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ــزای خاص،  ــای اج ــامانه ها، خرابی ه ــی س در برخ
ــند و نرخ   ــته باش ــد با یکدیگر تعامل داش می توانن
ــن خرابی ها  ــریع کنند. ای ــر را تس ــی یکدیگ خراب
ــوند.  ــای تعاملی تعریف می ش ــوان خرابی ه به عن
ــایع خرابی های مرتبط  خرابی های تعاملی، علت ش
ــامانه های  ــامانه های پیچیده، به ویژه س با هم در س
مکانیکی هستند. اگر از خرابی تعاملی چشم پوشی 
ــک دارایی را  ــک خرابی ی گردد، آن گاه نباید ریس
دست کم گرفت. ادبیات در کارهای تحقیقاتی این 
ــت. اکثر مدل ها و متدولوژی هایی  زمینه غنی نیس
ــگیری از  ــه منظور توصیف، پیش بینی و پیش که ب
ــد، بر  ــده موجودن ــامانه های پیچی ــا در س خرابی ه
اساس فرض استقال خرابی ها بنا شده اند. محققان 
بسیاری وجود این فرض را عامل خطاهای تحلیلی 
در پیش بینی قابلیت اطمینان سامانه ها می دانند، از 
این رو در نظر گرفتن خرابی های وابسته )یک طرفه 
ــود پیش بینی قابلیت  ــدل، به بهب ــی( در م و تعامل
ــک می نماید.  ــامانه ها کم ــرد س ــان و عملک اطمین
ــی تعاملی را معرفی کرده  ــن مقاله، مفاهیم خراب ای
ــر در زمینه ی خرابی های  و مطالعات دهه های اخی

وابسته را به اختصار مرور می کند.

کلمات کلیدی: قابلیت اطمینان، خرابی وابسته، خرابی تعاملی
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دومین گشتاور )کوواریانس( را برای ارزیابی قابلیت 
اطمینان یک سامانه با هر دو خرابی های وابسته ی 
آبشاری و علت مشترک ارایه کرد. در مطالعه ی او، 
ــامانه را تغییر می دهد  خرابی یک جز، توپولوژی س
ــزای باقیمانده  ــه احتماالت خرابی اج که در نتیج
ــوردی او، تعاریف  ــه ی م ــد. مطالع ــش می یاب افزای
ــاد می کند.  ــاری را ایج ــیک خرابی های آبش کاس
ــته  ــن ژورنال، بر این نوع از خرابی وابس مقاالت ای

تمرکز کرده اند. 

2. دورنما
ــیله ی  ــاح »تعامل خرابی« به وس ــن بار اصط اولی
ــی و نگیون]1،15[ و لویس به کار برده شد  مورس
ــن زمان، این  ــه تا پیش از ای ــد ک و به نظر می رس
اصطاح در ادبیات وجود نداشته است. خرابی هایی 
ــده اند ]1،15[ می توانند  ــه در ادبیات توصیف ش ک
ــترک قرار  ــیک علل خرابی مش درون تعریف کاس
بگیرند. لویس برخی از موارد خاص را با استفاده از 

تئوری مارکوف تحلیل کرد.
ــیاری به منظور  ــای بس ــا و متدولوژی ه مدل ه
توصیف، پیش بینی و پیشگیری از خرابی ها توسعه 
یافته اند. این مدل ها و متدولوژی ها شامل مدل های 
اصول احتماالت کاسیک]16[ و مدل های تئوری 
ــون ]22[، مدل های مبتنی  ــوف ]18[ و پواس مارک
ــت کارلو ]23[،  ــازی مون بر نظارت ]19[، شبیه س
ــاFTA(1(  ]2[، حاالت خرابی  تحلیل درخت خط
ــی  ــای ترکیب ــرات آن ]5[ و مدل ه ــل اث و تحلی
تجربیات محیط های صنعتی  ــند.  ]21،11[می باش

1. Failure Tree Analysis 

1. مقدمه
ــتقل باشد  ــته یا مس خرابی دارایی ها می تواند وابس
ــتقل به این معنا هستند که  ]3،9[. خرابی های مس
ــی ندارند در  ــا یکدیگر هیچ ارتباط این خرابی ها ب
حالی که خرابی های وابسته نشان می دهند که این 
خرابی ها بر روی یکدیگر اثر می گذارند. خرابی های 

