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فرمولبندی قابلیت اطمینان و ایمنی در سیستمهای مطمئن
پشتیبانیشده با رزرو سرد بهکمک مدل مارکوف
غالمرضا لطیف شبگاهی ،* 1کوروش اصالن صفت 2و مهدی بهار گوگانی
 .1استادیار گروه کنترل و ابزار دقیق دانشگاه شهیدبهشتی
 .2کارشناس ارشد مهندسی کنترل دانشگاه شهیدبهشتی
 .3کارشناس ارشد مهندسی کنترل دانشگاه شهیدبهشتی
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(تاریخ دریافت  92/12/17ـ تاریخ دریافت روایت اصالحشده  93/11/10ـ تاریخ تصویب )94/3/16

چکیده
یکی از مباحث مهم در صنایع مختلف ،اعم از حملونقل دریایی ،هوایی ،نظامی ،شیمیایی و هستهای ،تحمـلپـذیری آنهـا درمقابـل عیـوب و
خطاهاست .از جملة مهمترین ویژگیهای یک سیستم تحملپذیر عیب میتوان به قابلیـت اطمینـان و ایمنـی بـا در آن اشـاره کـرد .یکـی از
روشهای مرسوم برای افزایش این دو ویژگی ،استفاده از افزونگی در ساختار سیستمهاست .این پژوهش ،تـأثیر رزرو سـرد بـر افـزایش قابلیـت
اطمینان و ایمنی سیستم را بررسی میکند و برای این کار ،از مدل مارکوف بهسبب جامعیت و قابلیـت آن در مـدلسـازی اولویـت ،وابسـتگی
عملیاتی و زمانی ،ریکاوری و ترتیب و توالی سیستمها بهره میگیرد .در پژوهشهای پیشین ،برای قابلیت اطمینان و ایمنی سیستم رزرو سـرد،
فرمولی کلی ارائه نشده است .این پژوهش با استفاده از مدل مارکوف سیستم رزرو سرد ،رابطهای برای دو ویژگی اتکاپذیری مذکور ارائه میدهد
و از طریق آنها تأثیر تعداد رزروها ،میزان خرابی آنها ،کیفیت کار و سازوکار سوئیچ را در عملکرد سیستم بررسی میکند.

واژههایکلیدی :افزونگی ،ایمنی ،رزرو سرد ،قابلیت اطمینان ،مدل مارکوف.


مقدمه
دستهای از سیستمهای مـورد اسـتفاده در صـنایع نظـامی،
شیمیایی ،هستهای و هوایی ،بهدلیـل حساسـیت مأموریـت
باید توانایی تحمل خطاهای نرمافزاری و عیوب سختافزاری
را داشته باشند .درواقـع ،ایجـاد عیـب در ایـن سیسـتمهـا،
ممکن است عواقب فاجعهآمیز و جبرانناپذیری داشته باشد
[ .]1بخشی از تالش طراحان سیستمهای مطمـئن در ایـن
است که درصـورت ایجـاد عیـب ،از هرگونـه ازکارافتـادگی
سیستم جلوگیری کنند .درصورتیکه سـطح تحمـلپـذیری
سیستم دربرابر عیوب پـایین باشـد ،خسـارتهـای مـالی و
جانی شایان توجهی بهبار میآید .برای این منظور ،بسته بـه
نوع کاربرد ،بعضـی از ویژگـیهـا نظیـر قابلیـت اطمینـان و
ایمنی در طراحی سیستم لحا میشود.

درست کارکردن آن در یک بازة زمانی معین بهشـرطی کـه
در لحظة شروع به کـار ،بـهطـور صـحیح کـار کـرده باشـد.
داشتن قابلیت اطمینان با  ،زمة بسیاری از سیسـتم هـا و
تأسیسات صنعتی است .طراحی برای قابلیت اطمینان با و
راههای ارزیابی آن ،از جمله بحثهای بسیار مهم در صـنایع
امروز است .نیروگـاههـا ،هواپیماهـا ،کشـتیهـا و تجهیـزات
پزشکی ،از جملة این موارد بـهشـمار مـیرونـد .اسـتفاده از
افزونگی در یههای مختلف سیستم و استفاده از قطعـات و
زیرسیستمهای با کیفیـت مطلـوب ،دو روش معمـول بـرای
بهبود قابلیت اطمینـان سیسـتمهاسـت .ایـن ویژگـی را بـا
روشهای متعددی نظیر دیاگرام بلـوکی قابلیـت اطمینـان،
درخت عیب و مدل مارکوف ارزیابی میکنند.

