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چکیده قابلیت اطمینان محصوالت تولیدی با توجه به تغییرات در کیفیت تولید میتواند متفاوت باشد .دادههای خرابی میدانی اطالعات
مفیدی را برای ارزیابی اینکه آیا تغییرات در قابلیت اطمینان مهم هستند یا خیر و یا شناسایی علت تغییرات ارائه میدهند .به منظور شناسایی
این خطاها نیاز به مدلسازی تأثیر این خطاها بر قابلیت اطمینان محصول هستیم .در این تحقیق قصد داریم رفتار قابلیت اطمینان محصول
را بر اساس درصد خطاهای کیفی مختلف که ممکن است محصوالت با آنها تولید شوند پیش بینی کنیم .در همین راستا دو نوع خطای
کیفی یعنی اقالم نامنطبق و خطای مونتاژ به صورت جداگانه مورد بررسی قرار میگیرد .به منظور مدلسازی فرض میشود که درصد
خطاهای کیفی از توزیع بتا و زمانهای شکست از توزیع وایبل پیروی میکنند .قابلیت اطمینان ،نرخ مخاطره و نمودار احتمال محصوالت
تحت این دو نوع خطای کیفی مطالعه میشوند .بر اساس نتایج این تحقیق میتوان نوع و درصد خطاهای کیفی که محصوالت با وجود آنها
تولید میشود را حدس زد.
کلمات کلیدی کیفیت ،قابلیت اطمینان ،توزیع وایبل ،توزیع بتا ،اقالم نامنطبق ،خطای مونتاژ

روشهای آماری برای شناسایی این موضوع نیاز به مدلسازی
تأثیر تغییرات کیفیت در تولید بر قابلیت اطمینان محصول
هستیم .در این تحقیق قصد داریم به بررسی اثر تغییرات کیفیت
بر قابلیت اطمینان محصوالت بپردازیم.
یک تعریف رسمممی از قابلیت اطمینان عبارت اسممت از "احتمال
اینکه یک مح صول برای مدت م شخ صی (طول عمر طراحی) در
شمرایط عملیاتی طراحی شمده بدون شمکسمت و به درسمتی کار
کند ".عوامل ا صلی که منجر به شک ست سی ستمها می شوند
شممامل طراحی و پیکربندی سممیسممتم ،قابلیت اطمینان اجزای
سی ستم ،محیط عملیاتی و تعامل بین عوامل محیطی ،نقصهای
تولید و عملیات نگهداری تعمیرات پیشگیرانه و برنامه ریزی شده
میباشممند [ .]3از کیفیت با عنوان "شممایسممتگی برای هدف" یاد
میشممود .مشممخصممههای کیفی محصمموالتی که طراحی و تولید
می شود میبای ست مورد تأیید قرار بگیرند تا مح صول با کیفیت
تلقی شممود .تخدی از معیارها و حدود در نظر گرفته شممده برای
مشخصههای کیفی به طرق مختلفی ممکن است اتفاق بیفتد .به
عنوان مثال عدم کیفیت مح صول ممکن ا ست نا شی از خطاهای

 -1مقدمه
قابلیت اطمینان یک مفهوم متداول است که سالها به عنوان یک
ویژگی قابل ستایش از یک شخص یا یک محصول شناخته شده
است .در سال  8181کلمه قابلیت اطمینان اولین بار توسط
ساموئل ت.کورلیج معرفی شد .قابلیت اطمینان هم اکنون به یک
ویژگی ماندگار تبدیل شده است که دارای ویژگیهای کیفی و
کمی است که هر جنبهای از دنیای فزاینده تکنولوژی امروز ما را
فرا میگیرد [ .]8قابلیت اطمینان یکی از ابعاد کیفیت است که
مصرف کنندهگان معموالً از تولید کنندهگان تقاضا میکنند.
بنابراین مهم است که قابلیت اطمینان محصوالت مهندسی را
بهبود بخشید [.]2
قابلیت اطمینان محصوالت با توجه به تغییرات در کیفیت تولید
میتواند متفاوت باشد .دادههای خرابی میدانی اطالعات مفیدی را
برای ارزیابی اینکه آیا تغییرات در قابلیت اطمینان مهم هستند یا
خیر و یا شناسایی علت تغییرات ارائه میدهند .به منظور تشریح
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مونتاژ و یا اجزای نامنطبق باشمممد .در عمل همواره درصمممدی از
محصمموالت تولید شممده با خطاهای کیفی به دسممت مشممتری
میرسممند .افزایش یا کاهش درصممد محصمموالت تولید شممده با
خطاهای کیفی رفتار قابلیت اطمینان مح صول را تحت تأثیر قرار
میدهد.
یک محصول مراحل برنامه ریزی ،طراحی و توسعه ،تولید،
آزمایش ،حمل و نقل ،ذخیره سازی و تعمیر و نگهداری را در
چرخه زندگی عادی خود میگذراند .هر مرحله میتواند دلیلی بر
عدم قابلیت اطمینان محصول باشد و قابلیت اطمینان در طول
چرخه زندگی تغییر میکند .در همین راستا مورتی[ ]4به چهار
مفهوم قابلیت اطمینان اشاره کرده است:


قابلیت اطمینان طراحی ،که به مشخصات و ویژگی
های قابلیت اطمینان اجزای سازنده محصول بستگی
دارد.



قابلیت اطمینان ذاتی ،که قابلیت اطمینان در
فرایندهای تولید است و میتواند متفاوت از قابلیت
اطمینان طراحی به علت خطاهای تولید ،خطاهای
مونتاژ و عدم انطباق اجزای محصول باشد.



قابلیت اطمینان فروش ،که قابلیت اطمینان در
مرحله فروش است و میتواند متفاوت از قابلیت
اطمینان ذاتی باشد .این تفاوت به دلیل آسیب و یا
زوالهایی است که ممکن است در مرحله آزمون ،حمل
و نقل و یا فرایند انبارش اتفاق بیافتد.



قابلیت اطمینان میدانی ،که بستگی به عوامل
عملیاتی مانند شدت و بار مصرف ،محیط عملیاتی،
نیازهای عملکردی ،فعالیتهای تعمیر و نگهداری،
مهارت اپراتور و قابلیت اطمینان انسانی دارد.