وابسته می توانند به دو گروه تقسیم شوند:
1. خرابی های وابسته ی یک جهته

2. خرابی های تعاملی.
خرابی های وابسته ی یک جهته نشان می دهند 
ــزا )اجزای  ــی برخی اج ــامانه، خراب ــه در یک س ک
ــر اجزا )اجزای  ــذار( می تواند نرخ خرابی دیگ اثرگ
تأثیرپذیر( را تحت تأثیر قرار دهد. اما خرابی اجزای 
تأثیرپذیر تأثیری بر روی نرخ خرابی اجزای اثرگذار 
ندارد. خرابی های وابسته ی متداول شامل سه گروه 
ــتند: خرابی های آبشاری، خرابی های وابسته ی  هس
.]8،20[ ــترک  مش ــت  عل ــای  خرابی ه و  ــی  منف

ــای پی در  ــه عنوان خرابی ه ــاری ب خرابی آبش
ــن خرابی ها از  ــف می گردند، ای ــی چندگانه تعری پ
ــای پی در پی دیگر  ــز که منجر به خرابی ه یک ج
ــوند. خرابی های وابسته ی  اجزا می گردد، آغاز می ش
ــوند که  ــوان خرابی هایی تعریف می ش منفی به عن
ــتر دیگر اجزا در یک  ــد از خرابی های بیش می توانن
سامانه جلوگیری کنند. این دو خرابی وابسته اغلب 
ــتقل از  ــتفاده از رویکردهای خرابی های مس ــا اس ب
ــوک دیاگرام قابلیت  ــل تحلیل درخت خطا، بل قبی
ــوند]8[  ــوف تحلیل می ش ــان و مدل مارک اطمین
ــای  ــر روی خرابی ه ب ــود  ــات موج ــر تحقیق  اکث
ــت؛ خرابی علت  ــته ی علت مشترک بوده اس وابس
مشترک، به عنوان رخدادهای مرتبط چندگانه که 
ــترک ایجاد می شوند، تعریف  ــط یک علت مش توس
ــل  تحلی و  ــه  تجزی ــود]2،4،8،10،13،17[  می ش
ــل درخت خطا  ــی و اثرات آن و تحلی حاالت خراب
ــعه  ــترک توس ــل خرابی های علت مش برای تحلی
ــای کّمی برای تحلیل   یافتند ]8[همچنین روش ه
خرابی های علت مشترک از قبیل مدل های مجذور 
ــا]8[ و مدل های  ــای فاکتور  بت ــه]7[، مدل ه ریش
توزیع نمایی چند متغیری ]12[ به وجود آمده اند.

ــان  ــی نش ــای تعامل ــر، خرابی ه ــرف دیگ از ط
می دهند که نرخ خرابی افزایش یافته ی )مخاطره( 
ــت. بنابراین،  ــل تعامات میان آن هاس اجزا به دلی
ــوارد خاصی از  ــته ی یک جهته م خرابی های وابس
ــتند؛ همچنین می توان این  خرابی های تعاملی هس
ــت در زمان نامتناهی خرابی  ــأله که ممکن اس مس
وابسته ی یک جهته نداشته باشیم را مورد تجزیه و 

تحلیل بیشتر قرار داد.
ــت که  ــته، دهه هاس ــوع خرابی های وابس موض
ــت. ژورنال  توجه محققان را به خود جلب نموده اس
ــان و ایمنی  ــی قابلیت اطمین ــی مهندس بین الملل
ــال 1991 یک مبحث ویژه در باب  ــامانه، در س س
خرابی های وابسته منتشر ساخت. گریگ]6[ روش 

ــتقل غیر  ــه فرض خرابی های مس ــان داده اند ک نش
ــت و منجر به خطاهای تحلیلی می گردد.  واقعی اس
بنابراین، مفهوم خرابی های وابسته معرفی و توسط 

مصلح ]14[، هویلند و راسند ]8[ تشریح شد.