قابلیت اطمینان

ایمنی

قابلیت اطمینـان 1یـک سیسـتم عبـارت اسـت از احتمـال

احتمال اینکه یک سیستم در بازة معینـی از زمـان درسـت

نویسندة مسئول :تلفن ،02188590492 :فکس02188521968 :

Email: gh_latif@sbu.ac.ir
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کار کند یا درصورت معیوبشدن ،با انجام عملیات مناسـب
بهصورت ایمن از کار بیفتد -بهطوریکه عواقب فاجعهآمیزی
بهبار نیاید -ایمنی 2نام دارد .سیستمهایی که بـه مـدارهای
ایمن تجهیز شدهاند ،آثار رخدادهای ناخواسته و نامطلوب را
کــاهش مــیدهنــد و از آسـیبرســانی بــه محـیط زیســت،
ازدسترفتن خروجی ،ازدست رفتن سرمایه و بهخطرافتـادن
جان انسانهـا جلـوگیری مـیکننـد [ .]2بحـث ایمنـی در
سیســتمهــای حمــلونقــل هــوایی ،زمینــی و دریــایی،
سیستمهای کنتـرل در تجهیـزات پزشـکی و نیروگـاههـای
هستهای بسیار حائز اهمیت است.

افزونگی
همانطورکه گفتـه شـد ،یکـی از روشهـای مرسـوم بـرای
تحمــلپــذیرکردن سیســتم دربرابــر عیــوب ،اســتفاده از
افزونگیهاست .افزونگی 3ممکن است استاتیکی (غیرفعال یا
پسیو ،)4دینامیکی (فعال یا اکتیـو )5یـا ترکیبـی از ایـن دو
باشد ] [3که در چهار سطح سختافـزار ،نـرمافـزار ،زمـان و
اطالعات قابلپیادهسازی است [.]4
در افزونگی استاتیکی ،هـدف تولیـد خروجـی مـداوم و
بیوقفه از سیسـتم و پوشـاندن عیـوب رخداده در بعضـی از
ماجولهای افزونه است .از جملـه افزونگـیهـای اسـتاتیکی
میتوان به ساختار  NMRدر سختافزار و  NVPدر نرمافزار
اشاره کرد [.]3
در افزونگی دینامیکی ،عیـب مـاجول درحـالکـار آشـکار
میشود و پس از محلیابی عیب و ایزولهکـردن جـز معیـوب،
عمل جایگزینی با رزرو صورت میگیـرد .رزروهـا را مـیتـوان
برحسـب نحـوة عملکـرد ،بـه سـه دسـتة گـرم ،ولـرم و سـرد
دستهبندی کرد.
رزروگرم :در سیستمهای حمایتشـده بـا رزرو گـرم،6
ماجولهای سیستم اعم از اصلی و رزروها ،بهموازات یکدیگر
کار میکنند .درصورتی که ماجول اصلی دچـار عیـب شـود،
یکــی از مــاجولهــای رزرو جــایگزین آن مــیشــود .ایــن
جایگزینی ،وقفهای در کار سیسـتم ایجـاد مـیکنـد کـه در
بعضی از سیستم ها پذیرفتنی نیست .ایراد سیسـتمهـایی از
ایــن نــوع ،مصــرف بــا ی انــرژی در آنهاســت .از میــان
کاربردهای این نوع رزرو در صنعت میتوان در نیروگاههـای
هستهای و سیستمهای کنترل مبتنیبر  PLCمورد استفاده
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در صنایع مختلف اشاره کرد [.]6
7