بروز خ طا در فرای ند تول ید میتوا ند منجر به انحراف قابل یت
اطمینان محصول از مقدار در نظر گرفته شده برای آن در مرحله
طراحی شمممود .از جمله خطاهای متداولی که ممکن اسمممت در
مرحله تولید اتفاق بیفتد خطای عدم انطباق اجزا و خطای مونتاژ
اسمممت .وجود این خطاها قابلیت اطمینان محصمممول را کاهش
میدهد و ممکن است نارضایتی مشتری را به همراه داشته باشد.
برر سی و پیشبینی قابلیت اطمینان مح صول قبل از ر سیدن آن
به دست مشتری به شناسایی خطاهای تولیدی کمک میکند .در
واقع با انجام آزمون های قابلیت اطمینان بر روی محصممموالت و
تحلیل زمانهای شک ست مح صوالت میتوان به وجود خطاهای
تول یدی پی برد .همچنین بررسمممی و تحل یل داده های م یدانی
حا صل از شک ست مح صوالت در هنگام م صرف به شنا سایی
خطاهای تولیدی موجود کمک کرده و از بروز شممکسممتهای آتی
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جلوگیری میکند .با اسممتقاده از مدلهای توسممعه داده شممده در
این مقاله میتوان دادههای شک ست مح صوالت را تحلیل و انواع
خ طا هایی که ممکن اسمممت در مرح له تول ید قابل یت اطمی نان
محصممول را تحت تأثیر قرار دهند شممناسممایی و در رابطه با انجام
اقدام ا صالحی ت صمیم گرفت .در واقع در این تحقیق ق صد داریم
با توجه به تق سیمبندی فوق رفتار قابلیت اطمینان مح صول را بر
ا ساس در صد خطاهای کیفی مختلف که ممکن ا ست مح صوالت
با آنها تولید شوند پیش بینی کنیم .بر ا ساس نتایج این تحقیق
میتوان نوع و درصد خطاهای کیفی که محصوالت با وجود آنها
تولید میشوند را نیز حدس زد.

 -4مروری بر ادبیات موضوع
تاریخچه مهندسی قابلیت اطمینان به جنگ جهانی دوم بر می
گردد زمانی که آلمانها به منظور بهبود قابلیت اطمینان راکت-
های خود این مبحث را مطرح نمودند .در سال  8999سازمان
دفاع امریکا کمیتهای را در حوزه قابلیت اطمینان بنا نهاد که در
سال  8992این کمیته به شورای قابلیت اطمینان تجهیزات
الکترونیکی تغییر نام داد .در سال  8994اولین گردهمایی در حوزه
قابلیت اطمینان در امریکا تشکیل شد و در سال  8912نیز برای
اولین بار رشته مهندسی قابلیت اطمینان سیستم در مقطع
کارشناسی ارشد در انستیتوی هوایی اوهایو ارائه شد .امروزه
قابلیت اطمینان نقش قابل توجهی را در زمینههای مهندسی و
تکنولوژی ایفا می کند .کیفیت جزء الینفک قابلیت اطمینان است
و بدون آن ،قابلیت اطمینان اهمیت خود را از دست می دهد[.]9
مطالعات انجام گرفته در زمینه کیفیت محصوالت بسیار گسترده
است .کیفیت دارای چندین بعد است و از جنبههای مختلفی می-
تواند مورد تحلیل قرار گیرد[ .]1قابلیت اطمینان یکی از ابعاد
چندگانه کیفیت میباشد و با فرض اینکه مشخصههای محصوالت
در طول زمان دچار تغییر و افت میشوند به ارزیابی محصوالت
میپردازد .بخش عمدهای از تحقیقات در حوزه کیفیت محصوالت
به بررسی ویژگیهای ثابت در طول زمان پرداختهاند و کیفیت را
در مدت زمان کوتاهی ارزیابی کردهاند .اقالم با استفاده از ویژگیها
و مشخصههای ثابت و متغیر به دو دستهی منطبق یا غیر منطبق
طبقه بندی میشوند .در این تحقیق منظور از نوسانات کیفیت،
تغییر در درصد اقالم نامنطبق در انباشتههای تولیدی است .واضح
است که اقالم نامنطبق قابلیت اطمینان نامطلوبتری نسبت به
اقالم منطبق خواهند داشت .در تحقیقاتی که در مورد کیفیت
محصوالت صورت گرفته عمدتاً تمرکز بر این موارد بوده است:
جلد  -2شماره  -2زمستان 1316
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 -8مدل سازی اثر تغییرات کیفیت اجزای ورودی بر فرایند
تولید و کیفیت محصول  -2 ،طرحهای نمونه گیری برای
پذیرش در رد /قبول اجزای تأمین شده توسط فروشندگان
خارجی  -3استفاده از نمودارهای کنترل برای تشخیص
تغییرات کیفیت با توجه به تغییرات در فرایند محصول،
 -4حذف اقالم معیوب توسط بازرسی و آزمون .جزئیات
این موارد را میتوان در بسیاری از کتابها و مطالعات به
عنوان نمونه در منابع [ ]1[ ،]7و[ ]9یافت.
همانطورکه اشاره شد قابلیت اطمینان یکی از ابعاد کیفیت و در
ارتباط با عملکرد محصول در طول زمان است .علی رغم
مطالعات بسیاری که در حوزه کیفیت انجام شده است مقاالت
محدودی به بررسی تغییرات در قابلیت اطمینان محصول به
دلیل نوسانات کیفیت پرداختهاند .در همین راستا جیانگ[]4
به مدلسازی توزیعهای طول عمر که میتواند به صورت کمی
تحت تأثیر عوامل بیرونی مانند :آزمایشها ،فرآیند حمل و نقل
و ذخیره سازی و یا عملیات قرار بگیرند پرداخته است .در همین
تحقیق یک مطالعه موردی برای نشان دادن مناسب بودن و
سودمندی این مدلها ارائه شده است .در یک مطالعه دیگر
جیانگ و مورتی[ ]89با استفاده از روشهای آماری به مدل-
سازی تأثیر تغییرات کیفیت بر قابلیت اطمینان محصول
پرداختهاند .در این مقاله دو نوع خطای کیفی یعنی خطای
مونتاژ و خطای عدم انطباق اجزاء برای محصوالت در نظر گرفته
شده است .جیانگ و مورتی توزیع زمان شکست محصوالت با
این خطاهای کیفی را وایبل در نظر گرفتهاند و به بررسی
ویژگیهای نمودارهای نرخ شکست و قابلیت اطمینان
محصوالتی که این خطاها و ترکیبی از آنها را دارند پرداختهاند.
در مقاالت [ ]88و [  ]82از مدلهای ترکیبی برای مدل سازی
تأثیر تغییرات کیفیت بر قابلیت اطمینان استفاده شده است .در
مقالهای جمال الدین و همکاران[ ،]83به بررسی وقوع اجزا
نامنطبق در تولید دستهای و بحث در مورد بهینه سازی اندازه
تولید با در نظر گرفتن عواقب قابلیت اطمینان ضعیف اجزاء
نامنطبق و تأثیر آن بر هزینههای وارانتی و هزینههای تولید
پرداختهاند .لو و همکاران [ ]84نشان دادهاند که چگونه کیفیت
و قابلیت اطمینان را می توان در فرآیند توسعه محصول
( )PDP2مدیریت کرد .آنها همچنین به بررسی چگونگی
دسترسی به قابلیت اطمینان باال در مقابل سرعت در ارائه
محصول به بازار پرداختهاند .در مطالعهای خاویر گونزالس بنیتو
و بری دیل ]89[ 3با توجه به برخی از مشاهدات تجربی ،نحوه
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عملکرد صنایع خودروسازی اسپانیا در تحقق کیفیت و قابلیت
اطمینان را بررسی کرده اند .در مطالعهای دیگر ویلیام [ ]81با
استفاده از یک منحنی وانی 4شکل جدید ،همبستگی بین
کیفیت و قابلیت اطمینان را نشان میدهد .او همچنین به
ارزیابی روابط متقابل بین کیفیت و قابلیت اطمینان بر روی
دستگاههای نیمه هادی پرداخته است .در این مقاله از نوع
جدیدی از منحنی وان حمام برای اندازه گیری «شکست»
استفاده شده است که میتواند برای ارزیابی کیفیت و قابلیت
اطمینان مورد استفاده قرار گیرد.
همانطورکه مشاهده شد در ادبیات موضوع مقاالت محدودی به
بررسی تأثیر تغییرات کیفیت بر قابلیت اطمینان محصول
پرداختهاند .همچنین در مقاالت بررسی شده تأثیر تغییرات
کیفیت بر قابلیت اطمینان محصول به صورت ثابت در نظر گرفته
شده است .بنابراین در این تحقیق قصد داریم تأثیر تغییرات
کیفیت در مرحله تولید بر قابلیت اطمینان محصول را با تصادفی
در نظر گرفتن این تأثیر مورد بررسی قرار دهیم .در همین راستا
درصد اقالم معیوب را به صورت تصادفی در نظر گرفته و تأثیر
خطای مونتاژ و عدم انطباق اجزاء بر قابلیت اطمینان محصوالت را
ارزیابی خواهیم کرد.