3. تجزیه و تحلیل خرابی تعاملی 
ــته  ــا یکدیگر تعامل داش ــزا می توانند ب ــی اج برخ
ــز A خرابی جز B را  ــند. برای مثال، خرابی ج باش
ــده یا تسریع می کند و برعکس. تعامات  موجب ش
ــز را افزایش خواهد  ــرخ خرابی هر دو ج ــی، ن خراب
ــرخ خرابی اجزا به  ــی موارد، افزایش ن داد. در برخ
ــد و  ــم گیر باش دلیل تعامات خرابی می تواند چش
ــردد؛ برآورد  ــبب گ ــای مصیبت باری را س پیامده
ــه تعامل خرابی،  ــزای مربوط ب ــال خرابی اج احتم
ضروری است. خرابی تعاملی، به عنوان خرابی های 
ــود، یعنی، خرابی  ــته ی متقابل تعریف می ش وابس
ــت تأثیر قرار  ــزا، خرابی دیگر اجزا را تح برخی اج
خواهد داد و برعکس. ساده ترین حالت این است که 
تنها دو خرابی در تعامل باشند. در مورد گیربکس، 

نواقص در یاتاقان موجب ارتعاش آن خواهد شد.
ــرخ دنده های  ــفت و چ ــامانه ای که ش  زوال زیرس
متعدد را شامل می شود، می تواند به دلیل ارتعاشات 
ــط یاتاقان ایجاد می گردند، تسریع  اضافی که توس
شود. برعکس، یک زیر سامانه ی زوال یافته می تواند 
ــردد ]6،13[.  ــریع تر یاتاقان ها گ ــر به زوال س منج
سامانه های مهندسی تعمیر پذیر در صنایع متداول 
ــامانه ی مهندسی تعمیرپذیر نشان   هستند. یک س
ــامانه پس از هر خرابی،  می دهد که عملکرد این س

می تواند از طریق تعمیرات بهبود یابد.
ــامانه ی پیچیده متشکل  به طور معمول یک س
ــت. در این جا، اصطاح  از تعدادی اجزا و قطعات اس
ــامانه ها و اصطاح  ــامل زیرس ــوالً ش ــزا« معم »اج
ــود  ــامل »جایگزینی یا تعویض« می ش »تعمیر« ش
ــد. خرابی های  ــده باش ــخص ش ــن که مش  مگر ای
ــته در  ــامانه های تعمیرپذیر را می توان به دو دس س
ــامانه طبقه بندی  رجوع به ارتباط خرابی اجزای س