رزروولرم :در این نوع رزروها (رزرو ولرم )  -که اغلـب
در افزونگیهای نرمافزاری بهکار مـیرونـد -رزرو بـهصـورت
نیمهروشن در کنار ماجول اصلی قرار داده میشود .این رزرو
در زمانهای ازپیشتعیینشده ،با مـاجول اصـلی هماهنـگ
میشود .وقفة جایگزینشدن این رزرو از رزرو گرم بیشـتر و
از رزرو سرد 8کمتر است .همچنین میزان مصرف انـرژی در
این رزرو ،بین میزان مصرف انرژی در دو رزرو گـرم و سـرد
است.
رزروسرد :در سیسـتم هـای دارای ایـن رزرو ،رزروهـا
همزمان با ماجولهای اصلی کار نمیکنند بلکـه درصـورت
معیوبشدن ماجولی از مـاجول هـای اصـلی سیسـتم ،رزرو
شروع به کار میکند و در این بازة زمانی ،وقفهای گاه شایان
توجــه در کــار سیســتم رخ مــیدهــد .ایــن ســازوکار بــرای
سیستمهای بدون وقفه مناسب نیست چراکه مـدتی طـول
میکشد تا رزرو وارد عمل شود و پس از برقدار و گرمشدن،
ادامة کار ماجول قبلی ازکارافتـاده را پـی بگیـرد .از ایـنرو،
رزرو برای سیستمهایی که وقفه در عملکـرد آنهـا بحرانـی
است ،مناسب نیست و برای آنهایی که وجود وقفه در کـار
سیســتمهــا ،ضــرر اساســی در ســرویسدهــی آنهــا ایجــاد
نمیکند (نظیر سرورهای کامپیوتری پشتیبان ،مـاهوارههـا،
فضاپیماها و سیستمهای بالدرنگ از نوع نرم) مناسب است.
البته این نوع از رزروها در سیستمهایی که مصرف انرژی در
آن ها بحرانی است ،گزینة مناسبی بهشمار میروند .میتوان
در بعضی از کاربردها ،ترکیبی از رزروهای گرم و رزرو سـرد
را بهکار گرفت .در شکل  ،1نحوة عملکرد یک سیستم با دو
رزرو سرد نمایش داده شده است.
در این سیستم فرض میشود که:
 .1ماجول اولیه و رزروها دقیقاً مشـابهانـد و عملکـرد
مستقل از زمان دارند.
 .2در ابتدای کار ،ماجول اولیه درحـال کـار اسـت و
رزروها خاموشاند.
 .3ســوئیچ ایــدهآل اســت بــهطــوریکــه درصــورت
معیوبشدن ماجول اولیه ،بهدرستی عمل میکند
و یکی از دو رزرو را وارد کار میسازد.
 .4درصــورت معیــوبشــدن رزروی کــه جــایگزین
ماجول اصلی شده بـود ،سـوئیچ رزرو دوم را وارد
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مدار میکند.
 .5با معیوبشدن رزرو دوم ،سیستم از کار میافتد.
این ساختار را میتوان برای  Nرزرو گسترش داد که در
این صورت ،طـراح بایـد بـا درنظرگـرفتن مصـالحهای بـین
قیمــت ،ابعــاد ،وزن ،پیچیــدگی در سیســتم و پارامترهــای
اتکاپذیری ،تعداد بهینة رزروها را مشخص کنـد .رزرو سـرد
بـهدلیـل داشـتن قابلیـت اطمینـان بـا تر از رزرو گــرم ،در
صــنعت کــاربرد بیشــتری دارد .در زیــر بــه بعضــی از ایــن
کاربردها اشاره میشود.

