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Abstract- Hybrid systems consist of both continuous and discrete parts. These systems include several different
components. A fault in one of these components can be activated and propagate to other components. Due to the
advancement of technology and intelligent systems such as driverless car, health control devices and automated
factories, the occurrence of a fault in one component and its propagation to other components can lead to financial
and human-life losses. It is necessary to design a fault propagation model before construction of a system. With
such a model, we can observe the propagation of the effects of a fault in a component to other components, before
the construction of the system. It is also possible to identify critical components of the system. In this paper, a
method for modeling fault propagation based on stochastic activity networks is presented. Based on this model,
it is possible to identify the critical points of the system, the effect of different components on each other and the
component failure behavior. The model has been applied to an aircraft fuel system, and its simulation and
quantitative results are presented.
Keywords- Modeling, fault propagation, hybrid systems, stochastic activity networks (SANs), quantitative
evaluation.
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چکیده -سیستمهای هیبرید از دو بخش پیوسته و گسسته تشکیل شدهاند .این سیستمها شامل چندین مؤلفه متفاوت هستند .وجود
خطا در یکی از این مؤلفهها و فعال شدن آن ،میتواند به سایر مؤلفهها انتشار پیدا کند .با توجه به پیشرفت تکنولوژی و به وجود آمدن
سیستمهای هوشمند همچون ماشین خودران ،دستگاههای کنترل سالمت و کارخانههای خودکار ،وقوع خطا در یک مؤلفه و انتشار آن به
سایر مؤلفهها میتواند منجر به وقوع فاجعه و خسارات مالی و جانی فراوانی شود .بنابراین به منظور شناخت نقاط حساس سیستم و نحوه
انتشار خطا بین مؤلفهها ،الزم است قبل از طراحی و بهرهبرداری از این سیستمها ،به مدلسازی انتشار خطا در آن ها پرداخت .در این
مقاله روشی برای مدلسازی انتشار خطا بر اساس شبکههای فعالیت تصادفی ارائه شدهاست .بر اساس این مدل میتوان به شناسایی نقاط
حساس سیستم ،تأثیر مؤلفههای مختلف بر روی همدیگر و رفتار خرابی مؤلفهها پرداخت .مدل ارائه شده بر روی یک سیستم سوخترسان
هواپیما اعمال شده است و نتایج شبیهسازی و ارزیابی کمّی آن آورده شده است.
واژههای کلیدی :مدلسازی ،انتشار خطا ،سیستمهای هیبرید ،شبکههای فعالیت تصادفی ،ارزیابی کمّی

 -1مقدمه

یک از این مؤلفهها میتواند به دلیل نقص فنی ،فرسودگی مؤلفهها،
عمدی یا غیرعمدی باشد ].[3

سیستمهای هیبرید 1از چندین مؤلفه فیزیکی و رایانشی تشکیل
شدهاند .این مؤلفهها به منظور انجام هدف سیستم با همدیگر
همکاری میکنند ] .[2,1امروزه سیستمهای هیبرید در حوزههای
مختلفی مانند کنترل سالمت ،حملونقل خودکار و کارخانههای
صنعتی کاربرد فراوانی دارد .با توجه به کاربرد حساس این سیستمها،
وقوع خطا 2در یک بخش سیستم میتواند به سایر بخشها انتشار3
پیدا کند و منجر به وقوع فاجعه گردد .در هر یک از این مؤلفهها
میتواند یک یا چندین خطا وجود داشته باشد .وجود خطا در هر

چگونگی انتشار خطا در بین مؤلفهها و بررسی پارامترهای مختلف
اتکاپذیری ،در محیط آزمایشگاهی و واقعی ،هزینهبر و غیرممکن
است ] .[5,4از طریق مدل انتشار خطا میتوان به مشاهده
پارامترهای مختلفی از جمله رفتار خرابی مؤلفهها در حضور و عدم
حضور خطا در یک مؤلفه دیگر ،قابلیت اطمینان 4کل سیستم و
شناسایی مؤلفههای حساس سیستم پرداخت .در اینجا منظور از
مؤلفههای حساس سیستم ،مؤلفههایی هستند که در صورت خرابی
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عوامل مختلفی از جمله :مشخصهسازی نادرست سیستم ،طراحی
نادرست ،استفاده از ابزار نامناسب و عاملهای بیرونی داشته باشد.
اشکال به خطایی گفته میشود که فعال شده باشد .درواقع علت یک
اشکال ،همان خطا است .اشکال بخشی از وضعیت کل سیستم است
که میتواند منجر به خرابی کل سیستم شود .حالت سیستم
مجموعهای از حالتهای تک تک مؤلفهها است .هنگامیکه یک
اشکال درون یک مؤلفه وجود دارد تا زمانی که آن اشکال به یک
حالت خارجی آن مؤلفه انتقال پیدا نکند نمیتواند باعث خرابی کل
سیستم شود ].[7
یک سیستم دچار خرابی شده است هرگاه خدمات مربوط به این
سیستم از حالت صحیح آن انحراف داشته باشد .درواقع یک اشکال
در صورت انتشار به محیط خارج از مؤلفه باعث ایجاد خرابی میشود.
آسیبشناسی 9خرابی که نحوه ارتباط خطا ،اشکال و خرابی را
مشخص میکند در شکل  1آورده شده است ].[7

منجر به توقف کامل سیستم میشوند .میتوان قبل از طراحی
سیستمها با مدلسازی انتشار خطا به بررسی مناسب بودن
پارامترهای قابلیت اطمینان ،ایمنی و امنیت قطعات بخشهای
مختلف سیستم پرداخت .با استفاده از نتایج مدلسازی میتوان
مشخص کرد چه نوع مؤلفههایی برای ساخت این سیستم مناسب
هستند ].[6
در کارهای انجامگرفته معموالً معیارهای کافی جهت مدلسازی
انتشار خطا در نظر گرفته نشده است .همچنین منطق انتشار خطا
به درستی پیاده نشده است،که با توجه به پیچیدگی سیستمها این
مدلها نمیتوانند دقیق باشند .مدل ارائه شده باید دارای
ویژگیهایی همچون مقیاسپذیری 5باشد که بتوان عالوه بر
مدلسازی انتشار خطای یک سیستم به صورت جداگانه ،رفتار انتشار
خطای سیستمهای مختلف هنگامیکه با همدیگر همکاری میکنند
را مشاهده کرد .همچنین مدل ارائهشده باید پویا باشد .مشکل
مدلهای ایستا شناسایی مسیرهای انتشار خطا در سیستم است که
در بسیاری از مواقع هزینهبر و غیرممکن است .همچنین مدل باید
معیارهای کافی همچون وابستگیهای مستقیم و غیرمستقیم موجود
در بین مؤلفههای سیستم را در نظر بگیرد.

شکل  :1آسیبشناسی خرابی ].[7

 -2-2شبکههای فعالیت تصادفی

در روش پیشنهادی این مقاله ابتدا بر اساس همبندی 6و مشخصات
سیستم ،گراف دادهای ،گراف غیردادهای و گراف ترتیب اجرایی
مؤلفههای سیستم استخراج میشود .همچنین عبارتهای احتمالی
مربوط به رفتار هر یک از مؤلفهها استخراج میگردد .سپس بر اساس
این سه گراف و عبارتهای احتمالی ،مدل شبکههای فعالیت
تصادفی 7هر یک از مؤلفهها با استفاده از قوانین تبدیلی که ارائه
خواهد شد استخراج میگردد .در نهایت با استفاده از صورتبندی
تکرار-الحاق ،8مؤلفههای مختلف سیستم با همدیگر الحاق میشوند
و مدل نهایی سیستم به دست خواهد آمد .به منظور ارزیابی سیستم،
با تزریق خطا در بخشهای مختلف سیستم و فعالسازی آن میتوان
به بررسی و مشاهده رفتار سایر مؤلفهها در حضور و عدم حضور خطا
و به دست آوردن قابلیت اطمینان کل سیستم پرداخت.

شبکه فعالیت تصادفی یک توسعه از شبکههای پتری است.
شبکههای فعالیت تصادفی بهمنظور ارزیابی کارایی و اتکاپذیری
سیستمها در دهه  80گسترش داده شده است ] .[8هر شبکه
فعالیت تصادفی یک -12تایی بهصورت = 𝑁𝐴𝑆
)𝐺  (𝑃, 𝐴, 𝐼, 𝑂, 𝛾, 𝜏, 𝑖, 𝑜, 𝜇0 , 𝐶, 𝐹,است که تعریف هر یک از
این نمادها عبارتند از:
•  :Pمجموعه متناهی از مکانها.
•  :Aمجموعهای متناهی از فعالیتها.
•  :Iمجموعه متناهی از دروازههای ورودی.
•  :Oمجموعه متناهی از دروازههای خروجی.
• 𝜸 :نشاندهنده تعداد اقدامهای احتمالی متفاوت برای هر
فعالیت است.
• 𝝉 :مشخصکننده نوع هر فعالیت است (فوری یا زمانی).
•  :iنگاشتکننده دروازههای ورودی به فعالیتها است.
•  :oنگاشتکننده دروازههای خروجی به فعالیتها است.
• 𝟎𝝁 :نشانهگذاری اولیه است که باید پایدار باشد.
•  :Cتابع تخصیص توزیعهای احتمالی مربوط به اقدامهای
احتمالی فعالیتها است.
•  :Fتابع تخصیص نرخهای احتمالی فعالیتها است.
•  :Gتابع تخصیص فعالسازی مجدد فعالیتها است.