کرد: 
ــزای یک  ــتقل ـ خرابی های اج ــی مس .خراب

سامانه، یکدیگر را تحت تأثیر قرار نمی دهند؛
ــا تعداد  ــی در یک ی ــته ـ خراب ــی وابس .خراب
ــامانه در تعامل با دیگر  ــتری از اجزای یک س بیش
ــت یا باعث خرابی  ــامانه قرار خواهد گرف اجزای س
ــی تعاملی  ــد. خراب ــامانه خواهد ش دیگر اجزای س
 )IntF( یک نوع از خرابی وابسته است و به عنوان 
خرابی های وابسته ی متقابل تعریف می شود، یعنی، 
خرابی های برخی اجزا )که اجزای تأثیرگذار خوانده 
ــوند( خرابی دیگر اجزا )که اجزای تأثیرپذیر  می ش
ــرار خواهد  ــر ق ــت تأثی ــوند( را تح ــده می ش خوان
ــریع  ــس خرابی تعاملی یک خرابی تس داد و برعک
ــامانه  ــده به دلیل تعامات بین اجزا در یک س کنن
ــت]6،16[. تعامات خرابی میان اجزا، احتمال  اس
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ــد داد. در نتیجه، نرخ  ــی اجزا را افزایش خواه خراب
ــد. این نرخ  ــامانه افزایش می یاب ــزا و س خرابی اج
ــه عنوان مخاطره ی تعاملی  خرابی افزایش یافته، ب
ــود )IntH(. متقابًا نرخ خرابی اجزا  تعریف می ش
ــتقل نامیده  ــات خرابی مخاطره ی مس بدون تعام
ــد  ــی می توان ــات خراب ــوند )IndH(. تعام می ش
ــد]6،33[ هنگامی که تعامل  ــدار یا ناپایدار باش پای
ــزای تأثیرپذیر  ــت، نرخ خرابی اج خرابی پایدار اس
ــد؛  ــتقل آن ها خواهد ش بزرگ تر از نرخ خرابی مس
ــطح معین باقی می ماند. در حالی که  اما در یک س
ــان می دهد که نرخ خرابی  تعامل خرابی ناپایدار نش
ــمگیری در یک مدت  ــزای اثرپذیر به طور چش اج
ــد یافت؛ تعامات  ــیار کوتاه افزایش خواه زمان بس
ــه خرابی های تعاملی  ــی پایدار معموالً منجر ب خراب
تنزل تدریجی می شوند ]6،21،11[. در نظر گرفتن 
ــامانه با  ــی تعاملی هنگام تعمیر کردن یک س خراب
ــت، در غیر این  ــی، یک ضرورت اس تعامات خراب
ــص و ناکامل  ــت که ناق ــورت تعمیر ممکن اس ص
باشد. برای مثال، دو یاتاقان روی یک شفت در یک 
ــیب دیده بودند و سبب ارتعاش شدید  ــین آس ماش
ــدند. با این حال، تنها یاتاقان پایینی  ــفت می ش ش
ــین تعویض شد. در نتیجه،  در طول تعمیر این ماش
ــبب لرزش  ــیب دیده ی باالیی هنوز س یاتاقان آس
ــان پایینی  ــد. این لرزش خرابی یاتاق ــفت می ش ش
ــر بی اثر بود.  ــریع می نمود چون تعمی جدید را تس
ــده یک خرابی تعاملی است.  ــریع ش این خرابی تس
ضروری است که اثر خرابی تعاملی روی سامانه های 
تعمیرپذیر به صورت کمی به منظور تعمیر کارآمد 
ــود ]6[. در مرجع  ــامانه تحلیل ش ــر یک س و مؤث
ــدل تحلیلی  ــک م ــکاران، 2006(، ی ــان و هم )س
ــبه ی  ــی به منظور محاس ــای تعامل ــرای خرابی ه ب
ــامانه ها بدون در نظر گرفتن  خرابی های تعاملی س
ــی قابلیت اطمینان  ــرات تعمیرات روی پیش بین اث
ــد. از طرف دیگر سان، ما و  ــامانه توسعه داده ش س
ــامانه ی دو بخشی  متیو]6،15[ قبًا یک رویکرد س
ــامانه های  ــی قابلیت اطمینان س ــرای پیش بین  را ب
تعمیرپذیر بدون خرابی های تعاملی توسعه دادند. با 
این حال، پژوهش روی پیش بینی قابلیت اطمینان 
ــامانه های تعمیرپذیر با خرابی های تعاملی هنوز  س
در مراحل ابتدایی خود است. با وجود مرور ادبیات 
ــع، تحقیقات اندکی بر روی این موضوع تمرکز  جام
ــا می توان به  ــته ترین کاره ــد که از برجس نموده ان
ــان در سال 2006 اشاره کرد؛ در  پژوهش یانگ س
این پژوهش، یک روش به منظور پیش بینی قابلیت 
ــعه  ــامانه ها با خرابی های تعاملی توس ــان س اطمین
ــود. این روش رویکرد سامانه دو بخشی  داده می ش
و مدل تحلیلی برای خرابی تعاملی را ترکیب کرده 
و بنابراین، به عنوان سامانه دو بخشی توسعه یافته 

نامیده می شود.
ــای تعاملی یک مدل  به منظور تحلیل خرابی ه
ــد. تحقیق بر روی  ــعه داده ش به صورت کمی توس

ــت، در  ــوزه ی جدیدی اس ــی ح ــای تعامل خرابی ه
ــل را ایجاد  ــگ او بخش های اصلی ذی ــش یان پژوه

نموده است:
ــد مرتبط و  ــف مفاهیم جدی ــی و تعری .معرف
اصطاحاتی از قبیل خرابی تعاملی، اجزای اثرگذار 
ــب تعاملی برای  ــزای تأثیرپذیر و ضری ــر(، اج )مؤث

تحلیل خرابی تعاملی.
.مشخص کردن این که خرابی تعاملی می تواند 
ــد. یانگ، دو نظریه به  ــم پایدار و هم ناپایدار باش ه
ــنهاد و ثابت  منظور توجیه خرابی های تعاملی پیش
ــت. این نظریه ها به طور مؤثر در تحلیل و  کرده اس
ــین آالت در  ــاب از روابط تعاملی ناپایدار ماش اجتن
ــد. نتایج تحقیق بر  ــول فاز طراحی کمک می کن ط
ــای تعاملی پایدار و ناپایدار به منظور  روی خرابی ه
طراحی ماشین های قابل اعتمادتر و قابل نگهداری 