شکل  .1ساختار سادة سیستمی با دو رزرو سرد

در مرجع ] [7ساختار یک سیستم کمکقلبی که بـرای
پشتیبانی بیماران قلبی بهکار میرود ،معرفی شده است .این
سیستم دارای چهار بخش اصلی تحریک ،موتور ،پردازشـگر
مرکزی و پمپهاست که در آن ،پمپها را با دو رزرو سرد و
پردازشگر مرکزی را با یک رزرو ولرم طراحـی کـردهانـد تـا
اتکاپذیری سیستم را با ببرند.
در یک شبکة سنسوری بـی سـیم ،مطـابق بـا آنچـه در
مرجع ] [8آمده است ،از رزرو سرد و گرم برای بهبود قابلیت
اطمینان استفاده شده است .یک شبکة سنسـوری را بـه دو
بخش ایستگاه مرکزی و تعدادی خوشه تقسیم کردهاند کـه
در آن ،برای ایستگاه مرکزی از رزرو گرم و برای سرگروه هر
خوشــه ،از رزرو ســرد درجهــت افــزایش قابلیــت اطمینــان
استفاده کردهاند.
از دیگر نمونههای کاربرد رزرو سرد میتوان به اسـتفاده
از آن در سیستم کنترل زبانة احتـراق بدنـة موشـک اشـاره
کرد که قسمت حلقههای کنترلی آن از رزرو سـرد اسـتفاده
م ـیکنــد [ .]9مثــال دیگــر ،سیســتم ارتباطــات و کنتــرل
مأموریتهای هـوایی اسـت کـه در آن ،بـرای جلـوگیری از
تأثیرگذاری خطا بر مدیریت مأموریت ،از رزرو گـرم و سـرد
بــهعنــوان پشــتیبان اســتفاده شــده اســت .از رزرو ســرد در
قسمت ماجول  ،CPUماجولهای حافظه و ماجول مـدیریت
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سیستم اسـتفاده مـیشـود [ 10و  .]11همچنـین سـاختار
داخلی حافظـههـای  ،SRAMبرمبنـای رزرو سـرد طراحـی
میشوند [ .]12در صنایع هوایی نیز برای نمونـه ،مـیتـوان
برای افـزایش ایمنـی در فراینـد پـرواز در سیسـتم کنتـرل
سکان هواپیما از رزرو سرد استفاده کرد [.]13

سازماندهی مقاله
ایـن پـژوهش ،دو ویژگـی قابلیـت اطمینـان و ایمنـی را بــا
استفاده از مدل مارکوف سیستم ارزیابی میکند .ما قابلیـت
اطمینان و ایمنـی سیسـتم رزرو سـرد را بررسـی و فرمـول
بستهای را برای هریک از آنها ارائه میکنیم .مدل مـارکوف
بهدلیل جامعیت و قابلیـتهـای متعـدد آن در مـدلسـازی
ویژگیهای دینامیکی سیستم انتخاب شده است.
در بخش دوم پژوهشهای گذشته مـرور مـیشـوند .در
بخش سوم با آوردن یک مثال نمونه ،نحوة محاسبة قابلیـت
اطمینان و ایمنی ،از روی مـدل مـارکوف سیسـتم تشـریح
مــیشــود .در بخــش چهــارم ،قابلیــت اطمینــان و ایمنــی
سیستم های پشتیبانیشده با رزرو سرد فرمولـه مـیشـوند،
رابطهای کلی برای این دو ویژگی ،ارائه و صحت فرمولهای
ارائهشده اثبات میشـود .بخـش پـنجم اثـر افـزایش تعـداد
رزروها ،کیفیت سوئیچ ،میزان خرابی و احتمال خرابی ایمن
بر قابلیت اطمینان و ایمنی را بررسی میکند.

