانت
دالة الكثافة االحتمالية لمحدث ذات التسمسل )ith(Mil-Hdbk,2011
)

(

) (

𝛽

)

| (
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فِإن دالة ِ
المكان الَعظم ىي :
(

)

∏

إذ إِن
)

𝛽

زمن التشغيل ىو اآلتي :
(

{

وبأخذ الموغاريتم لطرفي المعادلة )(12
(

)

𝛽(

∑)

𝛽

ثم نشتق المعادلة ) (14أَوالً بالنسبة لممعممة  λكم ىوا موضح في أَدناه :

وبمساواتيا بالصفر ،وحميا بالنسبة لممعممة  λعندئذ يكون مقدر المعممة ̂ ىو اآلتي:
)

̂

(

ثم نشتق المعادلة )(14بالنسبة لممعممة β
∑
)

(

𝛽
∑

𝛽
̂𝛽

إن المعادلة ) (16خاصة بتقدير المعممة ̂ في حالة الزمن المنتيي ) .(Time Terminatedأَما
تقدير المعممة  βتكون عمى اآلتي :
∑

̂𝛽
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وفي أَي زمن فِإن دالة الكثافة المحظية تقدر باآلتي :
̂

̂𝛽 ̂

) ( ̂𝜌

تقدير لممعدل (العمر الزمني بين الفشل
وكما معموم فِإن مقموب ) ( ̂𝜌 في حالة االستقرار يعطينا
اً
المحظي) ) .(MTBFأَما في حالة الفشل المنتيي )  (failure terminatedفيتم تقدير كل من
المعممتين كما في حالة الزمن المنتيي ) (time terminationمع التعويض عن الزمن بما
يساويو
(

)

)

∑

(

̂𝛽

ٍ
مساو لزمن حدوث الفشل الَخير.
وىي تكافئ التقدير في حالة اختبار الزمن المنتيي بزمن اختبار
أَما معممة القياس  λفتقدر باآلتي
(

)

̂

̂

إِن المعادالت الخاصة بتقدير المعممة (17) , (16) βتعطينا تقديرات متحيزة لممعممة (Mil-β
).Hdbk 189c,2011
 -7تصحيح التحيز

Biasing Correction

الحظنا إِ ّن مقدر ِ
المكان الَعظم لمعممة الشكلβلتوزيع وايبل ذي المعممتين ىو تقدير
متحيز (أَي إِن قيمتيا المقدرة تكون عالية جداً )  ،)(Too Highالتي تؤثر بدورىا في دقة النتائج
وكما أَشرنا سابقاً ،إِ ّن معادلة تقدير معممة:(Brian,2008) β
)

(

∑

̂𝛽

∑

إذ إِن
في حالة تحديد زمن االختبار مسبقا
في حالة تحديد عدد حاالت الفشل مسبقا

*
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وِا ّن  nتمثل عدد حاالت الفشل الكمية  ،ولتصحيح التقدير المتحيز لكمتا الحالتين نقوم أَوالً بإيجاد
توزيع ل بالتالي ) (

:
)

(

ىي عبارة عن إِحصائيات مرتبة تتوزع توزيعاً أُسياً بمعممة قيمتيا  ،1ويتم توضيح ذلك من خالل
نقطة المحاكاة.
وبالضرب والقسمة عمى  λنحصل عمى
)
وبما أَن )

)

)

(

( يمثل العدد المتوقع لحاالت الفشل ،وبذلك يمكن صياغتيا عمى اآلتي -:
) (
)
) (

إذ إِ ّن

)

(

(

(

)

(

)

(

ىي نقطة المحاكاة )(Point Simulation
)

(

إذ إِن

(

تمثل دالة الموثوقية لمتوزيع االسي ذي معممة قيمتيا واحد ،واالن نقوم بمناقشة كمتا

الحالتين عمى حدة ،أَوالً إِيقاف الزمن قبل الفشل ) ،(Time Terminatedوثانياً تحديد عدد حاالت
الفشل قبل التجربة ): (Failure Terminated
نالحظ أَن
لمتوزيع االسي ذي المعممة .1

وبيذا فِإن ال )

(

ىي متغير عشوائي
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اوال :بالنسبة لعدد حاالت الفشل المحددة مسبقاً فِإننا نقوم بحذف ) (Removedمقام الصيغة
الخاصة بتقدير المعممة  ،βوبذلك فِإن  i=1,2,3,…n-1عمى اآلتي:
(

)