بیشتر، می تواند سودمند باشد.
ــرای تحلیل  ــدل تحلیلی ب ــعه ی یک م .توس
ــدل، یانگ  ــاس این م ــی. بر اس ــای تعامل خرابی ه
ــبه ی توابع توزیع خرابی  فرمولی را به منظور محاس
سامانه با خرابی های تعاملی ایجاد می کند و اثرات 
خرابی های تعاملی را بر روی اجزا و سامانه ها مورد 
ــی قرار می دهد. نتایج بازرسی می تواند برای  بازرس
ــا خرابی های  ــت دارایی ها ب ــک مدیری بهبود ریس

تعاملی چشمگیر باشد.
اثر خرابی یک جزء بر دیگر اجزا دو نتیجه دارد:

1. خرابی یک جزء )جزء اثرگذار( سبب می شود 
ــوراً با خرابی  ــزای تأثیرپذیر( ف ــه دیگر اجزا )اج ک

مواجه گردند.
ــذار، زوال اجزای اثرپذیر را به  خرابی جزء اثرگ
جای این که سبب شود تا آن ها فوًرا با خرابی مواجه 

گردند افزایش می دهد.
ــه عنوان یک نتیجه، این دو پیامد نرخ خرابی  ب
ــند. یک جزء   ــریع می بخش ــر را تس ــزای اثرپذی اج
ــد یک جزء اثرگذار و یا جزء اثرپذیر و یا هر  می توان
ــامانه هر دو  ــد. در مثال باال، یاتاقان و زیر س دو باش
هم اجزای اثرگذار و هم اثرپذیر هستند. خرابی های 

تعاملی می توانند به دو دسته طبقه بندی شوند:
1. خرابی های تعاملی ف�وری: خرابی اجزای 
اثر گذار سبب این خواهد شد که اجزای اثر پذیرش 
ــد. وضعیت این دو جزء  ــوراً با خرابی مواجه گردن ف

پیش از خرابی مستقل اند.
2. خرابی تعاملی تن�زل تدریجی. وضعیت 
ــته بوده است. یک  این دو جزء پیش از خرابی وابس
ــد، یعنی، نرخ خرابی یک  ــزء با زمان زوال می یاب ج
ــد. افزایش نرخ خرابی  ــزء با زمان افزایش می یاب ج
ــش زوال اجزای  ــد منجر به افزای ــن جزء می توان ای
ــود. افزایش نرخ خرابی »قربانیان«  تأثیر پذیرش ش
همچنین می تواند نرخ خرابی این جزءـ  علت اصلی 
ــل می تواند منجر به یک  ــش دهد. این تعام را افزای
ــود. به عنوان یک  ــره ای از  فرآیند تعاملی ش زنجی
ــره ای، دو جزء درگیر  ــن واکنش زنجی ــه از ای نتیج

ــت که به یک سطح جدیدی از وضعیت  ممکن اس
کاری یا در نهایت به خرابی برسند.

ــای تعاملی، اغلب در  ــته از خرابی ه دومین دس
ــد. خرابی یک  ــامانه های مکانیکی روی می دهن س
ــط خرابی  ــدون تحت تأثیر قرار گرفتن توس جزء ب
ــتقل  ــزا را اصطاحاً به عنوان خرابی مس ــر اج دیگ
جزء می گویند. متقابًا، احتمال خرابی این جزء در 
ــتقل خوانده   این مورد به عنوان احتمال خرابی مس
می شود. احتمال خرابی یک جزء از احتمال خرابی 
ــط  ــد بود اگر که توس ــاوت خواه ــتقل آن متف مس
ــرار بگیرد. احتمال  ــی دیگر اجزا تحت تأثیر ق خراب
ــی خرابی اجزا با تعامات خرابی افزایش خواهد  کل
ــش یافته به دلیل تعامات  ــت؛ نرخ خرابی افزای یاف
خرابی به عنوان نرخ خرابی تعاملی تعریف می شود؛ 
برای سادگی ریاضی در تجزیه و تحلیل  خرابی های 
ــامانه، باید تغییرات نرخ های خرابی  تعاملی یک س
ــبه ی مستقیم توابع توزیع خرابی  را به جای محاس
برآورد کنیم. احتمال خرابی با استفاده از تابع توزیع 
خرابی ارایه می شود. چندین مثال توسط الساید که 
مربوط به خرابی های تعاملی است آورده شده است. 
یک مثال درباره ی یک هواپیما با دو موتور یکسان 
ــت. هنگامی که یکی از موتورها با خرابی مواجه  اس
می شود، فوراً بار کاری دیگری افزایش خواهد یافت. 
ــور افزایش می یابد.  ــه، نرخ خرابی این موت در نتیج
ــا از خرابی های تعاملی  بنابراین، موتورهای هواپیم
فوری زیان می بینند. همچنان که برای خرابی های 
ــک مثال می تواند در نظر  تعاملی تنزل تدریجی، ی
گرفتن یک ماشین لباسشویی با یک شفت عمودی 
ــط دو یاتاقان پشتیبانی می شود. اگر  باشد که توس
یاتاقان های درون یک یاتاقان بسیار فرسوده باشند، 
ــان داخلی و یاتاقان بیرونی زیاد  فاصله ی بین یاتاق
ــت خروج از  ــفت حال ــد به طوری که ش خواهد ش
ــفت در  ــه خواهد کرد. در نتیجه، ش ــز را تجرب مرک
ــی قرار خواهد گرفت و  معرض عدم تعادل چرخش
در طول چرخش به طور چشمگیری ارتعاش خواهد 
ــت. این ارتعاش می تواند آسیب یاتاقان دیگر  داش
ــریع کند که این یاتاقان به نوبه ی خود عدم  را  تس
ــبب  ــفت را افزایش داده  و س ــی  ش توازن چرخش