 -2مفاهیم پایه
در این بخش مفاهیم پایهای که در حوزه این مقاله الزم است ،توضیح
داده شدهاست.
 -1-2خطا ،اشکال و خرابی

خطا به نقصی گفته میشود که در داخل سیستم وجود دارد .هر
خطا میتواند فعال گردد و به یک اشکال تبدیل شود .خطا میتواند
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 -3کارهای مرتبط

پس از حذف یالهای مربوطه ،هر یک از زیر شبکهها را میتوان به
چندین خوشه تبدیل کرد .در اینجا منظور از خوشه مجموعه
گرههایی است که فقط با خود ارتباط دارند و با سایر گرههای موجود
در زیرشبکه خود ارتباطی ندارند .این فرایند آنقدر ادامه پیدا خواهد
کرد تا شبکه به یک حالت پایدار برسد و دیگر نتوان گره یا یالی را
حذف کرد .مشکلی که این روش دارد این است که حذف گرهها و
ارتباط آن با سایر گرهها بر اساس یک منطق ساده است و ممکن
است یک گره در سیستمهای پیچیده هیبرید صرفاً به خاطر از دست
دادن ارتباط خود با یک گره خاص کارایی خود را از دست ندهد و
هنوز بتواند در شبکه سیستم فعالیت کند .البته این نحوهی
مدلسازی بیشتر برای سیستمهای هیبرید تورین مثل شبکههای
توزیع برق و انرژی کاربرد دارد
در مقاله ] [12روشی برای ارزیابی انتشار خطا در سیستمهای
سایبر-فیزیکی ارائه شده است .در این روش مانند روش قبلی رو زیر
شبکه در نظر گرفته شده است .تمامی مؤلفههای هر شبکه یکسان
فرض شده است .در این روش هنگامیکه یک مؤلفه دچار خرابی
میشود گره مربوط به آن حذف میشود .بعد از حذف یالهای مربوط
به گره حذفشده درصورتیکه یک گرهای ایجاد شود که به هیچ
مؤلفهای وصل نباشد آن گره نیز حذف خواهد شد .این کار ادامه
پیدا خواهد کرد تا سیستم به یک حالت پایدار برسد .روش ارزیابی
مدل بهصورت قابلیت اطمینان مرتبه  kاست .قابلیت اطمینان مرتبه
 kبه این معنا است که درصورتیکه یکی از شبکههای سایبری یا
فیزیکی بیشتر از  kگره سالم داشته باشد آن شبکه میتواند به
عملکرد خود ادامه دهد .یکی از مشکالت این روش این است که
پیچیدگی سیستمهای سایبر-فیزیکی ،11تفاوت مؤلفههای آنها و
ارتباط پیچیده آنها مخصوصاً ارتباط بین مؤلفههای سایبری و
فیزیکی درست دیده نشده و مدل بسیار سطح باال و دور از واقعیت
است.
در مقاله ] [13به ارزیابی انتشار خرابی در سیستمهای سایبر-
فیزیکی پرداخته شده است .این مقاله برخالف مقاله قبلی بیشتر بر
روی نحوهی ارتباط گرههای سایبری و فیزیکی کارکرده است و
ارتباط آنها را صرفاً وجود یال در بین آنها را در نظر نگرفته است.
در این روش یک قانونی در نظر گرفته شده است که هر گره
محاسباتی باید توسط یک گره فیزیکی پشتیبانی شود ،یعنی یک
گره محاسباتی در صورتی خراب فرض میشود که ارتباط خود را با
بخش فیزیکی از دست بدهد .اما هر گره محاسباتی میتواند توسط
چندین گره فیزیکی پشتیبانی شود و درصورتیکه ارتباط خود را با
بخش محاسباتی از دست بدهد عملکرد خود را از دست میدهد.
نحوهی انتشار خرابی نیز در این مدل با روشهای دیگر متفاوت

در این بخش به بررسی کارهایی که تاکنون در این زمینه انجام شده
است پرداخته میشود.
 -1-3مدلهای با دید گرافی یا شبکهای به سیستم

در کار شماره ] [9به مدلسازی انتشار خطا بین زیرساختهای
حیاتی و وابسته به هم پرداخته شده است .بسیاری از زیرساختهای
حیاتی به یکدیگر وابسته هستند .این وابستگیها بین زیرساختها
اجتنابناپذیر است و برای عملکرد صحیح کل شبکه نیاز است .با
توجه به این وابستگی ،وقوع خطا در یک زیرساخت میتواند انتشار
پیدا کند و سایر زیرساختهای مرتبط را تحت تأثیر قرار دهد .این
انتشار میتواند منجر به وقوع فاجعههای بزرگتری شود .بهطور مثال
در سال  2003وقوع یک خطا در شبکه توزیع برق ایتالیا منجر به
خاموشی گسترده و قطعی زیرساخت اینترنت ایتالیا شد .در این
مقاله یک چارچوب زنجیره مارکوف 10با وابستگی متقابل ارائه شده
است .این چارچوب ،یک چارچوب احتمالی برای بررسی و ارزیابی
تأثیر وجود خطا و رخ دادن خرابی بین زیرساختهای حیاتی است.
هدف آن مدلسازی نحوه انتشار خرابی و بررسی تأثیر آن بر روی
قابلیت اطمینان کل سیستم است .زنجیره مارکوف با وابستگی
متقابل به این صورت است که ابتدا زنجیره مارکوف هر زیرساخت
کشیده میشود سپس به روش خاصی این زنجیره مارکوفها در کنار
یکدیگر قرار میگیرند .زنجیره مارکوف حاصلشده از کنار قرار
گرفتن این دو زنجیره مارکوف نیز ارگوریک است .این چارچوب
بیشتر برای شبکههای زیرساختی مثل شبکههای توزیع برق ،گاز و
آب مناسب است و در آن تمامی گرههای موجود در زیرساخت
یکسان فرض میشود و تفاوتی از لحاظ ساختاری بین مؤلفههای
رایانشی و فیزیکی در نظر گرفته نشده است .برای ارزیابی مدل ارائه
شده به بررسی تعداد خطوط خرابشده در شبکه توزیع برق و
گستردگی قطعی در شرایط مختلف پرداخته شده است .همین افراد
در مقاله ] [10به بررسی انتشار خطا همراه با در نظر گرفتن تأثیر
خطای انسانی پرداختهاند.
در مقاله ] [11همانند مقاله قبلی به بررسی انتشار خطا در
سیستمهای شبکهی توزیعی پرداخته شده است .ازآنجهت که
سیستمهای هیبرید دارای دو زیرشبکه شامل مؤلفههای رایانشی و
فیزیکی است ،برای مدلسازی با این روش به دو زیرشبکه با نام A
و  Bنیاز است .ابتدا بر اساس همبندی سیستم ارتباط بین گرههای
 Aو  Bکشیده میشود .سپس هنگامیکه یک گره از یکی از
زیرشبکهها خراب میشود تمامی یالهایی که از آن گره به سایر
گرههای زیرشبکه داخلی یا خارجی وصل شده است ،حذف میگردد.
18

مجله علمی-پژوهشی رایانش نرم و فناوری اطالعات ) .............................................................. (JSCITجلد  ،9شماره  ،2تابستان سال 1399
هستند .در این مقاله نشان داده شده است برای اینکه بتوانیم یک
مدل صحیح انتشار اشکال در این سیستمها داشته باشیم باید جریان
داده و جریان کنترل بهصورت جداگانه دیده شود .ایده اصلی این
روش بر روی دو گراف کنترل داده و جریان داده قرار گرفته است.
این دو گراف در هر فازی از طراحی سیستم میتوانند تولید شوند و
انتشار اشکال ارزیابی شود.
در مقاله ] [18به ارزیابی پویای ایمنی سیستمهای پیچیده پرداخته
شده است .مؤلفههای موجود در سیستمهای پیچیده پویا دارای
وابستگیهای وابسته به زمان و عملکردی هستند .بنابراین برای
مشاهده رفتار شکست یک سیستم باید عالوه بر مشاهده چگونگی
ترکیب شکست مؤلفهها ،ترتیب زمانی آنها نیز مشاهده شود .در
این مقاله یک روش ارزیابی مبتنی بر مدل درخت خطاهای زمانی با
استفاده از ترکیب  Hip-hopsبا  pandoraارائه شده است .این دو
روش در مقاالت ] [20 ,19توضیح داده شده است .برای مدلسازی
با این روش سه فاز مختلف باید به ترتیب انجام شود .در فاز اول
مدل سیستم و نحوهی خرابی آن باید مشخص سپس ارتباط مؤلفهها
و چگونگی قرار گرفتن آنها در کنار یکدیگر تعیین گردد .درنهایت
وابستگیهای ترتیبی باید در مدل اضافه شود .بعد از مشخص کردن
معماری مؤلفهها و عبارتهای خرابی ،با استفاده از Hip-Hops
درخت خطای زمانی استخراج میشود .سپس این درخت زمانی خطا
به مدل شبکه پتری یا شبکه بیزی تبدیل میشود و بر روی آن
تحلیلهای الزم انجام میگردد .این کار یکی از کارهای نوین و خوبی
است که در این زمینه انجام شده است .مشکلی که این مدل دارد
این است که همانند درخت خطا تمامی رخدادهای خطا را باید
مشخص کرد و حتی ترتیب آنها را هم باید در نظر گرفت .تمامی
رخدادها در این مدل مربوط به ورودی و خروجی است و نرخ آنها

است .در این مدل یک گره بهصورت تصادفی حذف خواهد شد و
تمامی لینکهای خارجی و داخلی آن حذف میشود سپس
بزرگترین زیرشبکه را در هریک از شبکههای سایبری و فیزیکی در
نظر گرفته میشود و سایر زیرشبکهها نیز حذف میگردد .این
زیرشبکهها گرههای در معرض خطر نامیده میشود .در کار ] [14به
بررسی وابستگی و انتشار خرابی در سیستمهای تورین بر اساس
نظریه شبکههای پیچیده پرداخته شده است.
 -2-3مدلهای با سطح انتزاع مؤلفه

در مقاله ] [6روشی جدید برای ارزیابی همزمان ایمنی و امنیت
سیستمهای سایبر-فیزیکی در قالب درخت خطا حالت/رخداد ارائه
شده است .از این مدل برای مشاهده چگونگی انتشار خطا در
سیستمهای پیچیده استفاده شده است .برخالف روشهای دیگر که
همهی مؤلفهها را یکسان فرض میکردند ،این روش هر مؤلفه را
بهصورت جداگانه و همراه با ویژگیهای خاص آن طراحی نموده
است .ویژگیهای مختلف هر مؤلفه مانند نرخ خرابی و نرخ تعمیر در
این مدل آورده شده است .ارتباط مؤلفهها در این روش از طریق
رخدادهای متفاوت بین آنها است .این رخدادها از طریق درگاههای
موجود بر روی مؤلفهها انتقال پیدا میکنند .مشکلی که این روش
دارد این است که همانند درخت خطا باید رخداد نهایی مشخص
باشد و فقط مشاهده کرد که چه رخدادهایی پشت سر هم اتفاق
خواهند افتاد که منجر به وقوع آن خواهند شد و ساختار مدل یک
ساختار کامالً ایستا است.
در مقاله ] [15روشی برای مدلسازی انتشار خطا در سیستمهای
هیبرید ارائه شده است .در این روش از آتاماتای هیبرید برای
مدلسازی فرایند انتشار خطا استفاده شده است .هر مؤلفه بهصورت
مجزا همراه با تمام جزییات مدلسازی میشود .در این روش چهار
نوع وابستگی شامل وابستگی فیزیکی ،سایبری ،جغرافیایی و منطقی
در نظر گرفته شده است.
مدل هر یک از مؤلفهها طراحی میشود .سپس با خراب کردن یک
مؤلفه نشان داده میشود که این خرابی چگونه در سطح سیستم
انتشار پیدا میکند .با استفاده از این روش میتوان به مطالعه انتشار
خطا به دلیل وابستگیهای مختلف در سیستم ،ارزیابی آسیبپذیری
سیستم و توسعه راهبردهای 12نگهداری
مشکل اصلی این روش جزییات فراوان مؤلفهها است .بنابراین
طراحی و ساخت این مدل پیچیده میشود .عمالً باید کل سیستم
مورد مطالعه ازنظر ساختاری و رفتاری مدلسازی کرد.
در مقالههای ] [17 ,16روشی برای مدلسازی انتشار اشکال در
سیستمهای مکاترونیک ارائه شده است .سیستمهای مکاترونیک
معموالً غیرهمگن و دارای مؤلفههای متفاوت نرمافزاری و فیزیکی