∑

∑

∑

∑

واذ إِن توزيع مجموع ) (n-1متغير عشوائي يتوزع كل منيا توزيعاً أسياً بمعممة  1يكون توزيع
كاما )(Gamma (n-1),1
أي إِن
)

(

(

)

)

(∑𝛽

)

وىنا كما ىو موضح سابقاً فِإن عدد المتغيرات ) ،(n-1وليس  nلن

(∑

) (

وبيذا فِإن
)

)

(

(

وبيذا فِإن القيمة المتوقعة ل
+

∑

*

𝛽

+

∑

*

) (

𝛽

ومن تعريف ̂ من المعادلة )(19نحصل عمى:
) ̂𝛽(

+

∑

*

)̂𝛽(
𝛽
𝛽

)̂𝛽(

[]33

)

استخدام نموذج  Amsaaفي تقييم اختبار نمو الموثوقية

) ̂𝛽(

(

𝛽

وبيذا فِإن ̂ تقدير متحيز .
وِان العامل

يستخدم لزالة التحيز.

TerminatedTime

ثانيا :حالة الزمن المنتهي

بالنسبة لمبيانات يتم تحديد زمن االختبار مسبقا ،وبيذا نحصل عمى :
)

(

(∑𝛽

)

)

(∑

وِان القيمة المتوقعة لممتغير  yىي :
)

) (

∑( 𝛽
)̂𝛽(
𝛽

)

) ̂𝛽(

(

إذ إِن العامل

𝛽

) ̂𝛽(E

يستخدم لزالة التحيز

 -8حدود الثقة لمعممات أنموذج  Crow-AMSAAعند استخدام البيانات المجمعة.
The confidence bounds for the Crow-AMSAA Parameter model when
using Grouped data
 1-8حدود الثقة لممعممة β
:Fisher Matrix Bounds (A
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المعممة بيتا βيجب ان تكون قيمتيا موجبة ،واذ إِن ̂𝛽ىو مقدر ِ
المكان الَعظم لتوزيع وايبل،
وحسب نظرية الغاية المركزية فِإن Lnβيتوزع توزيعاً طبيعياً قياسياً
(normal dist.(Standard
)

)

(

̂𝛽

𝛽

(

) ̂𝛽 (

√

يتم إعطاء حدود الثقة التقريبية عمى النحو اآلتي:
)

̂ ( ̂ )⁄

(

√

̂𝛽

̂𝛽 ممكن أَ ْن تتمثل بـ ـ :
̂

)

̂
̂

̂

(

∑

يمكن حساب كل التباين باستخدام مصفوفة فيشر:

)

) ̂ ̂𝛽(
]
) ̂𝛽(

(

)̂ (
) ̂ ̂𝛽(

𝛽

[
̂

Λالموغاريتم لدالة ِ
المكان الطبيعي إذ )
)

(

+

)

̂

𝛽

] 𝛽

:

(
(

)

(

*∑

[
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̂

)

)

̂

(

)
)

)

̂

̂

̂

̂

(

)

̂

()

̂

(
̂

)+

̂

(
(

*∑

𝛽

(

(

𝛽

(Bحدود الثقة :
حدود الثقة ل̂𝛽يتم الحصول عمييا من خالل التعويض في المعادلة () وعمى اآلتي:
)

)(

(

حينما:
:نياية المدة الفاصمة ل
:Kعدد المدد.
 :وقت االنتياء لمفاصل الزمني الخير.
̂

)

] )

(

̂

(
] ̂)

(

)
(

̂

)(

̂

)( [

̂) ( [

∑

√
)

(

حينما:
معكوس القياسي الطبيعي ).(inverse standard normal

(

)
√
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 :عدد حاالت الفشل.
بصورة عامة فِإن حدود الثقة لموجيين لم ـ̂𝛽 ىي ) ̂𝛽(

√

̂𝛽.

(Cحدود الثقة لمعدل النمو (بيانات المجمعة)
)Confidence Bounds Of Growth Rate(Grouped Data
منذ أَ ْن كان معدل النمو

مساوياً لـ

كانت حدود الثقة لكل من مصفوفة فيشر ونظرية كرو

:Crow

𝛽
𝛽
كل من 𝛽

يتم الحصول عمييما باستخدام الطرائق الموضحة في أعاله في حدود الثقة في

.Beta
 2-8حدود الثقة لممعممة
(Aحدود فيشر ماتريكس  Fisher matrix Boundsالمعممة

يجب أَن تكون قيمتيا موجبة،

وبذلك فِإن  Ln.يتبع التوزيع الطبيعي ،وىذه الحدود تعتمد عمى :
)