 -3مدل سازی تأثیر تغییرات کیفیت بر قابلیت
اطمینان محصول
 1-3قابلیت اطمینان طراحی
 R 0 t بر قابلیت اطمینان طراحی اشاره دارد .به همین ترتیب

 F0 t تابع توزیع شکست محصوالت را بدون تأثیر تغییرات
کیفیت نشان میدهد که رابطه این دو به این صورت است[:]87
() 8

𝑡

𝜁𝑑)𝜁(𝑓 𝑅0 = 1 − 𝐹0 (𝑡) = 1 ∫0

بدین ترتیب نرخ خرابی در بازه ]  [t 1 , t 2به صورت زیر تعریف می-
شود:
" احتمال آنکه در فاصله زمانی ]  ، [t 1 , t 2یک خرابی در واحد زمانی
اتفاق بیافتد به طوریکه هیچ خرابی قبل از این فاصله زمانی (یعنی
قبل از زمان شروع  ) t 1اتفاق نیفتاده باشد ".بدین ترتیب تابع
چگالی احتمال ) f 0 (tو تابع مخاطره (نرخ خرابی)  ، r0 (t ) ،که

Bathtub

3 Javier Gonzalez-Benito & Barrie Dale
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در ارتباط با  F0 t یا تابع توزیع شکست هستند ،به ترتیب به
صورت روابط زیر میباشند[.]87
()2

) dF0 (t
dt

f 0 (t) 

()3

)f 0 (t
) R 0 (t

r0 (t ) 

() 9

به همین ترتیب با مشتق گرفتن از رابطه ( )8نسبت به  tخواهیم
داشت:
()4

) dR 0 (t
dt

)R g (t)  1  G(t

()1

)d G(t
dt

() 7

)g(t
)R g (t

g(t) 

rg (t) 

f 0 (t) 

 4-3تغییرات کیفیت
اکثر مح صوالت ،پیچیده و مت شکل از چندین جزء ه ستند .تولید
محصوالت شامل مونتاژ اجزایی است که تولید داخلی یا خریداری
شده از فروشندگان خارجی هستند .همانطور که پیشتر نیز ذکر
شد ،با توجه به تغییرات در عملیات مونتاژ و یا استفاده از اجزایی
که با م شخ صات طراحی سازگار نی ستند ،قابلیت اطمینان ذاتی
میتوا ند از قابل یت اطمی نان طراحی مت فاوت باشمممد .در این جا
مدلهایی را بررسممی میکنیم که اثر تغییرات کیفیت بر قابلیت
اطمینان محصممول را توصممیف میکنند .در همین راسممتا ابتدا به
ارا ئه مدلی می پردازیم که تأثیر خ طا های مون تاژ را در نظر
میگیرد .سممپس مدلی برای ارزیابی خطای اجزای نامنطبق ارائه
خواهد شد.

 3-3مدل اول (تأثیر خطاهای مونتاژ)
حتی ساده ترین محصول هم از چندین جزء مختلف تشکیل شده
است .نوع عملیات مونتاژ به نوع محصول بستگی دارد .مثالً برای
یک محصول الکتریکی یکی از عملیات مونتاژ لحیم کاری است که
اگر بدرستی انجام نگیرد اتصال بین اجزای سازنده محصول می
تواند در طی یک دوره کوتاه مدت منجر به شکست زودرس شود.
بنابراین خطای مونتاژ میتواند به عنوان حالت جدیدی از شکست
مشاهده شود که با حالتهای دیگری که در طول فرایند طراحی
بررسی میشوند متفاوت است.

Competing Risk Model
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 G t تابع توزیع مرتبط با این حالت شکست جدید است و فرض
میشود که از توزیع وایبل پیروی میکند .قابلیت اطمینان ،تابع
چگالی و نرخ مخاطره مربوط به این حالت شکست به صورت زیر
بیان میشود:

9

میانگین زمان تا شکست برای این حالت شکست ،بسیار کمتر از
میانگین زمان شکست در نظر گرفته شده در مرحله طراحی است
و همچنین با توجه به ماهیت شکست rg (t) ،یک تابع کاهشی
نسبت به  tاست [ .]89در واقع تمامی شکستها ناشی از
خطاهای مونتاژ نمیباشند بنابراین  qبه احتمال خطای مونتاژ
اشاره میکند که در این تحقیق فرض میشود که از توزیع بتا
)  q beta( , پیروی میکند .قابلیت اطمینان چنین
محصوالتی که چندین حالت شکست دارند را میتوان به وسیله
مدل ریسک رقابتی 9مدلسازی کرد .با توجه به مدل ریسک
رقابتی )  R1 (tیا قابلیت اطمینان محصوالت تولید شده طبق
معادله زیر بدست میآید:
() 1