آسیب بیشتر اولین یاتاقان خواهد شد.
ــامانه  انتظار می رود که قابلیت اطمینان یک س
پس از هر تعمیر افزایش یابد زیرا مخاطره ی سامانه 
ــرات می تواند قابلیت  ــش می یابد ]6,8[. تعمی کاه

اطمینان یک سامانه را از دو جنبه بهبود دهد:
ــتقل اجزای تعمیر  1. کاهش مخاطره های مس

شده؛
ــزای تعمیر  ــره ی تعاملی اج ــش مخاط 2. کاه
ــده؛ به دلیل این که وضعیت اجزای تعمیر شده  نش
ــد. این ویژگی در آزمایشات  در حال بهبود می باش
ــط یانگ و همکاران]6[ مشاهده  ــده توس انجام ش

شده است.
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4. نتیجه گیری
ــد سریع فناوری  با افزایش پیچیدگی دارایی ها، رش
و الزامات سخت اقتصادی، اهمیت قابلیت اطمینان 
ــر می گردد.  ــت اموال حیاتی ت ــا در مدیری دارایی ه
ــت اطمینان فرض  ــای قابلی ــیاری از مدل ه در بس
ــه توزیع های  ــیدن ب ــود که عمر یا زمان رس می ش
ــتند؛ اما فرض  ــامانه، مستقل هس خرابی اجزای س
ــته می شود.  ــادگی شکس ــتقال در عمل به س اس
ــامانه های دارای قابلیت  ــا س ــی ب ــارب عملیات تج
ــتگی  ــان می دهند که منابع وابس اطمینان باال، نش
زیادی در میان خرابی های اجزا و سامانه ها گذشته 
ــی وجود دارد.  ــی و عملیات ــتگی های منطق از وابس
ــی در موضوع خرابی های  روش ها و رویه های کنون
وابسته به تحقیقات ادوارد و واتسون در سال 1970 
ــاز می گردد. داده های موجود از وقایع خرابی های  ب
ــان می دهند که بین انواع خرابی های  ــته نش وابس
وابسته تمایز چشمگیری وجود دارد. اکثر مطالعات 

ــرفت های اخیر زمان آن رسیده که یک بحث  پیش
ــی قابلیت اطمینان و ایمنی سامانه  ویژه ی مهندس
به موضوع خرابی های تعاملی و اثر آن در پیش بینی 
دقیق تر قابلیت اطمینان اختصاص یابد و به صورت 

گسترده تری ارایه گردد.

منابع:

ــال  ــته در طی 40 س در زمینه ی خرابی های وابس
ــژه مربوط به  ــت، اهمیت وی ــر انجام گرفته اس اخی
ــت، مسأله ی مهمی  ــترک اس خرابی های علت مش
ــا خرابی های علت  ــورد ب ــه تحلیل گران در برخ ک
ــترک با آن روبه رو می گردند، کمبود داده ها و  مش
ــترس است. پژوهش  کیفیت پایین داده های در دس
ــامانه های  ــی قابلیت اطمینان س ــر روی پیش بین ب
ــی هنوز در ابتدای  ــر با خرابی های تعامل تعمیرپذی
ــات جامع، تحقیقات  ــت، با وجود مرور ادبی راه اس
ــز نموده اند که  ــن موضوع تمرک ــی بر روی ای اندک
ــه پژوهش یانگ  ــته ترین کارها می توان ب از برجس
ــاره کرد. در این پژوهش  ــال 2006 اش سان در س
ــی قابلیت اطمینان  ــه منظور پیش بین یک روش ب
سامانه ها با خرابی های تعاملی توسعه داده شد، در 
این مدل، ضرایب تعاملی برای نشان دادن درجه ی 
ــود.  با  ــتفاده می ش ــته اس تعامل بین دو جزء وابس
ــای پیچیده و با توجه به  ــد دارایی ه  روند رو به رش

قابلیت اطمینان و بررسی خرابی تعاملی 
ـد

ــ
ــ

رآین
ف

[1] Blischke WR & Murthy DNP. (2000) Reliability : modeling, prediction, and optimization. New York: Wiley.
[2] Cooper S E, Lofgren E V, Samanta P K, Wong S M. Dependent failure analysis of NPP data bases. Nuclear Engineering and 
Design 1993; 142: 1993.
 [3] Elsayed E A. Reliability Engineering Reading. Massachusetts: Addison Welsley Longman Inc, 1996.
 [4] Findlay S J, Harrison N D. Why aircraft fail. Materials Today 2002; 5: 18-25.
 [5] Gilchrist W. Modelling failure modes and effects analysis. Int J Qual Reliab Manage 1993;10(5):16–23.
 [6] Greig G L. Second moment reliability analysis of redundant systems with dependent failures. Reliability Engineering & System 
Safety, 1993; 41: 57-70.
[7] Harris B. Stochastic models for common failures: Reliability and Quality Control, ed. A. P. Basu. New York: Elsevier Science 
Publishers, 1986.
[8] Hoyland A, Rausand M. System Reliability Theory: Models and Statistical Methods. New York: John Wiley & Sons, Inc, 1994.
[9] Huang H Z, An Z W. A discrete stress-strength interference model with stress dependent strength. IEEE Transactions on Reli-
ability, 2009; 58: 118-122.
 [10] Jones R O. P-N-P transistor stability. Microelectronics and Reliability 1967; 4: 277-283.
[11] Landers TL, Jiang ST, Peck JR. Semi-parametric PWP model robustness for log–linear increasing rates of occurrence of fail-
ure. Reliab Eng Syst Saf 2001;73(2):145–53.
 [12] Marshall A W, Olkin I. A multivariate exponential distribution. Journal of the American Statistics Association 1967; 62: 30-40.
 [13] Mosleh A. Common cause failures: an analysis methodology and examples. Reliab Eng Syst Saf 1991;34(3):249–92.
 [14] Mosleh A. Dependent failure analysis. Reliab Eng Syst Saf 1991; 34(3):243–8.
 [15] Murthy, D.N.P. and Nguyen, D.G., study of a multi - component system with failure interaction. European J. of Oprerational 
Research, 1985. 21:p.330-338.
[16] Narmada S, Jacob M. Reliability analysis of a complex system with a deterioration standby unit under common-cause failure 
and critical human error. Microelectron Reliab 1996;36(9):1287–90.
[17] O›connor P D T. Practical Reliability Engineering, 4th ed. Chichester: John Wiley & Sons Ltd, 2002.
[18] Papazoglou LA. Semi-Markovian reliability model for systems with testable components and general test/outage times. Reliab 
Eng Syst Saf 2000;68(1):121–33.
 [19] Percy DF. Bayesian enhanced strategic decision making for reliability. Eur J Oper Res 2002;139(1):133–45.
[20] Percy, D .F., Kobbacy, K.A.H., and Fawzi, B.B., Setting Preventive maintenance scheduales when data are sparse. Internata-
tional Journal of Production Economics, 1997. 51(3): 223-234.
 [21] Rosqvist T. Bayesian aggregation of experts’ judgements on failure intensity. Reliab Eng Syst Saf 2000;70(2):283–9.
[22] Saldanha PLC, Simone EAD, Melo PFFE. An application of nonhomogeneous Poisson point processes to the reliability analy-
sis of service water pumps. Nucl Eng Des 2001;210(1–3):125–33.
 [23] Yang G. (2002) Environmental-stress-screening using degradation measurements. IEEE Transactions on Reliability, 51(3), 
288-293.