̂

(
)̂

(

√

حدود الثقة التقريبية لـ ىي:
)

(

(̂⁄

√

̂

عندما:
)

(

̂

̂
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حساب التباين ىو نفسو كما ىو موضح في أعاله في حدود الثقة عمى .Beta

)Bحدود الثقة ل زمنة الفشل  crow Bounds failure terminatedبالنسبة لبيانات أَزمنة
الفشل الوجيين

(لحدودالثقة): (Crow,1993

)

حينما :
 :Nمجموع عدد حاالت الفشل.
:وقت االنتياء من الفاصل الزمني الخير.
)Cحدود الثقة ازمنة الزمنcrow Bounds time terminated

حينما :
 :Nمجموع عدد حاالت الفشل.
:وقت االنتياء من الفاصل الزمني الخير.

-9اختباركرامر فون لحسن المطابقة Cramer –Von Misses Test
تتضمن فرضية العدم قيد االختبار عمى ان عممية بواسون غير المتجانسة ) (NHPPمع
دالة كثافة معينة لمشكل :
)

𝛽 (

𝛽

) (
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التي تصف بشكل مناسب نمو الموثوقية لنظام محدد يتم اختبارىا باستخدام إِحصائية (Cramer
)–Von Missesيستعمل التقدير غير المتحيز لمعممة الشكل  βالحتساب حسن المطابقة ،فقد يتم
احتساب احصائية اختبار حسن المطابقة عمى اآلتي مع أَزمنة فشل مرتبة بحيث تكون

)

) ((∑

إذ إِن قيمة  Mتكون عمى اآلتي :
*
ِإ ّن فرضية العدم تُرفض إِ ْن كانت ِ
الحصائية
المحدد من قبل المحمل الخاص بالقيم الحرجة لالختبار(الحمداني.)2005،

ىي أكبر من القيمة الحرجة لمستوى المعنوية

-10تصميم اختبار نمو الموثوقية باستخدام سميو-ماتك
 DesignReliability growth test By Simumaticيمكن أن يكون تحميل نمو الموثوقية
قيمة لممارسي الموثوقية .مع ىذا النيج .
باستخدام المحاكاة أداة ّ

يتم إجراء تحميالت نمو الموثوقية في عدد كبير من المرات عمى مجموعات البيانات التي
تم إنشاؤىا باستخدام محاكاة مونت كارلو .تعمل الداة المساعدة  SimuMaticالخاصة
استنادا عمى المستخدم معممات الدخال
ببرامجية RGAعمى إنشاء قيم محسوبة لمعممات (𝛽 ،)λ
ً

استنادا عمى زمن االختبار
عدد من محاكاة مونتي كارلو
المحددة SimuMatic .ينفذ أساساً ٌ
ً
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المطموب من قبل المستخدم أو إعدادات إنياء الفشل  ،ثم يعيد حساب معممات (𝛽  )λلكل
مجموعة من مجموعات البيانات التي تم إنشاؤىا .كما يتم تحديد عدد المرات التي يتم فييا إنشاء
مجموعات بيانات  Monte Carloواعادة حساب المعممات .يعرض الناتج النيائي القيم المحسوبة
(𝛽 ) ،ويسمح بأنواع مختمفة من التحميل.
يولد مجموعات بيانات متعددة باستخدام محاكاة مونتي كارلو .ثم يقوم بتحميل كل مجموعة بيانات
بشكل فردي (عمى سبيل المثال  ،لمعثور عمى معدل العمر الزمني بين الفشل المحظي  MTBFفي
أيضا بتحميل مجموعة مجموعات البيانات ككل (أي إِنو ُيظير معدل قيم
زمن محدد) ،ويقوم ً

المعممات ،وقيم المعممات المتوسطة لكل مجموعات البيانات).ولغرض التوضيح لمحاكاة أنموذج
كرو-امسا )(Crow-Amsaaنقوم بتصميم اختبار نمو الموثوقية لعادة تصميم منتج ما لموصول

الى اليدف المنشود ،أَي حينما يكون معدل العمر الزمني بين الفشل المحظي )(IMTBFموجوداً
ولممحاكاة يتم اختبارىا لتقدير اتجاه واحد)(one side 90%لحد الثقة لمزمن االزم لموصول الى
اليدف ،وىو قيمة معدل العمر الزمني بين الفشل المحظي ،وكذلك حد الثقة الَدنى باتجاه واحد
لمعدل العمر الزمني بين الفشل المحظي عند نياية زمن االختبار .
وكان زمن االختبار الكمي  ،10000HRباالعتماد عمى بيانات سابقة ،وكانت قيمة كل من
)