ثابت است .این روش در مقاله ] [21ارزیابی شده است.
در مقاله ] [22روشی برای تولید خودکار مدل انتشار خطا ارائه شده
است .در این مقاله ابتدا با مشخص کردن نحوهی خرابی مؤلفهها در
برابر خطاهای گوناگون ،حاشیهنویسی خرابی را برای هر مؤلفه ایجاد
میکند .سپس با استفاده از این حاشیهنویسیها درخت خطای
مؤلفهها تولید میشوند که میتواند برای تحلیل انتشار خطا استفاده
گردد .مشکلی که این مقاله دارد این است که ساختار آن ایستا است
و این مدل برای ارزیابی کمّی مناسب نیست.
در مقاله ] [23به ارزیابی انتشار خطاهای گذرا در سیستمهای
کنترل شبکه پرداخته شده است .از مشکالت این مدل سختی
پیادهسازی و وارد کردن جزییات هر مؤلفه است.
در مقاله ] [24روشی برای ارزیابی ریسک با توجه به انتشار خطا در
سیستمهای سایبر-فیزیکی پرداخته شده است .در این روش
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تأثیری فراوانی دارد ،برای داشتن مدلی دقیق نمیتوان به ساختار
مؤلفهها توجه نکرد و همهی گرهها را یکسان فرض کرد .سیستمهای
هیبرید از مؤلفههای رایانشی و فیزیکی تشکیل شده است .مؤلفههای
رایانشی دارای نرخ خرابی نیستند و فقط ورودیهای غیرمتعارف
مؤلفه ،میتواند باعث خرابی آن شود.
چرخه پیشنهادی روش مدلسازی انتشار خطا به این صورت است
که با توجه به شکل  2ابتدا با استفاده از مشخصات و همبندی
سیستم ،سه گراف اولیه از سیستم تهیه میشود که این گرافها
عبارتاند از:

پارامترهای مختلفی ازجمله نقش انسان در آن در نظر گرفته شده
است مقایسه کارهای انجامشده در این حوزه در جدول  1آورده شده
است.
جدول  :1مقایسه کارهای مرتبط
کاربرد

مدل

تحلیل

][9][10

زیرساختهای
حیاتی

مارکوف

کمّی

بله

][11

زیرساختهای
حیاتی

شبکهای
(گرافی)

کمّی

بله

سایبر-فیزیکی

شبکهای
(گرافی)

کمّی

بله

][7

سیستمها
هیبرید

درخت
خطا

کمّی

خیر

][15

سیستمها
هیبرید

آتاماتای
هیبرید

کمّی

خیر

][16][17

مکاترونیک

پتری

کمّی

خیر

][18][19][20
][21

سیستمهای
پیچیده

درخت
خطا

کمّی

خیر

][22

سیستمهای
پیچیده

درخت
خطا

کیفی

خیر

][23

سیستمهای
کنترلی

درخت
خطا

کمّی

خیر

][24

سیستمهای
سایبر-فیزیکی

ارزیابی
ریسک

کمّی

خیر

شماره مقاله

][12][13][14

یکسان درنظر
گرفتن گرهها

•

گراف وابستگی دادهای :این گراف مشخص میکند هر مؤلفهای از
چه مؤلفههایی ورودی میگیرد و به کدام مؤلفهها خروجی میفرستد.

•

گراف وابستگی غیردادهای :این گراف مشخص میکند که خرابی
یک مؤلفه بر روی کدام مؤلفههای دیگر تأثیرگذار خواهد بود .این
وابستگی به خاطر ورودی و خروجی ناصحیح نیست بلکه به خاطر
حضور یا عدم حضور یک مؤلفه است.

•

گراف ترتیب اجرایی :این گراف مشخص میکند که در صورت
خرابی یا اتمام کار یک مؤلفه چه مؤلفهای شروع به کار میکند.

در ادامه باید عبارتهای احتمالی مربوط به هر یک از مؤلفهها،
استخراج شود .این عبارتها همانند عبارتهای مدل احتمالی
 FPTA13است که مشخص میکند درصورتیکه ورودیهای مؤلفه
به یک صورت خاص باشند با چه احتمالی ،خروجی چگونه خواهد
بود .این عبارتها در ادامه توضیح داده خواهد شد.

 -4روش پیشنهادی
در این روش ساختار مدل بر اساس سه گراف شکل میگیرد که این
گرافها و نحوهی تبدیل آنها به مدل در ادامه توضیح داده شده
است .هر مؤلفه و نحوهی رفتار آن در برابر خطاهای مختلف بهصورت
جداگانه مدلسازی میشود .درصورتیکه از قوانین تبدیل گرافها
به ساختار مدل که در ادامه توضیح داده خواهد شد پیروی شود،
تمامی مؤلفهها بهراحتی در کنار یکدیگر قرار میگیرند و مدل نهایی
شکل میگیرد .برای ارزیابی مدل پس از ساخت آن با توجه به نوع
آزمایش ،در یک یا چندین مؤلفه خطاهایی تزریق میشود و نحوهی
انتشار آن در کل سیستم و تأثیری که بر روی مؤلفههای دیگر
میگذارد ،مورد ارزیابی قرار میگیرد.

شکل  :2فرایند پیشنهادی مدلسازی انتشار خطا.

این گرافها و عبارتهای احتمالی از طریق قوانین تبدیلی که در
ادامه توضیح داده میشود به مدل  SANتبدیل میگردد .سپس مدل
مؤلفهها از طریق صورتبندی تکرار-الحاق به همدیگر الحاق
میشوند .درنهایت مدل بهدستآمده حل میشود و نتایج موردنظر
استخراج میشود .با بررسی نتایج ممکن است مشخص شود که
مشخصات سیستم درست تعیین نشده است .در این حالت باید در
جزییات سیستم بازنگری صورت بگیرد و فرایند مدلسازی تکرار
شود.

 -1-4فرایند پیشنهادی برای مدلسازی انتشار خطا

فرآیند پیشنهادی راهحلی برای مدلسازی انتشار خطا در
سیستمهای هیبرید را ارائه میکند .در این روش برخالف بیشتر
روشهای بررسیشده در بخش مروری بر کارهای پیشین تمامی
مؤلفههای سیستم یکسان در نظر گرفته نمیشوند .با توجه به اینکه
در سیستمهای هیبرید ساختار هر مؤلفه در فرایند انتشار خطا
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 -2-4گراف وابستگی دادهای

تأثیری است که حضور یا عدم حضور یک مؤلفه بر نرخ خرابی یک
مؤلفه دیگر میگذارد .بهطور مثال خرابی مؤلفه خنککننده باعث
میشود نرخ خرابی یک مؤلفه دیگر باالتر رود .در این گراف هر گره
در صورت وجود وابستگی تنها یک یال به گره دیگر دارد .یک نمونه
از گراف وابستگی غیردادهای در شکل  4نشان داده شده است .این
نوع وابستگی پارامتری است که در کارهای پیشین دیده نشده است.
درحالیکه پارامتری مهمی بوده و در بسیاری از سیستمها این
وابستگی غیرمستقیم بین مؤلفهها وجود دارد .هر مؤلفهای داخل
سیستم دارای یک نرخ خرابی است .عددی که بر روی یالهای گراف
وابستگی غیردادهای وجود دارد ،اگر بدون عالمت ریاضی باشد به
این معنا است که درصورت خرابی مؤلفه پدر ،نرخ خرابی گره فرزند
با مقدار روی یال جمع میشود.
همچنین درصورتیکه قبل از عدد روی یال گراف ،عالمت
مساوی«= » قرار داده شده باشد .به این معنا است که نرخ خرابی
مؤلفه برابر با آن مقدار میشود .اگر بر روی یال گراف عالمت
بینهایت قرار داده شده باشد به این معنا است که در صورت خرابی
مؤلفه پدر ،مؤلفه فرزند آن فوراً خراب خواهد شد .همچنین
درصورتیکه عالمت «*» وجود داشته باشد به این معنا است که
نرخ خرابی در عدد نوشتهشده ضرب خواهد شد.
تعریف گراف وابستگی غیردادهای در فرمول  2نشان داده شده است.

اولین ارتباطی که مؤلفههای یک سیستم باهمدیگر دارند ،ارتباط
ورودی و خروجی است .بنابراین وجود گرافی که نحوه ارتباط
مؤلفهها را مشخص کند الزم و ضروری است .گراف وابستگی دادهای
را میتوان از همبندی شبکه به دست آورد این گراف مشخص
میکند که هر یک از مؤلفههای سیستم به کدام یک از مؤلفههای
دیگر داده میفرستد و از کدام مؤلفهها ورودی میگیرد .درواقع
سادهترین وابستگی که بین مؤلفهها وجود دارد این نوع وابستگی
است و جزء بدیهیترین پارامترهایی است که باید در مسئله انتشار
خطا در نظر گرفته شود .این گراف درواقع همان ساختار همبندی
سیستم است .هر مؤلفه میتواند چندین ورودی و خروجی داشته
باشد .درصورتیکه یک مؤلفه چندین ورودی برای یک مؤلفه دیگر
فراهم کند باید به تعداد ورودیها میان آنها یال کشیده شود.
بهطوریکه هر یال نشاندهنده یک ارتباط است .شکل  3یک نمونه
از گراف وابستگی دادهای را نشان میدهد .تعریف گراف وابستگی در
فرمول  1آورده شده است.
] 𝐹𝐷𝐷𝐺 𝐷𝐹 =[𝑁,
}𝑛𝑛𝑁={𝑛1 ,…,
}) 𝑙𝐷𝐷𝐹 ={(𝑛𝑖 ,𝑛𝑗 ,𝑉𝑖,𝑗 ),…,(𝑛𝑘 ,𝑛𝑙 ,𝑉𝑘,

()1

 Nمجموعهای است که نشاندهنده رأسهای گراف است .هر یک از
این رأسها ،یک مؤلفه سیستم است .یالهای بین آنها که با
مجموعه 𝐹𝐷𝐷 مشخصشده است ارتباط ورودی و خروجی مؤلفهها
است.
با توجه به شکل  3میتوان نتیجه گرفت که ورودی مؤلفه E ،C ،B
توسط مؤلفه  Aتأمین میشود و مؤلفه  Bدو ورودی برای  Dارسال
میکند همچنین ورودی  Eاز طریق مؤلفه  Cتأمین میشود.

] 𝐹𝐷𝑁𝐷𝐺 𝑁𝐷𝐹 =[𝑁,
}𝑛𝑛𝑁={𝑛1 ,…,
}) 𝑙𝐷𝑁𝐷𝐹 ={(𝑛𝑖 ,𝑛𝑗 ,𝑣𝑖,𝑗 ),…,(𝑛𝑘 ,𝑛𝑙 ,𝑣𝑘,

()2

با توجه به شکل  4هنگامیکه مؤلفه  Aخراب شود ،نرخ خرابی مؤلفه
 Bبرابر با مقدار  2E-6و نرخ خرابی مؤلفه  Cبه اندازهی  2E-6افزایش
پیدا خواهد کرد .همچنین در صورت خرابی مؤلفه  Bمؤلفه  Dفوراً
دچار خرابی میگردد.