]) R1 (t )  R 0 (t )[1  qG (t

چان و میکر[ ]81این مدل را بررسی کرده و آن را "مدل عمومی
جمعیت شکست محدود " 1نامیدهاند .در اینجا شکست به دلیل
یکی از دو حالتی که با هم در حال رقابت هستند اتفاق میافتد.
زمان وقوع شکست به علت حالت شکست معمول (بهعنوان مثال

فرسودگی) دارای تابع توزیع  F0 t است .محصول با احتمال q
ممکن است به علت حالت شکست دیگری (به عنوان مثال،
شکست در ناحیه نوزادی) از کار بیافتد .تابع توزیع این حالت
شکست )  G (tاست .در اینجا حالت شکست ثانویه همان حالت
شکست ناشی از خطاهای مونتاژ در نظر گرفته میشود و از توزیع
وایبل پیروی میکند که در آن  1 ،نشان دهنده پارامتر شکل و
 1نشان دهنده پارامتر مقیاس این توزیع وایبل است .بنابراین
داریم:
1

()9

)

t

1

(

G (t)  1  e

general limited failure population model
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0

()89

)

t

0

t 1
)
1

()88
1

()82

1

(

(

با توجه به تغییرات در کیفیت برخی از اجزای سازنده محصوالت،
گاهی اوقات ویژگیهای مورد انتظار محصوالت برآورده نمیشوند
و میانگین زمان تا شکست 7آنها بسیار کمتر از میانگین زمان تا
شکست مرحله طراحی است .اقالمی که دارای خطای اجزای
نامنطبق هستند توزیع زمان تا شکست نامطلوبتری نسبت به
توزیع زمان تا شکست در نظر گرفته شده برای محصوالت در
مرحله طراحی دارند (به عنوان مثال ،میانگین زمان تا شکست آنها
بسیار کمتر از مقدار در نظر گرفته شده در مرحله طراحی است).

R 0 (t )  e
R g (t )  e

1 t 
) (
1 1

420

rg (t) 

با توجه به رابطه ( )1و جایگذاری توزیع بتا در این رابطه داریم:

 H t تابع توزیع زمان تا شکست این حالت جدید شکست را

R1 (t )   R 0 (t )[1  q G(t)]f (q )dq

بیان میکند و رابطه قابلیت اطمینان ،تابع چگالی و نرخ شکست
به ترتیب به صورت روابط زیر بیان میشوند:

1

()83

0

()84

))G(t


 

()81

R1 (t )  R 0 (t )(1 

با جایگذاری )  G (t)  1  R g (tدر رابطه ( )84داریم:

]))) (1  R g (t
 
) R 0 (t )R g (t


 

( R1 (t )  R 0 (t )[1 

R 0 (t ) 


 

 R 0 (t ) 

با تعریف )  R 0 g (t )  R 0 (t )R g (tداریم:
()89



)R (t ) 
) R (t
  0
   0g

R1 (t )  (1 

بر اساس معادله ( )89مشاهده میشود که مدل اول ،یک مدل
ترکیبی است که از دو زیر گروه جمعیتی تشکیل شده است .زیر
گروه اول دارای تابع قابلیت اطمینان )  R 0 (tاست  .به همین
ترتیب زیر گروه جمعیتی دوم دارای تابع قابلیت اطمینان
)  R 0 g (tمیباشد که یک مدل ریسک رقابتی عمومی است .با
توجه به معادله ( )89و در نظر گرفتن اینکه برای tهای بزرگ
R 0g )  0


 

)R h (t )  1  H (t

()87

)dH (t
dt

()81

)h (t
) R h (t

rh (t) 

با توجه به ماهیت این حالت شکست و اینکه شکستها به دلیل
این نوع حالت شکست معموالً در ناحیه فرسودگی منحنی وان
حمام اتفاق میافتند فرض میشود که ) rh (tیک تابع افزایشی
بر حسب  tاست و ) rh (t)  r0 (tمیباشد .همچنین  pدرصدی
از اقالم تولیدی است که دارای خطای عدم انطباق اجزاء میباشند.
در این تحقیق فرض میشود که  pاز توزیع بتا
) p beta ( ,  پیروی میکند .در نتیجه )  R 2 (tعبارت
است از قابلیت اطمینان محصوالت تولید شده و طبق معادله زیر
بدست میآید:
()89

) R 2 (t )  (1  p )R 0 (t )  pR h (t

که این رابطه یک مدل ترکیبی استاندارد است که شامل دو توزیع

میباشد[ ]81و [  H t  .]89میتواند ترکیبی از چندین توزیع

باشد که به ویژگیهای عدم انطباق اجزا بستگی دارد .در اینجا

( است داریم:

) )R (t
  0

فرض میشود که  H t از توزیع وایبل پیروی میکند که در آن
  2نشان دهنده پارامتر شکل و   2پارامتر مقیاس توزیع وایبل
است .بنابراین داریم:

R1 (t )  (1 

2

()29

 2-3مدل دوم (تاثیر خطاهای عدم انطباق اجزا)

()28
Mean Time to Failure

نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت

h(t) 

2

)

)

t

2

t

2

(

(

R h (t )  e

H(t)  1  e
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1

()22

2

2 t 
) (
2 2

rh (t) 

باتوجه به معادله ( )89و جایگذاری توزیع بتا در این رابطه
داریم:
1

()23

R 2 (t )   [(1  p )R 0 (t )  pR h (t )]f ( p )dp

()24

1
)) (  R 0 (t )   R h (t
  

0

R 2 (t ) 

پارامتری پیروی میکنند .تابع توزیع زمان شکست محصول بدون
تغییرات کیفیت به صورت معادله زیر در نظر گرفته میشود:
0

()29

)


R (t)  0
   h

است داریم:

) R (t
   0

R 2 (t ) 

 -2تشخیص تاثیر تغییرات کیفیت
زمانی که  p  q  0باشد مشکل تغییرات کیفیت وجود ندارد
ولی درحالتی که  p  0و  q  0باشند با مشکل تغییرات
کیفیت مواجه خواهیم بود .از دادههای میدانی میتوان برای
تشخیص وجود نوسانات کیفیت بهره برد .در اینجا دادههای
میدانی عمدتاً از نوع دادههایی است که از شکستهای محصول
در دوره وارانتی جمعآوری شدهاند .به همین منظور از دادههای
میدانی به دو طریق زیر میتوان استفاده کرد:
 -8از دادههای میدانی میتوان برای ایجاد انواع مختلف نمودارها
اسممتفاده کرد .با اسممتفاده از ویژگیهای برجسممته این نمودارها
میتوان به وجود یا عدم وجود مشکالت کیفی و همچنین ماهیت
آن ها (خ طای مون تاژ و یا عدم انط باق اجزا) پی برد .این امر
نیازمند توصمممیف ویژگی های نمودارهای مختلف مدل های ارائه
شممده اسممت .در قسمممت بعد ویژگیهای نمودارهای هر دو مدل
بررسی خواهند شد.
 -2از تکنیکهای آماری (مانند تخمین پارامتر و آزمون فرض)
میتوان برای آزمون فرض وجود مشکالت کیفی و همچنین براورد
آنها بهره برد.