𝛽

( أَول الَمر نختار نوع البيانات بيانات أَزمنة الفشل المجمعة

 .grouped failure timeثانياً

نقوم بتوليد زمن مقداره ) .(time=10000HRثالثاً عدد

مجموعات البيانات ىي  ،20أَما عدد االنظمة المعالجة فيي  .1وىذه الحالة في ىكذا نوع من

البيانات
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الشكل) :(1يوضح واجية توليد simumatic

الجدول) : (1يوضح قيم المعممات المحسوبة لكل مجموعة بيانات مولدة

يعرض الجدول ) (1نتائج المحاكاة .والعمدة المسمى " "Betaو " "Lambdaتحتوي عمى
المعممات المختمفة التي تم الحصول عمييا عن طريق حساب كل مجموعة بيانات ولدت عن طريق
المحاكاة لمجموعات البيانات  .20ويحتوي عمود " "DMTBFعمى معدل العمر الزمني بين حاالت
الفشل المحظي MTBFعند ( 10000HRنياية زمن االختبار) .اما عمود DFI(demonstrated
) failure intensityفيو كثافة الفشل الموضحة في نياية االختبار .أَما عمود growth rate
فيمثل معدل النمو يساوي )

( يعني نمو أسرع في معدل النمو الفعمي.

ويبين الشكل اآلتي رسم معدل العمر الزمني بين الفشل المحظي( ) IMTBFمع حدود الثقة90
.٪

الشكل ) :(2يوضح معدل العمر الزمني مع حدود الثقة
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إذ يمثل الخط الَسود خط المعممة الحقيقي يرسم الخط المحدد بواسطة معممات أُنموذج
( .Crow-AMSAAىذه المعممات مرئية عمى لوحة التحكم في ورقة المحاكاة .).أَما الخط االصفر
والخط االخضر والخط المتوسط وخط الوسط فيرسمان الخطوط التي يحددىا المتوسط والمتوسطات
لكل المتوالدات (مجموعات البيانات) .أَما الخطوط الحمراء الحدود العميا والسفمى .فيوضح الرسم
استنادا عمى معممات الدخال المحددة:
اآلتي حدود الثقة المحاكاة لمعدد التراكمي لألعطال
ً

الشكل) :(3يوضح حدود الثقة لمحاكاة العدد التراكمي
تم ترتيب القيم المحسوبة من ورقة المحاكاة من الدنى إلى العمى لظيار حدود الثقة ويعرض
العمود الخاص "النسبة المئوية") .(percentageإن النسبة المئوية لمجاميع البيانات التي تساوي أو
أقل عن مجموعة البيانات المعطاة .لذلك حينما نقوم بحساب الحد الَدنى لمثقة باتجاه واحد بنسبة
90%الخاصة بـمعدل العمر الزمني بين حاالت الفشل المحظي  MTBFعند ، 10000HR
فستبحث عن قيمة ( IMTBF (10000HR.التي تقابل (10%أي  ، )100%-90%كما ىو
موضح بتحديده بالمون االصفر في الجدول اآلتي:
الجدول) :(2يوضح حدود الثقة والمعممات
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وبدالً من ذلك إذا كنا نرغب في الحصول عمى حدود الثقة من جانبين لـمعدل العمر الزمني بين
الفشل المحظي )) IMTBFبنسبة  ، )10000HR( 90%فسنبحث عن القيم التي تتوافق مع 5%
(لمحد الدنى)) (lower boundsو ( 95%لمحدود العميا)) ، (upper boundsكما ىو موضح
في الجدول اآلتي:

الستنتاجات:
إن البرامجية  RGAتساعدنا في تحميل بيانات أزمنة الفشل ،أي كان نوعيا ولمختمف
نماذج نمو الموثوقية التي استطعنا من خالليا التوصل الى الحد االدنى لمثقة باتجاه واحد وبنسبة
 ،90%والتي كانت تساوي  ،188 HR.وكذلك بالنسبة لمحدود الدنيا والعميا لمثقة لمعدل العمر
الزمني بين الفشل المحظي

وىي القيم التي تتوافق مع ( 5%لمحد الدنى) (lower

 في تقييم اختبار نمو الموثوقيةAmsaa استخدام نموذج

]03[

340 ( ىيupper bounds)) ( لمحدود العميا95%  وعند185.6 HR. وقيمتيا ىيbounds)
.HR.
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