شکل  :3یک نمونه گراف وابستگی دادهای.

شکل  :4یک نمونه گراف وابستگی غیردادهای.

 -3-4گراف وابستگی غیردادهای
 -4-4گراف ترتیب اجرایی

مؤلفههای یک سیستم ممکن است به صورت غیرمستقیم بر روی
همدیگر تأثیر بگذارند .و این وابستگی بر روی مدلسازی انتشار خطا
تأثیرگذار خواهد بود .گراف وابستگی غیردادهای مشخص میکند که
چه مؤلفههایی به یکدیگر وابستگی دارند .این وابستگی از نوع
وابستگی دادهای بخش قبل نیست .در اینجا منظور از وابستگی

گراف ترتیب اجرایی مشخص میکند که بعد از خرابی یک مؤلفه
چه مؤلفههایی باید کار خود را شروع میکنند .در سیستمهای
هیبرید معموالً افزونگی مؤلفه وجود دارد تا در صورت خرابی یک
مؤلفه ،مؤلفه دیگری کار خود را شروع کند و جایگزین آن شود این
21
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باشد .درواقع هر مؤلفه با توجه به این مقادیر تصمیم میگیرد که
هماکنون در حالت مشغول به کار باشد یا خیر.

نوع ترتیب اجرایی با یک گراف نشان داده خواهد شد .در شکل 5
یک گراف ترتیب اجرایی کوچک نشان داده شده است .شکل  5نشان
میدهد که کار مؤلفه  Eدر صورتی شروع میشود که مؤلفه  Cخراب
شود .در فرمول  3تعریف گراف ترتیب اجرایی نشان داده شده است.

 -6-4عبارتهای احتمالی

مؤلفههایی که ورودی دارند طبق روشهای احتمالی  FPTAکه قب ً
ال
در مقاله ] [25ارائه شده است .میتوانند رفتار احتمالی داشته باشند.
در این مقاله نیز از عبارتهای احتمالی  FPTAبا تغییراتی جزئی
استفاده شده است .در روش پیشنهادی ما ،فرض شده است که هر
ورودی یا خروجی دو حالت صحیح یا ناصحیح دارد .هر مؤلفه
میتواند چندین ورودی داشته باشد .هریک از این ورودیها میتواند
صحیح یا ناصحیح باشد .رفتار مؤلفه با توجه به حالتهای مختلفی
که این ورودیها دارند ،میتواند احتمالی باشد .درواقع این عبارتها
نحوهی انتشار خرابی از یک مؤلفه به مؤلفههای دیگر را بهصورت
احتمالی مشخص میکند .تمامی عبارتهای احتمالی نیازی نیست
که نوشته شوند و اگر فقط برای حالتهایی که خروجی صحیح است
نوشته شود سایر عبارتهای احتمالی قابل استنتاج است .بنابراین
درصورتیکه یک مؤلفه  nورودی و  mخروجی مختلف داشته باشد
به تعداد 𝑚 2𝑛 ∗ 2عبارت احتمالی متفاوت نیاز داریم که 𝑚2
حالت آن را میتوان بهصورت خودکار استخراج نمود .عبارتهای
احتمالی بهصورت مجموعه معادله  4نشان داده میشود.

] 𝐹𝐶𝐷𝐺 𝐶𝐹 =[𝑁,
}𝑛𝑛𝑁={𝑛1 ,…,
}) 𝑙𝑛𝐷𝐶𝐹 ={(𝑛𝑖 ,𝑛𝑗),…,(𝑛𝑘 ,

()3

شکل  :5یک نمونه گراف ترتیب اجرایی.

 -5-4رابطهای مؤلفههای سیستم

شکل  6رابطهایی که هر یک از مؤلفههای سیستم میتوانند داشته
باشند را نشان میدهد .این رابطها برای مؤلفههای رایانشی و فیزیکی
صدق میکند .در هر مؤلفه عالوه بر رابطها ،یک حالت به نام  Fوجود
دارد که نشاندهنده سالمی یا خرابی مؤلفه است .هرگاه یک مؤلفه
دچار خرابی شود و نتواند فعالیت عادی خود را دنبال کند مقدار این
حالت تنظیم میشود.

()4

معادلههای  4صحیح یا ناصحیح بودن خروجی مؤلفه در حالتهای
مختلفی که ورودیها میتوانند داشته باشند را نشان میدهد .بهطور
مثال با توجه به عبارت دوم هنگامیکه ورودی اول ناصحیح باشد و
ورودی دوم صحیح باشد این مؤلفه بهاحتمال  0.6خروجی صحیح
تولید میکند و به احتمال  0.4مقدار خروجی این مؤلفه ناصحیح
است.

شکل  :6رابطهای هر مؤلفه سیستم.

با توجه به شکل  6هر مؤلفه سه دسته ورودی و یک دسته خروجی
مختلف دارد که عبارتاند از:
•

ورودیهای دادهای Ii :ها در شکل  6ورودیهای دادهای را مشخص

 -7-4تبدیل گراف وابستگی دادهای به مدل SAN

میکند که از طریق مؤلفههای دیگر تأمین میشود .این مقادیر از
گراف وابستگی دادهای استخراج میشود
•

برای تبدیل این گراف به مدل  SANهرگاه از مؤلفه نوعی  Aبه مؤلفه
نوعی  Bیالی وجود داشته باشد ،به معنای این است که  Aباید برای
 Bورودی ایجاد کند و آن را در اختیار  Bقرار دهد .این وابستگی از
طریق یک مکان بسطیافته 14در مدل  SANایجاد میگردد.
ورودیها و خروجیها در مدل پیشنهادی میتواند دو حالت مختلف
داشته باشد ،حالتی که ورودی صحیح است و حالتی که ورودی
ناصحیح است .بنابراین نشانه موجود در این مکان میتواند یک عدد
صحیح باشد که عدد یک به معنای داده صحیح و عدد دو به معنای
داده ناصحیح است.

ورودیهای غیردادهای :ورودیهای  Eiتأثیری است که هر مؤلفه
از سایر مؤلفهها میپذیرد .بهطور مثال خرابی یک مؤلفه باعث افزایش
نرخ خرابی مؤلفهی دیگری میشود این مقادیر از گراف وابستگی
غیردادهای استخراج میشود

•

خروجیهای دادهای Oi :ها در شکل  6خروجیهای دادهای را
مشخص میکند که برای مؤلفههای دیگر تأمین میشود .این مقادیر
از گراف وابستگی دادهای استخراج میشود

•

1) Input1. T, Input2. 𝑇 → Output1. T, 1.0
2) Input1. 𝐹, Input2. T → Output1. T, 0.6
3) Input1. 𝑇, Input2. F → Output1. T, 0.7
4) Input1. 𝐹, Input2. F → Output1. T, 0.02

ورودیهای ترتیب اجرایی :ورودیهای  Viمشخص میکند که
هماکنون این مؤلفه باید کار خود را انجام دهد یا در حالت آمادهبهکار
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()5

مقدار خروجی ناصحیح باشد

1,

مقدار خروجی صحیح باشد

2,

مقدار ورودی ناصحیح باشد

1,

مقدار ورودی صحیح باشد

2,

{ = 𝑖𝑂
{ = 𝑖𝐼

همچنین میتوان از مکان بسطیافته برای نشان دادن مقدار یک
پارامتر استفاده کرد .بهطور مثال برای نشان دادن تعداد کار انجام
شده توسط یک پردازنده میتوان از یک مکان بسطیافته برای
شمارش این کارها استفاده کرد.
پس از ساخت مؤلفههای سیستم ،هنگام الحاق مؤلفهها به یکدیگر
به منظورتشکیل مدل نهایی ،مکانهای بسطیافته مؤلفههایی که به
همدیگر وابستگی دادهای دارند باید به اشتراک گذاشته شود .یکی
از مؤلفهها با یک نرخ مشخص مقادیر خروجی را در آن مکان قرار
میدهد و مؤلفه دیگر نیز با یک نرخ مشخص این مقادیر را بهعنوان
ورودی برمیدارد .در شکل  7مدل یک مؤلفه با  2ورودی مختلف
نشان داده شده است.

شکل  :8مدل مؤلفه  Bدر صورت داشتن وابستگی غیردادهای به
مؤلفه A

همانطور که در شکل  8نشان داده شده است به دلیل وابستگی
مؤلفه  Bبه مؤلفه  Aباید مکان مربوط به خرابی مؤلفه  Aدر مدل
مؤلفه  Bقرار داده شود .این مکان به اسم  A_FailedPlaceدر شکل
 8نشان داده شده است .تا زمانی که مؤلفه  Aسالم باشد نرخ خرابی
مؤلفه  Bاز فعالیت  BFailureRateپیروی میکند و هنگامیکه مؤلفه
 Aخراب شد ،نرخ خرابی مؤلفه  Bاز فعالیت
 BFailureRate_Plus_ImpactOf_Aپیروی میکند .هرکدام از
دروازههای ورودی  Input_Gate1و  Input_Gate2نظارت میکنند
که فعالیت خرابی مؤلفه کدام یک از فعالیتها باشد.
 -9-4تبدیل گراف ترتیب اجرایی به مدل SAN

درصورتیکه کار مؤلفه  Eبعد از خرابی مؤلفه  Cشروع شود برای
تبدیل گراف ترتیب اجرایی به مدل  SANباید بهصورت زیر عمل
کرد:
•

شکل  :7مؤلفه  Aبا دو ورودی از سایر مولفهها.

•
 -8-4تبدیل گراف وابستگی غیردادهای به مدل SAN

برای تزریق وابستگی غیردادهای به مدل  SANباید بهصورت زیر
عمل کرد:
•

•

•

مکان مربوط به حالت خرابی مؤلفه  Cباید در داخل مؤلفه  Eقرار
گیرد و این مکان بین این دو مؤلفه به اشتراک گذاشته شود.
یک فعالیت باید به مؤلفه  Eاضافه شود تا درصورتیکه نشانهای داخل
مکان خرابی مؤلفه  Cقرار گرفت این فعالیت فعال شود و یک نشانه
داخل مکان مربوط به در حال کار بودن این مؤلفه قرار دهد.

همانطور که در شکل  9نشان داده شد هنگامیکه نشانهای در مکان
 C_FailedPlaceقرار بگیرد ،فعالیت فوری  Activity1یک نشانه در
مکان  E_WorkingPlaceقرار میدهد و این به معنای آغاز به کار
کردن این مؤلفه است .فعالیت  Activity1زمانی شلیک میکند که
در داخل  C_FailedPlaceنشانهای وجود داشته باشد و در مکانهای
 E_WorkingPlaceو  E_FailedPlaceنشانهای وجود نداشته باشد.