F0 (t)  1  e

که در آن پارامتر مقیاس  0  0و پارامتر شکل (  0  1نشان
دهنده نرخ شکست افزایشی) میباشد .به همین ترتیب تابع توزیع
حالت شکست خطاهای مونتاژ طبق رابطه زیر در نظر گرفته می-
شود:
1

برای  tهای خیلی بزرگ با توجه به رابطه ( )24و اینکه

t

0

(

()21

)

t

1

(

G (t)  1  e

که حدود پارامتر مقیاس به صورت  0  1  0و پارامتر شکل
(  1  1نشان دهنده نرخ شکست کاهشی) است .همچنین تابع
توزیع محصوالت دارای خطاهای عدم انطباق اجزا به صورت رابطه
زیر خواهد بود:
2

()27

)

t

2

(

H(t)  1  e

که محدوده پارامتر مقیاس به صورت  0  2  0و پارامتر
شکل به صورت   2   0در نظر گرفته میشود.
 1-2تحلیل نمودارها
در این قسمت نمودارهای نرخ شکست و همچنین نمودارهای
احتمال وایبل (  )WPPمدلهای ارائه شده را بررسی میکنیم.
 1-1-2تابع نرخ شکست
همانطورکممه اشمماره شممد هنگممامیکممه تغییممرات کیفیممت وجممود
ندارد(  ) p  q  0تمابع توزیمع زممان شکسمت توسمط رابطمه
( )27بدسممت مممیآیممد .بممه همممین ترتیممب زمممانی کممه  0  1
است تمابع نمرخ شکسمت یمک تمابع افزایشمی خواهمد بمود کمه
توسط معادله زیر بدست میآید:
0 1

()21

0 t 
) (
0 0

r0 (t) 

 4-1-2نمودار احتمال وایبل ()WPP
همانطورکه پیشتر هم اشاره شد ،در این مطالعه فرض میشود
که هر دو زمان شکست حاالت بررسی شده از توزیع وایبل دو
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نمودار احتمال یک روش گرافیکی است برای ارزیابی اینکه آیا یک
مجموعه داده از یک توزیع تعیین شده مانند نرمال یا وایبل پیروی
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میکند یا خیر .از نموداراحتمال وایبل میتوان برای ارزیابی
مناسب بودن توزیع وایبل بهعنوان یک مدل برای دادهها استفاده
کرد .درواقع دادهها زمانی از یک توزیع معین پیروی میکنند که
در نمودار احتمال بر یک شکل مشخص منطبق شوند در غیر
اینصورت نشان دهنده خروج از آن توزیع معین خواهند بود[.]29
برای توزیع وایبل میتوان تبدیل زیر را بر روی تابع توزیع
)  F0 (tاعمال کرد:

با توجه به رابطه ( )32داریم:
i

()33

t 
z i    , i  0,1
 i 

()34


ez
 
w (t) 

( 1
))G (t
 
1

)x  ln(t

,

()29
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]))y  ln[ ln(1  F(t

نمودار  yدر مقابل  xرا نمودار احتمال وایبل ( )wppمینامند.
برای حالتی که هیچگونه اثر تغییرات کیفیت وجود ندارد داریم:
])) y  ln[ ln(1  F0 (t

()39
0

]))
t
) ()]   0 ln
0

t
)
0

(

)

t

0

(


) w (tبا افزایش  tاز
 
همچنین ) rg (tاز بینهایت تا صفر کاهش مییابد .در نتیجه برای

تا بینهایت افزایش مییابد.

tهای متوسط یا بزرگ با استفاده از معادله ( )32داریم:
()39

 ln[ ln(1  (1  e

)]   0 ln[ ln(e

t 0
)
0

(

 ln[ ln(e

])   0 [ln(t)  ln(0

)r1 (t)  r0 (t

که یک تابع افزایشی برحسب  tاست .برای  tهای کوچک ،با توجه
به معادله ( )32داریم:
)r1 (t)  w (t)rg (t

()31

]) l 0 : y   0 [x  ln(0

()38

درنتیجه نمودار نرخ شکست ) r1 (tبه صورت وانی شکل است.
درستی روابط ( )39و ( )31برای پارامترهای مختلف توزیع بتا با
استفاده از شکل  8نشان داده شده است.

شیب خط معادله ( )38همان پارامتر شکل ،  0 ،تابع توزیع وایبل
و عرض از مبدأ آن یک تابع لگاریتمی براساس پارامتر مقیاس،
 ،  0توزیع وایبل است .نمودارهای احتمال وایبل ( )wppبرای
مدل های  8و  2در بخشهای بعدی بررسی شده است.

 4-4-2محاسبه رابطه نمودار احتمال وایبل ()WPP

 4-2مدل اول (تأثیر خطاهای مونتاژ)

طبق معادله ( )38تبدیل وایبل ،برای مدل اول داریم:
)x  ln(t

 1-4-2محاسبه نرخ شکست
1 t 
تابع نرخ شکست مدل اول ) r1 (tبا توجه به ) (
1 1
و روابط ( )3و ( )4طبق معادله زیر بدست میآید:
1

()32

1

)f (t
) r0 (t)  w (t)rg (t
)R1 (t

rg (t) 

r1 (t) 

()37




 

y 1  ln   ln  R 0 (t ) 1 
G(t)   

  
  


تعاریف زیر را داریم:
, i  0,1

i

)

t

i

( zi 
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نمودار  wppبرای مدل اول به ازای پارامترهای مختلف توزیع بتا
)  (  ,   1 ,  ,   1 ,  ,   1به صورت شکل  2است.
بهعنوان نمونه نمودار  y 1به ازای پارامترهای توزیع بتا

و داریم:
  
  
  
  

t 



( ) 1

y 1  ln   ln  e  z 0 1  d 1  e 1

















 ln   ln e  z 0  ln 1  d 1  e  z 1  



 3-2مدل دوم (تأثیر خطاهای عدم انطباق اجزاء)





) (  2,   1و به ازای پارامترهای توزیع وایبل
) (0  25,  0  3و ) (1  0.6,  1  0.7در شکل  2رسم
شده است .همچنین در این شکل  xبه ازای پارامترهای اشاره
شده برابر با  x  4.1777بدست میآید.

 ln  z 0  ln 1  d  de  z 1 





 ln  z 0  ln e  z 1  1  d  e z 1  d  



()31





 ln  z 0  z 1  ln d  1  d  e z 1 

زمانیکه  tبه صفر نزدیک میشود داریم:
e z1  1  z 1 ,



,

z0



z1

ln d  1  d e z 1  1  d  z 1

 1-3-2محاسبه نرخ شکست
) ، r2 (tبا توجه به

تابع نرخ شکست مدل دوم،
 t 
) (  rh (t)  2و روابط ( )4و ( )9طبق معادله زیر بدست
2 2
میآید:
1