درصورتیکه مؤلفه  Bبه مؤلفه  Aوابستگی غیردادهای داشته باشد
باید حالت خرابی  Fمؤلفه  Aدر مدل مؤلفه  Bقرار گیرد و این مکان
بین این دو مؤلفه به اشتراک گذاشته شود .با استفاده از این مکان
خرابی زمانی که مؤلفه  Aخراب شد مؤلفه  Bاز طریق این مکان
متوجه خرابی مؤلفه  Aشود.
به ازای هر وابستگی غیردادهای یک فعالیت جدید با نرخ جدیدی که
از گراف وابستگی غیردادهای محاسبه میشود در مدل مؤلفه قرار داده
میشود.
به ازای هر فعالیت باید یک دروازه ورودی قرار داده شود که تابع
شرطی آن با توجه به حالت خرابی مؤلفه  Aفعالیت مربوطه را فعال
یا غیرفعال کند .بهصورتی که قبل از خرابی مؤلفه  Aنرخ خرابی مؤلفه
 Bاز فعالیت اول پیروی کند و درصورتیکه نشانهای در مکان خرابی
مؤلفه  Aقرار داده شد باید از فعالیت جدید پیروی کند .در آن واحد
باید یکی از تابعهای شرطی مربوط به دروازههای ورودی درست باشد
و در هیچ حالتی دو تابع شرطی نباید همزمان صحیح باشد.

شکل  :9مدل مؤلفه  Eدر صورت وجود ترتیب اجرایی بین مؤلفه
CوE
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در عدد 𝑛 متوقت شود .میانگین زمان تا خرابی مؤلفه برابر میشود
با نقطه زمانی که در آن نقطه 𝑛𝑥 ،از آزمایشهای مورد نظر در
حالت خرابی باشد.
به منظور محاسبه احتمال خرابی ،اگر احتمال خرابی در ثانیه 𝑠 مد
نظر باشد مقدار این احتمال از معادله زیر بدست میآید:

 -10-4تزریق عبارتهای احتمالی به مدل SAN

برای تزریق عبارتهای احتمالی مربوط به یک مؤلفه در داخل مدل
آن مؤلفه ،میتوان از فعالیتهای احتمالی با چندین خروجی استفاده
کرد .فعالیتهای احتمالی به این صورت است که میتوان مشخص
کرد در صورت فعال بودن فعالیت ،در  pدرصد مواقع نشانه را از
طریق خروجی اول بفرستد و در  1-pدرصد مواقع نشانه را از طریق
خروجی دوم ارسال کند .هر فعالیت میتواند  nخروجی مختلف
داشته باشد ولی مجموع احتمال آنها باید یک باشد .به ازای هر
عبارت احتمالی و برعکس آن یک فعالیت چندتایی نیاز داریم و هر
یک از این فعالیتها به یک دروازه ورودی متصل شده است که با
توجه به ورودیهای مؤلفه مشخص میکند این فعالیت هماکنون
باید فعال باشد یا خیر .در هرلحظه یکی از چندین فعالیت احتمالی
باید فعال باشد .بهطور مثال برای دو عبارت  6یک فعالیت احتمالی
با  2خروجی نیاز داریم.
()6

تعداد آزمایشهایی که در نقطه 𝑠 زمانی در حالت خرابی هستند
تعداد کل آزمایشها

الزم به ذکر است تعداد کل آزمایشها در نقطهای متوقت شده است
که اجرای بیشتر آزمایشها تغییری در احتماالت به وجود نیاورد و
در واقع نتایج همگرا شده است.
در مواقعی که نیاز به محاسبه میزان زمان بیکاری را داریم .یک
سطح آستانه به طور مثال  0 ≤ 𝑆 ≤ 1را مشخص میکنیم .این
سطح آستانه مشخص میکند ،درصورتی که 𝑠 درصد از مؤلفهها در
حالت فعال باشند ما آن مؤلفه را دیگر فعال در نظر میگیریم.
نقطهای در طول زمان انتخاب میشود که در آن نقطه ،مؤلفه مورد
نظر در 𝑠𝑛 از آزمایشهای انجام شده در حالت فعال باشد یا به بیانی
دیگر فقط در 𝑠𝑛  1 −آزمایش مؤلفه در حالت بیکار باشد.

1) Input1. 𝐹, Input2. 𝑇 → Output1. T, 0.6
2) Input1. 𝐹, Input2. T → Output1. F, 0.4

در شکل  10یک فعالیت احتمالی با  2خروجی نشان داده شدهاست.
در تعریف این فعالیت میتوان مشخص کرد که هنگام فعال بودن در
 60درصد مواقع نشانه از خروجی اول انتقال پیدا کند و در  40درصد
مواقع از خروجی دوم منتقل شود .مجموع این احتماالت برای هر
فعالیت باید برابر با یک شود.

 -5مطالعه موردی
در بخش قبل روش پیشنهادی مدلسازی انتشار خطا در
سیستمهای هیبرید شرح داده شد .در این فصل به مدلسازی
سیستم سوخت رسان هواپیما پرداخته شده است .ابتدا مشخصات
این سیستم شرح داده میشود .سپس روش ساخت مدل هر یک از
مؤلفههای سیستم نشان داده میشود .درنهایت برای ساخت مدل
نهایی ،مؤلفهها با روش گفتهشده در بخش قبل به یکدیگر الحاق
میشوند .این هواپیما دارای دو موتور است که هر یک از این موتورها
دارای یک مخزن سوخت داخلی و یک مخزن سوخت خارجی است.
سوخت رسانی به هریک از موتورها از طریق مخزن داخلی انجام
میشود و درصورت بروز مشکل برای مخزن داخلی از مخزن خارجی
استفاده می شود .یک مخزن رزرو شده نیز برای سیستم وجود دارد
که در مواقع اضطراری میتواند فرایند سوخت رسانی به هر دو موتور
را انجام میدهد .این سیستم دارای یک خنککننده و چندین حسگر
است کخ در ادامه جزییات این سیستم و مشخصات کاملتر آن آورده
شده است.

شکل  :10یک نمونه فعالیت احتمالی با دو خروجی

 -11-4الحاق مؤلفهها از طریق صورتبندی تکرار-الحاق

برای الحاق مؤلفهها از قوانین زیر استفاده میشود .قوانین اتصال
مؤلفهها به یکدیگر بهصورت زیر دستهبندی میشود:
•
•
•

= )𝑠(𝑝

اتصال مؤلفههایی که به همدیگر وابستگی دادهای دارند.
اتصال مؤلفههایی که به همدیگر وابستگی غیردادهای دارند از طریق
اشتراک مکان خرابی هر یک از مؤلفهها.
اتصال مؤلفههایی که بهمنظور افزونگی در سیستم استفاده شده است
از طریق اشتراک مکان خرابی مؤلفههای پیشنیاز.

 -12-4روش به دست آوردن نتایج ارزیابی

برای محاسبه مقادیر میانگین زمان تا خرابی ،احتمال خرابی و
مدت زمان بیکار بودن هر یک از مؤلفهها به صورت زیر عمل شده
است.
روش استخراج میزان  MTTFبه این صورت است که اگر ما حد
آستانه خرابی مؤلفه را  0 ≤ 𝑥 ≤ 1در نظر بگیریم و همچنین
هنگام انجام آزمایش ،تعداد دفعات اجرای مدل بعد از همگرایی نتایج

 -1-5مشخصات سیستم سوخترسان

مثال بررسیشده در این قسمت یک سیستم سوخترسان است که
در مقاله ] [19ارائه شده است .همبندی مؤلفههای این سیستم در
24

مجله علمی-پژوهشی رایانش نرم و فناوری اطالعات ) .............................................................. (JSCITجلد  ،9شماره  ،2تابستان سال 1399


شکل  11نشان داده شده است .این سیستم دارای دو موتور و سه
زیرسیستم مختلف است .در زیرسیستم بخش راست یک موتور با
دو مخزن سوخت آن قرار داده شده است .همچنین در زیرسیستم
سمت چپ موتور دیگر و مخازن مربوط به آن وجود دارد .در
زیرسیستم وسط مخزن سوخت رزرو شده قرار دارد .نحوه
سوخترسانی به موتورها به اینگونه است که هر موتور یک مخزن
سوخت داخلی و یک مخزن سوخت خارجی دارد در حالت عادی
سوخت هر یک از موتورها از طریق مخزن خارجی زیرسیستم
مربوطه تأمین میشود .در صورت خرابی مخزن خارجی ،موتور از
مخزن داخلی استفاده میکند .هنگامیکه هر دو مخزن سوخت دچار
خرابی شدند ،موتور از مخزن سوخت رزرو شده استفاده میکند .دو
حسگر فشار و دما و همچنین یک سیستم خنککننده برای هر
زیرسیستم وجود دارد ،که خنککننده با توجه به فشار و دمای
محیط ،میزان خنکسازی محیط را تنظیم میکند.

گراف وابستگی دادهای سیستم سوخترسان

در زیرسیستم سمت چپ ،حسگرهای فشار و دما اطالعات
اندازهگیری شده را به خنککننده ارسال میکنند .گراف مربوط به
آن در شکل  12نشان داده شده است.

شکل  :12گراف وابستگی دادهای سیستم سوخترسان


گراف وابستگی غیردادهای سیستم سوخترسان

درصورتیکه سیستم خنککننده دچار خرابی شود ،نرخ خرابی
مؤلفههای حسگر فشار ،حسگر دما ،مخزن داخلی و مخزن خارجی
افزایش پیدا میکند.گراف وابستگی غیردادهای مربوط به این سیستم
در شکل  13نشان داده شده است.

شکل  :13گراف وابستگی غیردادهای سیستم سوخترسان

شکل  :11سیستم سوخترسان

گراف ترتیب اجرایی سیستم سوخترسان

گراف ترتیب اجرایی مربوط به این سیستم در شکل  14نشان داده
شده است .همانطور که در توضیحات سیستم گفته شد؛ ابتدا از
مخزن خارجی استفاده میشود در صورت خرابی این مخزن ،پمپ
مربوط به مخزن داخلی فعال می شود و بعد از خرابی این مؤلفه از
مخزن رزرو شده استفاده میگردد.

 -2-5گرافها و عبارتهای احتمالی مربوط به سیستم

در این بخش تشریح هر یک از سه گراف مربوط به این سیستم قرار
داده شده است .با توجه به اینکه ساختار هر دو زیرسیستم سمت
چپ و راست دقیقاً همانند یکدیگر است ،یکی از این زیرسیستمها
در نظر گرفته شده است .مخففهایی که برای اشاره به مؤلفههای
مختلف استفاده شده است در جدول  2نشان داده شده است.
جدول  :2مخفف اسامی مؤلفههای سیستم سوخترسان.
مخفف

نام مؤلفه

خنککننده

C

مخزن داخلی

TI

شکل  :14گراف ترتیب اجرایی سیستم سوخترسان

مخزن خارجی

TO

مخزن رزرو شده

TR



حسگر فشار

SP

حسگر دما

ST

هنگامیکه حسگر فشار و حسگر دما درست کار نکنند خنککننده
نمیتواند عملکرد صحیح خود را انجام دهد .اما درصورتیکه یکی از
این دو حسگر درست کار نکنند در  95درصد مواقع خنککننده
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•

درست کار میکند .عبارتهای احتمالی مربوط به این مؤلفه در
معادلههای  7آورده شده است.
()7

 Time_Activity3را میدهد که خنککننده خراب شده باشد و
حسگر در این لحظه سالم باشد.

𝑆𝑇 . 𝐹𝑎𝑙𝑠𝑒, 𝑆𝐹 . 𝐹𝑎𝑙𝑠𝑒 → 𝐶. 𝐹𝑎𝑖𝑙, 1
𝑆𝑇 . 𝑇𝑟𝑢𝑒, 𝑆𝐹 . 𝐹𝑎𝑙𝑠𝑒 → 𝐶. 𝐹𝑎𝑖𝑙, 0.05
𝑆𝑇 . 𝐹𝑎𝑙𝑠𝑒, 𝑆𝐹 . 𝑇𝑟𝑢𝑒 → 𝐶. 𝐹𝑎𝑖𝑙, 0.01

•

در این بخش هر یک از مؤلفههای سیستم سوخترسان طراحی شده
است .در طراحی هر یک از مؤلفهها ،نحوهی استفاده از گرافهای
تولیدشده شرح داده است .تمامی متغیرهایی که برای نرخ خرابی یا
تأثیر بر روی نرخ خرابی در نظر گرفته شده است در هنگام
شبیهسازی مقداردهی میشود.

جدول  :3جدول دروازههای ورودی مدل مؤلفه حسگر حرارتی
عبارت شرطی

Input_Gate2

عبارت شرطی
&& TSensorOutput->IOvalue->Mark()!=2
TSensorFailedPlace->Mark()==1

عبارت شرطی

طراحی مؤلفه حسگر حرارتی

Input_Gate3

Input_Gate4

 :TCoolerFailedPlaceبه دلیل اینکه حسگر حرارتی به خنککننده

•

 :TSensorFailedPlaceاین مکان نشاندهنده خرابی حسگر است.

•

 :TSensorWorkingPlaceاین مکان نشاندهنده سالم بودن حسگر

&& CoolerFailedPlace->Mark()==1
&& TSensorWorkingPlace->Mark()==1
TSensorFailedPlace->Mark()==0

عبارت شرطی
&& CoolerFailedPlace->Mark()==0
&& TSensorWorkingPlace->Mark()==1
TSensorFailedPlace->Mark()==0

تابع ورودی

وابستگی غیردادهای دارد بنابراین باید مکان خرابی خنککننده با
حسگر به اشتراک گذاشته شود.

;TSensorWorkingPlace->Mark()=0

جداول مربوط به دروازههای خروجی در جدول  4آمده است.
همچنین نرخ فعالیتهای این مؤلفه در جدول  5نشان داده شده
است .تمامی نرخها از توزیع نمایی پیروی میکنند.

است.
•

TSensorOutput->IOvalue>Mark()!=1&&TSensorWorkingPlace>Mark()==1

Input_Gate1

مدل  SANمربوط به حسگر حرارتی در شکل  15نشان داده شده
است .مدل مؤلفه حسگر فشار نیز به همین صورت است .با توجه به
شکل  ،15مکانهای مدل مؤلفه  SANبهصورت زیر است:
•

 :Input_Gate4این دروازه هنگامی اجازه شلیک به فعالیت
 SensorFailureActivityرا میدهد که خنککننده سالم باشد و
حسگر نیز خراب نشده باشد.

 -3-5طراحی مدل  SANمؤلفههای سیستم سوخترسان



 :Input_Gate3این دروازه هنگامی اجازه شلیک به فعالیت

مشخصات دروازههای خروجی این مدل بهصورت زیر است:

 :TSensorOutputدر این مکان خروجی حسگر حرارتی قرار

•

میگیرد .هنگامیکه حسگر سالم باشد مقدار  1را در این مکان قرار
میدهد و هنگامیکه حسگر دچار خرابی شود مقدار  2را در این مکان
قرار میدهد.

 :Output_Gate1هنگامیکه فعالیت  Time_Activity1شلیک کند
این دروازه مقدار مکان  TsensorOutputرا برابر یک قرار میدهد.

•

 :Output_Gate2هنگامیکه فعالیت  Time_Activity2شلیک کند
این دروازه مقدار مکان  TsensorOutputرا برابر دو قرار میدهد.
جدول  :4جدول دروازههای خروجی مدل مؤلفه حسگر حرارتی
تابع خروجی

Output_Gate1

;TSensorOutput->IOvalue->Mark()=1
Output_Gate2

جداول مربوط به دروازههای ورودی در جدول  3آمده است همچنین
مشخصات دروازههای ورودی این مدل به این صورت است:
 :Input_Gate1این دروازه هنگامی اجازه شلیک به فعالیت
 Time_Activity1را میدهد که حسگر خراب نشده باشد و مقدار
داخل مکان  TsensorOutputیک نباشد.
•

;TSensorOutput->IOvalue->Mark()=2

جدول  :5نرخ فعالیتهای مدل مؤلفه حسگر حرارتی

شکل  :15مدل  SANحسگر حرارتی

•

تابع خروجی

نام فعالیت

نرخ شلیک

Time_Activity1
Time_Activity2
Time_Activity3

10
10
TSensorFailureRate +
TSensorFailureRate*4
TSensorFailureRate

SensorFailureActivity

 :Input_Gate2این دروازه هنگامی اجازه شلیک به فعالیت
 Time_Activity2را میدهد که حسگر خراب شده باشد
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طراحی مؤلفه خنککننده

جدول  :7جدول دروازههای ورودی مدل مؤلفه خنککننده

خنککننده در این سیستم به این صورت کار میکند که اطالعات
فشار و دما را از حسگرهای حرارتی و فشار میگیرد ،سپس دمای
محیط را با توجه به این مقادیر تنظیم میکند .درصورتیکه هر دو
مقدار ورودی به این مؤلفه نادرست باشد خنککننده نمیتواند
درست کار کند و به اصطالح دچار خرابی میشود .درصورتیکه یکی
از این دو مقدار ناصحیح باشد در  95درصد مواقع خنککننده
درست کار میکند و در  5درصد مواقع اشتباه کار میکند .مدل
 SANاین مؤلفه در شکل  16نشان داده شده است.

عبارت شرطی
&& CoolerWorkingPlace->Mark()==1
CoolerSensorInput->IOvalue->Mark()==2
&& CoolerPresureInput->IOvalue>Mark()==2

Input_Gate1

تابع ورودی
CoolerWorkingPlace->Mark()=0

عبارت شرطی
CoolerWorkingPlace->Mark()==1
&&((CoolerSensorInput->IOvalue>Mark()==2 && CoolerPresureInput|| )>IOvalue->Mark()==1
(CoolerSensorInput->IOvalue->Mark()==1
&&
CoolerPresureInput->IOvalue))>Mark()==2

Input_Gate2

جدول  :8نرخ فعالیتهای مدل مؤلفه خنککننده
نام فعالیت

نرخ شلیک

Time_Activity1
CoolerFailureRate

10
CoolerFailureRate

شکل  :16مدل  SANخنککننده


مشخصات مکانهای مدل این مؤلفه:

طراحی مؤلفه مخزن خارجی

•

 :CoolerWorkingPlaceنشاندهنده سالمی خنککننده است.

•

 :CoolerFailedPlaceنشان دهنده خرابی خنککننده است.

•

مدل  SANاین مؤلفه در شکل  17نشان داده شده است .مشخصات
مکانها این مدل بهصورت زیر است:

 :CoolerSensorInputاین مکان به دلیل وابستگی دادهای

•

خنککننده با حسگر حرارتی ،بین آنها به اشتراک گذاشته است و
مقدار دمایی که حسگر حرارتی گزارش میدهد از این مکان
برمیدارد.

•

 :PortEngineOutTankFailedحالت خرابی مخزن

 :CoolerPresureInputاین مکان به دلیل وابستگی دادهای

•

خنککننده با حسگر فشار ،بین آن به اشتراک گذاشته است و مقدار
فشاری که حسگر فشار گزارش میدهد از این مکان برمیدارد.

 :PortEngineOutTankWorkingحالت سالم بودن مخزن

نرخ خرابی فعالیتهای این مدل در جدول  9نشان داده شده است.
تمامی نرخها از توزیع نمایی پیروی میکنند.
جداول مربوط به دروازههای ورودی در جدول  10آورده شده است.

•

وابستگی غیردادهای دارد .حالت خرابی خنککننده ،داخل مدل
مخزن خارجی قرار داده شده است.

جدول مربوط به دروازههای خروجی و ورودی در جدول  6و  7نشان
داده شدهاست .همچنین نرخ خرابی فعالیتهای این مدل در جدول
 8نشان داده شده است .تمامی نرخها از توزیع نمایی پیروی
میکنند .فعالیت  Time_Activity1با توجه به عبارتهای احتمالی
خنککننده که در بخش قبل توضیح داده شد ،دارای دو حالت
احتمالی با احتماالت  0.05و  0.95است.

شکل  :17مدل  SANمخزن خارجی

جدول  :6جدول دروازههای خروجی مدل مؤلفه خنککننده

جدول  :9نرخ فعالیتهای مدل مؤلفه مخزن خارجی

تابع خروجی
Output_Gate1

 :CoolerFailedPlaceبا توجه به اینکه مخزن خارجی با خنککننده

CoolerFailedPlace>Mark()=1;CoolerWorkingPlace;>Mark()=0
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نام فعالیت

نرخ شلیک

Time_Activity1

PortEngineTankFailureRate

Time_Activity2

*PortEngineTankFailureRate + 4
PortEngineTankFailureRate
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همچنین نرخ خرابی فعالیتهای این مدل در  11نشان داده شده
است .تمامی نرخها از توزیع نمایی پیروی میکند.

جدول  :10جدول دروازههای ورودی مدل مؤلفه مخزن خارجی
عبارت شرطی
&& CoolerFailedPlace->Mark()==0
&& PortEngineOutTankFailed->Mark()==0
PortEngineOutTankWorkingPlace>Mark()==1

Input_Gate1

جدول  :11نرخ فعالیتهای مدل مؤلفه داخلی

عبارت شرطی
&& CoolerFailedPlace->Mark()==1
&& PortEngineOutTankFailed->Mark()==0
PortEngineOutTankWorkingPlace>Mark()==1

Input_Gate2





طراحی مؤلفه مخزن داخلی

•

 :CoolerFailedPlaceبا توجه به اینکه مخزن داخلی به خنککننده
•

 :PortEngineOutTankFailedاین مکان نشاندهنده خرابی مخزن

•
•

 :PEIWorkingPlaceاین مکان نشاندهنده آماده به کار بودن

 :CRWorkingاین مکان نشاندهنده انجام عمل سوخترسانی

 :PEIFailedPlaceاین مکان نشاندهنده خرابی مخزن داخلی است.
به دلیل دارا بودن ترتیب اجرایی با مخزن داخلی ،این مکان در مدل
قرار داده شده است.