2

()42
که در آن:

با جایگذاری در رابطه ( )31داریم:

), rh (t)  r0 (t

y 1  ln  z 0  dz 1 

()39

)f 2 (t
) x (t)r0 (t)  k(t)rh (t
)R 2 (t

بنابراین با توجه به اینکه  z 1 z 0است مجانب چپ و راست
نمودار  wppبرای مدل اول به صورت روابط ( )49و ( )48زیر
بدست میآید:

i  0, 2

i

,

()49

l1 : y  ln dz 1    1  x  ln(1 )  ln d 

()48

l 0 : y  ln  z 0    0  x  ln(0 )

از مساوی قرار دادن دو مجانب داریم:
 0  x  ln(0 )   1  x  ln(1 )  ln d 

x  0   1   ln(0 0 )  ln(11 )  ln  d 
دو مجانب یکدیگر را در نقطه  xقطع میکنند:
 

ln 
 0 0 / 11 




x  
 0  1

نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت



)

t

i

 e  z
 e  z   e  z
 e  z
 e   e  z

k (t) 

0

()43

2

()44

2

( zi 

x (t) 

0

0



r2 (t) 

z 0

برای  tهای کوچک به ازای پارامترهای مختلف توزیع بتا و وایبل
داریم:
()49

)r2 (t)  k (t)rh (t

به همین ترتیب برای  tهای متوسط یا بزرگ میدانیم
 k (t ).rh (t )  0است ،بنابراین به ازای پارامترهای مختلف توزیع
بتا و توزیع وایبل داریم:
()41

)r2 (t)  x(t)r0 (t

جلد  -2شماره  -2زمستان 1316

تأثیر درصد تصادفی اقالم نامعیوب بر قابلیت اطمینان محصول

در شکل  3به ازای پارامترهای مختلف توزیع بتا و پارامترهای
توزیع وایبل برابر با ) (0  25,  0  3و )( 2  10,  2  5
درستی روابط  49و  41بررسی شده است.
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()41

 



 ln   ln e  z0 1  f   fe  z2 e z0 



در نتیجه نمودار نرخ شکست ) r2 (tبه صورت تک مدی

 ln  z0  ln  1  f   fe z2 e z 0 

( )unimodalاست که در طول زمان افزایش مییابد و در منبع
[ ]28آن را بهعنوان"  " roller coasterنامیدهاند.

 



 ln  z0  ln e  z2 1  f  e z2  fe z0 







 4-3-2محاسبه رابطه نمودار احتمال وایبل ()WPP

از قسمتهای قبل میدانیم که ) rh (t)  r0 (tاست ،بنابراین
برای برقراری این رابطه دو حالت را در نظر میگیریم:

()49
 ln  z0  z2  ln 1  f  e z2  fe z0 
میدانیم برای زمانهای کوچک تقریبهای e z 2  1  z 2

و  1 z 0

z0

e

وجود دارند.

باجایگذاری این تقریبها در رابطه ( )49داریم:

 -8حالتیکه   0   2و  0   2   0است.

 -2حالتیکه   0   2و  0



 ln  ln 1  f  e z0  fe z2 

 ln  z0  z2  ln  1  f 1  z2   f 1  z0  

 0   2است.

 ln  z0  z2  ln 1  f  z2 1  f   z0 f  f 

حال راب طه نمودار احت مال وای بل را در این دو حا لت بررسمممی
میکنیم:

()99

 ln  z0  z2  ln 1  z2 1  f   z0 f 

حالت  -8در این حالت طبق معادله ( )38برای توزیع وایبل
درمدل دوم داریم:
میدانیم:

)x  ln(t

()49

  


y2  ln   ln 
R0 (t ) 
Rh (t )  
  

    

ln 1  z 2 1  f   z 0f   z 2 1  f   z 0f

با جایگذاری این تقریب در رابطه ( )99داریم:



()98

 ln  z 0 (1  f )  z 2 f

بر اساس روابط قبل داریم:
0

همچنین تعاریف زیر را داریم:

  



  

f 

1  f  

i

i  0, 2

t 
zi   ,
 i 

با جایگذاری در رابطه ( )47و با فرض اینکه ) H (tترکیبی از دو
تابع توزیع وایبل می باشد داریم:
y 2  ln  ln  1  f  R 0 (t )  fR h (t ) 

نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت

z 2  0 
 
z 0  2 

بنابراین با جایگذاری در رابطه  98داریم:
0

 
ln z 0 (1  f )  z 0  0  f

 2 

0


  
  ln z 0  ln 1  f   0  f 


  2  
بنابراین مجانب چپ نمودار  wppبرای مدل دوم به صورت زیر است:

0

()92


  
l1 : y2   0  x  ln 0    ln 1  f   0  f 

  2  

به همین ترتیب برای زمان های بزرگ بر اسممماس رابطه  98و با
توجه به اینکه  z 2 z 0  0 2 داریم:
0
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ln  z 0  z 2  ln 1  f  e z 2  f e z 0 
 ln  z 0  z 2  z 2  ln 1  f   fe  z 2 e z 0 
 ln  z 0  ln 1  f   fe  z 2 e z 0 









بنابراین مجانب راست نمودار  wppبرابر خواهد بود با :

نمودار  wppبرای مدل دوم برای حالتی که دو پارامتر شمممکل
توزیع وایبل متفاوت هسمممتند ،به ازای پارامترهای مختلف توزیع
بتا و با توجه به اینکه ) rh (t)  r0 (tاسممت ،به صممورت شممکل 9
بدسمممت می آ ید .در این شممم کل پارامتر های توزیع ب تا برابر با
   2,   1و پممارامممتممرهممای تمموزیممع وایممبممل بممرابممر بمما
 0  25,  0  2و  2  10,  2  5تنظیم شدهاند.

l 0 : y2  ln  z 0    0  x  ln 0  

نمودار  wppبرای مدل دوم به ازای پارامترهای مختلف توزیع بتا
به صورت شکل  4بدست میآید .در این شکل پارامترهای توزیع
ب تا برابر با    2,   1و پارامتر های توزیع وای بل برابر با
 0  25,  0  5و  2  10,  2  5در نظر گرفته شدهاند.
حالت  -2در این حالت دو پارامتر توزیع وایبل متفاوت میباشند
و  0 / 2 1است .بنابراین ،برای  tهای کوچک و با توجه به
اینکه   0   2است ،مجانب چپ نمودار  wppبه صورت زیر
بدست میآید.
به دلیل اینکه برای tهای کوچک ) R h (tسریعتر از ) R 0 (tبه
سمت  8میل میکند ،باتوجه به رابطه ( )99داریم:





  

 ln z 0  ln 1  f   fe z 0

نشان میدهد .بهعنوان مثال شکل  7نمودار نرخ شکست )r1 (t
به ازای ثابت نگه داشتن  و افزایش  در حالت   ,   1و





e z 0  1 z 0

,

z1

z0

باجایگذاری در رابطه ( )92داریم:



 ln z 0  ln  1  f   f (1  z 0 ) 

 ln  z 0  ln 1  f z0  

با توجه به تقریب  ln 1  f z0   f z0داریم:


()94



 1-2مدل اول
بهعنوان مثال شمممکل  1نمودار قابلیت اطمینان مدل اول به ازای
پارامترهای مختلف توزیع بتا را نشان میدهد.
نمودار نرخ شک ست ) r1 (tبه صورت وانی شکل ا ست .جدول 8

 ln  ln e  z 0 1  f   fe z 0

همچنین برای زمانهای کوچک روابط زیر را داریم:



در این بخش با ارا ئه م ثال عددی نمودار های قابل یت اطمی نان،
نرخ شممکسممت و نمودارهای  wppبرای دو مدل مذکور بررسممی
می شمموند .پارامترهای توزیع وایبل به این صممورت در نظر گرفته
شممممدهانممد ) (0  25,  0  3و ) (1  0.6,  1  0.7و
). (2  10,  2  5

نحوه رف تار نمودار نرخ شمممکسمممت ) r1 (tبه ازای پارامترهای
م خ ت لف توز یع بتمما )  (  ,   1 ,  ,   1 ,  ,   1را



()93

 

 ln  ln 1  f  e  z 0  f

 -2مثال عددی و تحلیل حساسیت

 ln  z0  f z0   ln  z0 1  f

l1 : y 2   0  x  ln(0 )  ln 1  f

در این حالت نیز مجانب راسممت بر اسمماس منطق اسممتفاده شممده
برای حالت قبل برابر با رابطه زیر بدست میآید:
l 0 : y2  ln  z 0    0  x  ln 0  

نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت

بممه ازای پممارامترهممای توزیع وایبممل ) (0  25,  0  3و
) ، (1  0.6,  1  0.7را نشان میدهد.
نممممودار نمممرخ شکسمممت ) r1 (tبممما کممماهش  و  بمممرای
(  )  ,   1و )  (  ,   1همممممممممممانطور کممممممممممه در
شمممکلهمممای -1المممف و -1ب نشمممان داده شمممده اسمممت،
کاهش مییابد.
نمودار نرخ شکست ) r1 (tبا افزایش  و  برای   ,   1و
)  (  ,   1همانطور که در شکلهای -9الف و -9ب نشان داده
شده است ،افزایش مییابد.
نمودار  wppبرای مدل اول به صورت  Sشکل است .جدول 2
نحوه رفتار این نمودار به ازای پارامترهای مختلف توزیع بتا را نشان
میدهد .بهعنوان مثال شکل  89نمودار  wppبا ثابت نگه داشتن
 و افزایش  در حالت   ,   1به ازای پارامترهای توزیع
وایبل ) (0  25,  0  3و ) ، (1  0.6,  1  0.7را نشان
میدهد.

جلد  -2شماره  -2زمستان 1316

تأثیر درصد تصادفی اقالم نامعیوب بر قابلیت اطمینان محصول

نممممودار  wppبمممرای ممممدل اول بممما کممماهش  و  در
حالمممممت )  (  ,   1و )  (  ,   1هممممممانطور کمممممه در
شمممکلهمممای -88المممف و -88ب نشمممان داده شمممده اسمممت،
کممماهش ممممییابمممد .نممممودار  wppبممما افمممزایش  و 
بممممممرای ) (  ,   1و )  (  ,   1همممممممانطور کممممممه در
شمممکلهمممای -82المممف و -82ب نشمممان داده شمممده اسمممت،
افزایش مییابد.
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نمودار  y 2با کاهش   و   برای )  (  ,    1و (
)   ,    1همانطور که در شکلهای -89الف و -89ب برای
حالتی که   0   2 نشان داده شده است ،در بازه

 t 4.6  0.95افزایش و در بازه 0.95  4.6

مییابد.
نمودار  y 2با افزایش   و   برای )  (  ,    1و (
)   ,    1همانطور که در شکلهای -29الف و -29ب نشان
داده شده است،

 4-2مدل دوم
شمممکل  83نمودار قابلیت اطمینان مدل دوم به ازای پارامترهای
مختلف توزیع بتا را نشان میدهد.

شممکل نمودار نرخ شممکسممت ) r2 (tبه صممورت roller coaster

ا ست .در حالتی که   0   2نرخ مخاطره ب شدت افزا شی ا ست.
با ارائه یک مثال عددی نمودار نرخ شمممکسمممت ) r2 (tبه ازای
پارامترهای مختلف توزیع بتا برای مدل دوم در شمکل  84نشمان
داده شممده اسممت .پارامترهای توزیع وایبل به این صممورت در نظر
گرفته شده ا ست (0  25,  0  5) :و )(1  0.6,  1  0.7
و ). (2  10,  2  5
جممدول  3نحمموه رفتممار نمممودار نممرخ شکسممت ) r2 (tبممه ازای
پارامترهممای مختلممف توزیممع بتمما را نشممان مممیدهممد .شممکل 89
نمودار نمرخ شکسمت ) r2 (tدر حالمت ثابمت نگمه داشمتن  
و افممزایش   بممه ازای   ,    1و بممه ازای پارامترهممای
توزیمممممع وایبمممممل ) (0  25,  0  3و )، (2  10,  2  5
را نشان میدهد.
نمودار نرخ شکست ) r2 (tبا کاهش   و   برای (
)   ,    1و )  (  ,    1همانطور که در شکلهای -81الف
و -81ب نشان داده شده است ،کاهش مییابد.
نمممممودار نممممرخ شکسممممت ) r2 (tبمممما افممممزایش   و  
بممممممرای )  (  ,    1و )  (  ,    1همممممممانطور کممممممه
در شممممکلهممممای -87الممممف و -87ب نشممممان داده شممممده
است ،افزایش مییابد.
جدول  4نحوه رفتار نمودار  wppبرای مدل دوم به ازای
پارامترهای مختلف توزیع بتا در حالتی که    0   2 باشد را

نشان میدهد .شکل  81نمودار  wppبه ازای ثابت نگه داشتن
  و افزایش   در حالت   ,    1به ازای پارامترهای

توزیع وایبل ) (0  25,  0  3و ) ، (2  10,  2  5را نشان
میدهد.

نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت

 tکاهش

0.95  4.6

در بازه 4.6  0.95

 tکاهش و در بازه

 tافزایش مییابد.