خارجی است .با توجه به گراف ترتیب اجرایی ،فعالیت مخزن داخلی
بعد از خرابی مخزن خارجی شروع میشود ،بنابراین مکانی که
نشاندهنده خرابی مخزن خارجی است باید در مدل قرار داده شود.
 :PEIFailedPlaceاین مکان نشاندهنده خرابی مخزن داخلی است.

طراحی مؤلفه مخزن رزرو شده

توسط مخزن رزرو شده است .با توجه به اینکه مخزن رزرو شده
وابستگی غیردادهای به مخزن داخلی دارد ،مکانی که نشاندهنده
خرابی مخزن داخلی است باید در مدل قرار داده شود.

وابستگی غیردادهای دارد ،بنابراین مکانی که نشاندهنده خرابی
خنککننده است باید در این مدل قرار داده شود.
•

Time_Activity1
Time_Activity2

مدل  SANاین مؤلفه در شکل  19نشان داده شده است .مکانهای
استفاده شده در این مدل عبارتاند از:

مدل  SANاین مؤلفه در شکل  18نشان داده شده است .مکانهای
استفاده شده در این مدل عبارتاند از:
•

نام فعالیت

نرخ شلیک
PInnerTankFailureRate
*PInnerTankFailureRate+ 4
PInnerTankFailureRate

•

 :CRFailedهنگامیکه مخزن رزرو شده دچار خرابی شود یک نشانه
داخل این مکان قرار داده میشود.

جدول مربوط به دروازه ورودی در جدول  13نشان داده شده است.
همچنین مشخصات دروازهی ورودی این مدل بهصورت زیر است:

مخزن است.

•

 :Input_Gate1این دروازه هنگامی اجازه شلیک به فعالیت
 Instantaneous_Activity1را میدهد که مخزن داخلی دچار خرابی
شود.

شکل  :18مدل  SANمخزن داخلی

جداول مربوط به دروازههای ورودی در جدول  12آورده شده است.
شکل  :19مدل  SANمخزن رزرو شده

جدول  :12جدول دروازههای ورودی مدل مؤلفه داخلی
عبارت شرطی
Input_Gate1

نرخ خرابی فعالیتهای این مدل در جدول  14نشان داده شده است.
تمامی نرخها از توزیع نمایی پیروی میکند:

&& PortEngineOutTankFailed->Mark()==1
&& PEIWorkingPlace->Mark()==0
PEIFailedPlace->Mark()==0

تابع ورودی

جدول  :13جدول دروازههای ورودی مدل مؤلفه رزرو شده

;PortEngineOutTankFailed->Mark()=1

عبارت شرطی

عبارت شرطی
Input_Gate2

&& CoolerFailedPlace->Mark()==0
&& PEIWorkingPlace->Mark()==1
PEIFailedPlace->Mark()==0

&& PEIFailedPlace->Mark()==1
CRWorking->Mark()==0 && CRFailed==)(>Mark

Input_Gate1

تابع ورودی
;PEIWorkingPlace->Mark()=0

جدول  :14نرخ فعالیتهای مدل مؤلفه رزرو شده

عبارت شرطی
Input_Gate3

&& CoolerFailedPlace->Mark()==1
&& PEIFailedPlace->Mark()==0
PEIWorkingPlace->Mark()==1
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جدول  :15مقادیر درنظر گرفتهشده برای متغیرهای موجود در مدل

با توجه به گرافهای سهگانهی سیستم سوخترسان که در بخش
قبل توضیح داده شد ،برای الحاق مؤلفهها با یکدیگر باید مکانها
بهصورت زیر با یکدیگر به اشتراک گذاشته شوند.
•

•

•

•

•

مکانهای  CoolerFailedPlaceدر مدل مؤلفههای حسگر حرارتی،
حسگر فشار ،خنککننده ،مخزن خارجی و مخزن داخلی (این
اشتراک به دلیل وجود وابستگی غیردادهای است).
مکانهای  PEIFailedPlaceدر مدل مؤلفههای مخزن داخلی و مخزن
رزرو شده (این اشتراک به خاطر حضور این دو مؤلفه در گراف ترتیب
اجرایی است).
مکانهای  PortEngineOutTankFailedدر مدل مؤلفههای مخزن
داخلی و مخزن خارجی (این اشتراک به خاطر حضور این دو مؤلفه
در گراف ترتیب اجرایی است).
مکانهای  CoolerPresureInputو  PresureOutputدر مدل
مؤلفههای خنککننده و حسگر فشار (این اشتراک به دلیل داشتن
وابستگی دادهای بین این دو مؤلفه است).
مکانهای  CoolerSensorInputو  TSensorOutputدر مدل
مؤلفههای خنککننده و حسگر حرارتی (این اشتراک به دلیل داشتن
وابستگی دادهای بین این دو مؤلفه است).



نام متغیر

مقدار

CRFailureRate
CoolerFailureRate
PInnerTankFailureRate
PortEngineTankFailureRate
PresureFailureRate
TSensorFailureRate

1.0E-3
1.0E-3
1.0E-3
1.0E-3
1.0E-4
1.0E-4

تحلیل رفتار خنککننده در حضور و عدم حضور خطا

با توجه به تحلیل نمودار شکل  21اگر خنککننده را با عبور از
میانگین  0.75خراب فرض کنیم .میانگین زمان الزم برای خرابی
خنککننده بهصورت زیر است:
میانگین زمانی تا خرابی خنککننده در حضور خطا:
MTTF = 10s

میانگین زمانی تا خرابی خنککننده در عدم حضور خطا:
MTTF = 1330s

تصویر مربوط به الحاق مؤلفهها در شکل  20نشان داده شده است.

شکل  :21رفتار خرابی خنککننده در حضور و عدم حضور خطا

هنگامیکه حسگر خراب باشد در  75درصد از آزمایشهای انجام
شده خنککننده در ثانیه  10خراب شده است و هنگامیکه حسگر
خراب نباشد در  75درصد آزمایش از ثانیه  1330به بعد خنککننده
دچار خرابی شده است.

شکل  :20مدل تکرار-الحاق سیستم سوخترسان

 -5-5ارزیابی مطالعه موردی

برای مدلسازی و شبیهسازی از نرم افزار  Mobiusدر محیط ویندوز
 10استفاده شده است.
پس از الحاق مؤلفههای سیستم ،به منظور اجرای شبیهسازی ابتدا
سیستم را بدون حضور هیچ خطایی اجرا میکنیم  ،سپس با تزریق
خطایی که منجر به خرابی حسگر حرارتی شود شبیهسازی را اجرا
میکنیم و نتایج این دو حالت را باهم مقایسه میکنیم .مقادیری که
برای متغیرهای این مدل در نظر گرفته شده است در جدول 15
نشان داده شده است .در هر آزمایش ،تعداد اجرای مدل تا زمان
همگرا 15شدن نتایج به یک عدد ادامه پیدا میکند .در واقع از آن
نقطه به بعد ،افزایش تعداد دفعات اجرای مدل در خروجی مدل
تغییری ایجاد نمیکند.



تحلیل رفتار مخزن خارجی در حضور و عدم حضور خطا

اولین مخزنی که عملیات سوخترسانی را انجام میدهد مخزن
خارجی است .با توجه به تحلیل نمودار شکل  22این مخزن را اگر
پس از گذراندن میانگین  0.75خراب فرض کنیم میانگین زمان الزم
تا اولین خرابی بهصورت زیر است:
میانگین زمانی تا خرابی مخزن خارجی در حضور خطا:
MTTF = 280s

میانگین زمانی تا خرابی مخزن خارجی در عدم حضور خطا:
MTTF = 960s
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احتمال خرابی حسگر فشار در ثانیه  1500در عدم حضور خطا:
P(F) = 0.21

شکل  :22رفتار خرابی مخزن خارجی در حضور و عدم حضور خطا

با وجود خطا در حسگر حرارتی ،مخزن خارجی در ثانیه 280ام دچار
خرابی شده و موتور سیستم از این به بعد از مخزن داخلی برای
سوخترسانی استفاده میکند .اما در حالتی که خطایی وجود ندارد
این اتفاق در ثانیه 960ام اتفاق میافتد .بنابراین درصورتیکه مدت
زمان عملیات سیستم کمتر از  960باشد این مخزن در طول زمان
عملیات دچار مشکلی نخواهد شد.


شکل  :24رفتار خرابی حسگر فشار در حضور و عدم حضور خطا


تحلیل رفتار مخزن رزرو شده در حضور و عدم حضور خطا

هنگامی مخزن رزرو شده فعالیت سوخترسانی خود را آغاز میکند
که مخزن داخلی دچار مشکل شده باشد .نمودار تحلیل نحوه خرابی
این مؤلفه در شکل  25آمده است .با توجه به تحلیل این نمودار:

تحلیل رفتار مخزن داخلی در حضور و عدم حضور خطا

میانگین زمان تا شروع سوخترسانی در حضور خطا:
T = 130s

نمودار رفتار این مؤلفه در شکل  23نشان داده شده است .بنابراین
این مؤلفه تا زمان خرابی مخزن خارجی بیکار است .میانگین
مدتزمان بیکاری این مخزن در حضور و عدم حضور خطا بهصورت
زیر است:

میانگین زمان تا شروع سوخترسانی در عدم حضور خطا:
T = 440s

احتمال خرابی کامل سیستم در حضور خطا:
P(F) = 0.63

احتمال خرابی کامل سیستم در عدم حضور خطا:

میانگین زمانی بیکاری مخزن داخلی در حضور خطا:

P(F) = 0.4

F(T1) = 50s

میانگین زمانی بیکاری مخزن داخلی در عدم حضور خطا:
F(T1) = 170s

میانگین زمانی تا خرابی مخزن داخلی در حضور خطا:
MTTF = 540s

میانگین زمانی تا خرابی مخزن داخلی در عدم حضور خطا:
MTTF = 1380s

شکل  :25رفتار مخزن رزرو شده در حضور و عدم حضور خطا


با توجه به مشاهده رفتار هر یک از مؤلفهها که در بخش قبل توضیح
داده شده ،انتشار خطا از مؤلفه حسگر حرارتی به سایر مؤلفهها در
شکل  26نشان داده شده است.

شکل  :23رفتار خرابی مخزن داخلی در حضور و عدم حضور خطا


نحوه انتشار خطا از حسگر حرارتی به سایر مؤلفهها

تحلیل رفتار حسگر فشار در حضور و عدم حضور خطا

با توجه به نمودار شکل  24احتمال خرابی حسگر در ثانیه 1500ام
بهصورت زیر است:
احتمال خرابی حسگر فشار در ثانیه  1500در حضور خطا:

شکل  :26چگونگی انتشار خطای حسگر حرارتی در سایر مؤلفهها

P(F) = 0.51
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در این بخش به تحلیل حساسیت استفاده از خنککنندهها و
حسگرهای حرارتی مختلف در نتایج ارزیابی پرداخته شده است .در
ادامه جزییات این دو آزمایش ذکر شده است.


تأثیر استفاده از خنککنندههای با دقتهای مختلف بر قابلیت

اطمینان سیستم

در این آزمایش از خنککنندههای مختلف با دقتهای متفاوت
استفاده شده است .قابلیت اطمینان کل سیستم با خنککنندههای
متفاوت در شکل  27نشان داده شده است.
همانطور که در شکل  27نشان داده شده است .در صورتی که بتوانیم
رفتار خنککننده در صورت خراب بودن یکی از حسگرها از 0.95
به  0.997افزایش دهیم ،قابلیت اطمینان سیستم از  0.41به 0.54
افزایش پیدا خواهد کرد .همین نمودار نشان میدهد که استفاده
کردن از خنککننده با دقت  ،0.999تفاوت چندانی با خنککننده
با دقت  0.997ندارد .از این نمودار میتوان نتیجه گرفت که بهترین
خنککننده برای این سیستم خنککنندهای با دقت  0.997است.

شکل  :28تأثیر حسگرهای مختلف بر روی خرابی کل سیستم

 -7-5مقایسه روش پیشنهادی و نتیجهگیری

در این بخش روشپیشنهادی این پژوهش با مقالههای ][18 ,15
مقایسه شده است .در جدول  16جزییات این مقایسه را نشان
میدهد .در ادامه مقایسه روش پیشنهادی از منظر پارامترهای
مختلف با سایر روشها آورده شده است.
جدول  :16مقایسه روش پیشنهادی با دو روش دیگر
روش پیشنهادی

][18

][15

در نظر گرفتن تفاوت مؤلفهها

✓

✓

✓

در نظر گرفتن ترتیب اجرایی

✓

×

×

در نظر گرفتن وابستگی غیردادهای

✓

×

×

نیاز به وارد کردن جزییات سیستم

×

×

✓

نیاز به پیشبینی مسیرهای خطا

×

✓

×

سادگی مدل

✓

✓

×

زمانبر بودن ارزیابی

×

×

✓

سختی بهدست آوردن پارامترها

✓

✓

✓

شکل  :27تأثیر کیفیت رفتاری خنککنده بر روی خرابی سیستم


 -1-7-5سختی مدلسازی
تأثیر استفاده از حسگرهای حرارتی متفاوت بر قابلیت اطمینان

در این بخش سختی مدلسازی روش پیشنهادی با دو روش دیگر
بررسی شده است .در اینجا منظور از سختی مدلسازی چگونگی
ساخت مدل و آماده کردن آن جهت ارزیابی است.
در مقاله ] [18که مثال اول از این مقاله گرفته شده بود ،برای
مدل سازی از شبکه پتری و شبکه بیزی استفاده کرده است .این
مدلها با توجه به ساده بودن و امکانات کم آنها فرایند مدلسازی
را سخت و پیچیده میکند .این امکانات شامل مکانهای بسطیافته،
فعالیتهای دارای چند حالت احتمالی و غیره است ،که در مدل
 SANوجود دارد .بنابراین درصورتیکه یک سیستم را با این روش
مدلسازی شود به دلیل قابلیتهای کم مدل ،مدل بسیار بزرگ و
فرایند مدلسازی زمانبر و پیچیده میشود .همچنین در این روش
باید قبل از مدلسازی همهی خطاها را پیشبینی کرد و نحوهی

سیستم

در این آزمایش از حسگرهای با نرخ خرابی متفاوت استفاده شده
است .این آزمایش مشخص می کند که با استفاده از حسگرهای
حرارتی مختلف تا چه اندازهای میتوان قابلیت اطمینان سیستم را
باال برد .نمودار مربوط به این آزمایش در شکل  28نشان داده شده
است.
همانطور که در شکل  28نشان داده شده است .در صورت استفاده
از حسگر با نرخ خرابی  0.0001میتوان قابلیت اطمینان سیستم را
تا حدود  0.6باال برد .استفاده کردن از حسگر بهتر مانند  E-5دیگر
تأثیر چندانی بر قابلیت اطمینان کل سیستم نخواهد گذاشت.
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 -4-7-5سختی ارزیابی و به دست آوردن نتایج

ترکیب آنها برای انتشار در سایر مؤلفهها را نیز در نظر گرفت .در
روش مقاله ] ، [15از آتاماتای هیبریدی استفاده شده بود .برای
مدلسازی با این روش باید تمامی جزییات مدل را در نظر گرفت.
این جزییات شامل فرمولهای مربوط به هر یک از مؤلفهها نیز
میشود .بهطور مثال برای پر شدن مخزن آب باید دقیقاً فرمول
نحوهی پر شدن مدل را قرار داد و عمالً باید سیستم بهصورت واقعی
مدل شود .که این روش فرایند مدلسازی را بسیار پیچیده میکند.
در روش پیشنهادی این مقاله نیز به دست آوردن گراف وابستگی
غیردادهای میتواند بسیار زمانبر باشد .درواقع مدلساز بهمنظور
مدلسازی سیستمهای بزرگ ،باید زمان زیادی را صرف شناسایی
ارتباطات غیرمستقیم بین مؤلفههای سیستم کند.

در روش پیشنهادی مقاله ] [15برای هر بار اجرای مدل و مشاهده
نحوهی انتشار خطا ،حدود  22ساعت زمان الزم است که برای
مدلسازی و به دست آوردن نتایج زمان بسیار زیادی است.
درحالیکه روش ارائه شده در این مقاله پس از ساخت مدل ،حدود
 2دقیقه زمان بر روی سیستم یاد شده جهت اجرای مدل و به دست
آوردن نتایج زمان الزم دارد.
 -5-7-5جامعیت و مقیاسپذیری

با توجه به رابطهای ارائه شده برای مؤلفههای سیستم ،هر مؤلفهای
شامل تعدادی ورودی و تعدادی خروجی است و نحوه نگاشت
ورودیها به خروجیها را نیز میتوان با عبارتهای احتمالی مشخص
کرد .مشخص است که هر مؤلفهای در این ساختار میتواند قرار
بگیرد.
با توجه به اینکه ارتباط تمامی مؤلفهها در مدل ارائه شده این مقاله
بر اساس ورودی و خروجی و ارتباط غیردادهای است ،درصورتیکه
چندین سیستم وجود داشته باشند که باهمدیگر ارتباط داشته
باشند و بتوان آنها را کنار هم قرار داد ،بهراحتی میتوان ارتباط
بین آنها را با توجه به قوانین گفتهشده فراهم کرد و مدل سیستم
ترکیبی ،متشکل از چند زیرسیستم را ایجاد نمود .بنابراین میتوان
نشان داد که مدل ارائه شده مقیاسپذیر نیز است.

 -2-7-5پارامترهای در نظر گرفته شده در مدل

در روشهای مقاله ] [18 ,15به ارتباط مستقیم مؤلفهها و نحوهی
ترکیب خطاها باهمدیگر پرداخته شده است .درحالیکه پارامترهای
دیگری در فرایند انتشار خطا میتوانند مؤثر باشند .در روش
پیشنهادی این مقاله عالوه بر در نظر گرفتن ارتباط مستقیم مؤلفهها،
پارامترهای دیگری در نظر گرفتهشدهاند که این پارامترها عبارتاند
از ترکیب احتمالی خطاها و وابستگی غیردادهای که بین مؤلفهها
وجود دارد .همچنین در این روش ترتیب اجرایی مؤلفهها در نظر
گرفته شده است .یک مؤلفه ممکن است بهطور مداوم در حال کار
نباشد بلکه بعد از به اتمام رسیدن فعالیت یک مؤلفه دیگر ،کار آن
شروع شود .البته در مقاله ] [16احتمال فعالیت مؤلفهها بعد از اتمام
کار هر مؤلفه در نظر گرفته شده است.

 -6-7-5جمعبندی مقایسه روش پیشنهادی

درنهایت همانطور که در بخشهای قبل توضیح داده شد ،میتوان
گفت مدل پیشنهادی در این مقاله دارای روش مدلسازی سادهتری
نسبت به دو مدل دیگر است .همچنین ،پارامترهایی مانند وابستگی
غیردادهای در مدل پیشنهادی در نظر گرفته شده است که در
مدلهای قبلی دیده نشده بود .زمان اجرای مدل پیشنهادی در
مقایسه با روش مقاله ] [15بسیار پایینتر است که در بخش قبلی
مقایسه شدند .ویژگی مهم مدل پیشنهادی مقیاسپذیری آن است
که میتوان هریک مؤلفهها و حتی سیستمها را به صورت جداگانه
مدلسازی کرد و سپس مدلها را به راحتی با استفاده از مدل تکرار-
الحاق کنار هم قرارداد و به ارزیابی رفتاری آنها در کنار یکدیگر
پرداخت .همچنین همانطور که در بخش قبل توضیح داده شد با
استفاده از این روش میتوان نتایج متنوعتری را به دست آورد.

 -3-7-5نتایج به دست آمده از مدل

در روش پیشنهادی این مقاله میتوان نتایج متنوعی از اجرای مدل
به دست آورد که این نتایج عبارتاند از:
•
•
•
•
•
•
•

تأثی ر فعال شدن یک خطا در یک مؤلفه خاص بر رفتار خرابی سایر
مؤلفهها
ارزیابی قابلیت اطمینان کل سیستم
احتمال خرابی هر مؤلفه در هرلحظه
مشاهده مقادیر ورودی و خروجی مؤلفهها در هرلحظه
ترتیب خرابی مؤلفهها و نحوه انتشار تأثیرات خطا بر سایر مؤلفهها
پیدا کردن مؤلفههای حیاتی سیستم
مشخص کردن مؤلفههای مناسب به منظور طراحی سیستم

در سایر روشهای پیشنهاد شده در این حوزه مشاهده نحوه تأثیر
یک خطا بر ورودی و خروجی سایر مؤلفهها در هرلحظه و همچنین
مشاهده رفتار خرابی تمامی مؤلفهها یا غیرممکن است یا باید مدل
بسیار پیچیدهتر شود تا این پارامترها را مشاهده کرد.

 -8-5کارهای آینده

بهمنظور بهبود در روش پیشنهادی ،موضوعات و عناوین زیر برای
تحقیقهای آتی و کارهای آینده پیشنهاد میشود:
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روشی برای خودکارسازی فرایند ساخت مدل بهصورتی که با ارائه
گرافهای سهگانه بتوان مدل مربوط به انتشار خطا سیستم را
.استخراج کرد
بهبود روش پیشنهادی با در نظر گرفتن پارامترهایی همچون احتمال
.کارکرد مؤلفههای مختلف سیستم در زمانهای مختلف
آزمایش روش پیشنهادی در دنیای واقعی و بررسی نتایج آن با
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