نمودار  y 2بمما کمماهش   و   برای )  (  ,    1و (
)   ,    1همانطور که در شمممکلهای -28الف و -28ب برای
حالتی که   0   2 ن شان داده شده ا ست ،در تمام بازه های
زمانی کاهش مییابد.

نمممودار  y 2بمما افممزایش   و   بممرای )  (  ,    1و (
)   ,    1همممانطور کممه در شممکلهممای -22الممف و -22ب

بممرای حممالتی کممه   0   2 نشممان داده شممده اسممت ،در
تمام بازههای زمانی افزایش مییابد.

 3-2تخمین پارامترهای توزیع خطای کیفی
در این قسمت نحوه تشخیص وجود خطاهای کیفی و چگونگی
براورد آنها در قالب یک مثال بیان میشود .اتصاالت بدنه در یک
محصول توسط پیچ خاصی صورت میگیرد .با توجه به افزایش
شکست این پیچ در مراجعات گارانتی آزمون قابلیت اطمینانی بر
روی این محصول انجام میگیرد تا دلیل بروز شکستها مشخص
شود .به همین منظور  39عدد از این محصول انتخاب و تحت
آزمون قابلیت اطمینان قرار میگیرند .در این آزمون محصول مورد
نظر به صورت پیوسته مورد استفاده قرار میگیرد تا زمانیکه
شکستی در آن اتفاق بیفتد .بر اساس مطالعات گذشته میدانیم
که این پیچها ممکن است در اثر مونتاژ نامناسب یا عدم انطباق
مواد به کار رفته در آن دچار شکست شوند .در همین راستا زمان-
های شکست این محصوالت به صورت جدول  9بدست میآیند.
بر اساس اطالعات گذشته میدانیم که توزیع زمان شکست این
تحت آزمون مور نظر وایبل با پارامترهای
پیچ
) (0  25,  0  3میباشد .به منظور بررسی وجود خطاهای
کیفی ،نمودار احتمال وایبل دادهها را بر اساس احتماالت تجمعی
تجربی رسم میکنیم .این نمودار در شکل -23الف نشان داده شده
است .همانطورکه مشاهده میشود نمودار بدست آمده مشابه
نمودار  wppمدل اول که در شکل  2رسم شد میباشد .بنابراین
میتوان حدس زد که این دسته از محصوالت با خطای مونتاژ
www.pqprc.ir
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تولید شدهاند .از قبل میدانیم توزیع زمان شکست محصوالتی که
با خطای مونتاژ تولید میشوند وایبل با پارامترهای
) (1  0.6,  1  0.7است .به همین منظور از روش حداکثر
درستنمایی استفاده کرده و فقط پارامترهای توزیع درصد خطای
مونتاژ را براورد میکنیم .در اینجا به منظور سادگی فرض شده
است که پارامترهای توزیع وایبل را میدانیم .با این حال میتوان
پارامترهای توزیع وایبل را نیز به همراه پارامترهای توزیع درصد
خطاهای کیفی براورد کرد .نتیجه حاصل از تخمین پارامترهای
توزیع درصد خطای مونتاژ به صورت    201.44و
   635.97بدست میآید .نمودار احتمال به ازای پارامترهای
براورد شده در شکل (-23ب) نشان داده شده است .مقدار -
) 2log(Likelihoodبرای این برازش برابر با  292/9139محاسبه
میشود .در همین راستا مدل  2را نیز بر دادهها برازش میکنیم
که مقدار ) -2log(Likelihoodبرای این مدل برابر با 383/3124
بدست میآید .همانطورکه مالحظه میشود این مقدار برای مدل
اول کمتر است که حاکی از برازش بهتر این مدل بر دادهها دارد.
مقدار  P-valueحاصل از برازش مدل  8بر دادهها با استفاده از
آزمون مربع کای پیرسون برابر با  9/9231بدست میآید که مؤید
برازش مناسب مدل  8بر دادهها است.
پس از بدسمممت آوردن پارامترهای توزیع درصمممد خطای مونتاژ
میتوان بررسمممی نمود که آیا درصمممد خطای موجود مورد قبول
ا ست یا خیر .به عنوان نمونه در این مثال میانگین در صد خطای
مونتاژ بر ا ساس رابطه میانگین توزیع بتا تقریباً برابر با  24در صد
بدسمممت میآید (یعنی حدود  24درصمممد از اتصممماالت با مونتاژ
نامنا سب صورت میگیرند) که مقدار زیادی ا ست و فرایند تولید
باید بازنگری و ا صالح شود .تابع قابلیت اطمینان برای این سطح
از درصممد خطای مونتاژ به صممورت شممکل  24بدسممت میآید.
همانطورکه مشممماهده میشمممود قابلیت اطمینان در ابتدای عمر
محصول با شیب تندی افت پیدا میکند.
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 -6نتیجه گیری
در این مقاله ،به بررسی اثرات تغییرات کیفیت (خطاهای مونتاژ و
عدم انطباق اجزاء) بر قابلیت اطمینان محصول و مدل سازی آنها
از طریق دو مدل مختلف پرداختیم .در همین راستا فرض شد که
زمان شکست محصوالت از توزیع وایبل پیروی میکند .به همین
منظور فرض شد که زمان شکست با خطاهای کیفی مختلف
(خطاهای مونتاژ ،عدم انطباق اجزاء) توزیع وایبل مختص به خود
را دارند .همچنین فرض شد که درصد خطاهای کیفی از توزیع بتا
پیروی میکنند .ویژگیهای نمودارهای نرخ شکست و نمودار
احتمال وایبل برای دو مدل ارائه شد .بر اساس نتایج این مقاله و
دادههای میدانی میتوان به وجود یا عدم وجود هر یک از نوسانات
کیفی ذکر شده پی برد .به همین منطور با رسم نمودار احتمال
زمانهای شکست و مقایسه این نمودار احتمال با نمودارهای
احتمال بدست آمده برای خطاهای کیفی مختلف میتوان حدس
زد که محصوالت بر اساس کدام خطای کیفی تولید شدهاند .به
همین ترتیب پس از برازش مدل مربوطه به دادههای زمان شکست
میتوان پارامترهای توزیع بتای درصد خطاهای کیفی را محاسبه
و بر اساس آن در رابطه با انجام اقدام اصالحی تصمیم گرفت .در
همین راستا مثالها و تحلیلهای مختلف مورد بررسی قرار
گرفتند .در تحقیقات آتی میتوان تأثیر سایر خطاهای کیفی و
ترکیب آنها را بر مدلهای زمان شکست مورد بررسی قرار داد.
همچنین میتوان روشهایی برای پایش درصد خطاهای کیفی
بدست آمده ارائه داد.
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جدول  .2زمانهای شکست بدست آمده از آزمون قابلیت اطمینان
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