مروری بر کارهای گذشته
مرجع ] [14دردسترسپذیری ،میانگین زمـان تـا خرابـی و
قابلیــت اطمینــان سیســتم بــا دو رزرو ســرد را بــا فــرض
ثابتبودن میزان خرابـی و پیـروی میـزان تعمیـر از توزیـع
ار نگ بهدست آورد و نزدیکی نتایج خود با توزیع نرمـال را
بررسی کرد .مرجع [ ]15با درنظرگـرفتن سیسـتمی بـا دو
جــز غیرمشــابه و رزرو ســرد و بــا فــرض اینکــه تنهــا یــک
تعمیرکار وجود داشته باشد و میزان خرابی و تعمیر از تـابع
توزیع نمایی پیـروی کنـد ،بـه محاسـبة قابلیـت اطمینـان،
دردسترس پذیری ،میانگین زمان تـا اولـین خرابـی ،میـزان
وقوع خرابی و احتمال تنبلی تعمیرکار پرداخـت .سـپس بـا
حــل مســئلة بهینــهســازی ،بهتــرین راهبــرد تعمیــر بــرای
کمینهسازی هزینهها را بررسـی کـرد .مـدل اتفـاقی شـبکة
پتری برای سیستم با افزونگی رزرو سرد بهمنظـور محاسـبة
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اتکاپذیری سیستم در مرجع [ ]16ارائه شده اسـت .در ایـن
مقاله ،پارامترهایی نظیر قابلیت اطمینان ،دردسترسپذیری،
میانگین زمان خرابی ،میانگین زمانی تعمیـر و قابلیـت بقـا
ارزیابی شده است .مرجع [ ]17با فرض یکسانبودن اجـزای
سیستم و ایدهآلبودن سوئیچ ،فرمولی برای محاسبة هزینـه
نسبت به زمان راه اندازی هر جـز در سیسـتم بـا افزونگـی
سرد ارائه داده است .مقالة مزبور ،با یـک مثـال فوایـد روش
خود را اثبات کرده است .مدل مارکوف ایمنی سیستمی ،بـا
دو رزرو سرد در مرجع [ ]18ارائه و ایمنی سیستم ارزیـابی
شده است .در پـژوهش فـوق ،نقـش رزرو سـرد در سـاختار
نرمافزاری و ضرورت افـزایش ایمنـی آن بیـان شـده اسـت.
ارزیــابی قابلیــت اطمینــان سیســتم رزرو ســرد از طریــق
درخت های عیب دینـامیکی و بـا اسـتفاده از دیـاگرامهـای
سلسلهمراتبی تصمیمگیری دودویـی در مرجـع [ ]19آمـده
است .این پژوهش ،ارزیابی قابلیـت اطمینـان بـا اسـتفاده از
روشهای فضای حالت یـا شـبیهسـازی را در سیسـتمهـای
بدون تعمیر وقتگیر دانست و این روش را راهکـاری بـرای
ارزیابی سریعتر این سیستمها اعالم کـرد .مرجـع [ ]20بـه
محاسبة میانگین زمانی سیسـتم  k-out-of-Nبـا یـک رزرو
سرد و فرض اینکـه میـزان خرابـی از تـابع توزیـع پواسـون
پیروی کند ،پرداخت و نتایج عددی خود را با نتایج عـددی
حاصل از فرض پیروی میزان خرابی از توزیع ویبال مقایسـه
کرد .مرجع [ ]21از طریق شبکة پتـری ،مـدلی متفـاوت از
رزرو سرد ارائه کرد و به بیان کاربردهـای سیسـتمهـایی بـا
افزونگــی رزرو ســرد در شــبکههــای کــامپیوتری تجــاری
پرداخت .مرجع [ ]22به ارائة یک رابطة تخمینی مبتنـیبـر
تئــوری حــد مرکــزی بــرای ارزیــابی قابلیــت اطمینــان
سیستم های حمایت شده با رزرو سـرد پرداخـت .از مزایـای
رابطة پیشنهادی میتوان به امکان ارزیابی سیستمهـایی بـا
تابع توزیع غیرنمـایی اشـاره کـرد .در رابطـة مقالـة حاضـر،
احتمال عملکرد سوئیچ لحا شـده اسـت .رابطـه تخمینـی
نیست ،بهصورت تحلیلی بهدست میآید و ضعف آن نسـبت
به مقالة مذکور این اسـت کـه در آن ،تـابع توزیـع خرابـی،
نمایی فرض شده است .مرجـع [ ]23بـا تأکیـد بـر مسـئلة
تخصیص افزونگی و قابلیت اطمینان ،به ارائة راهکاری نوین
برای بهینهسازی این مسـئله پرداختـه اسـت .ایـن مرجـع،
روابط خود را از نظریة احتما ت بـهدسـت آورد کـه در آن،
روابط و احتمال عملکرد سوئیچ لحا نشده است و عالوهبـر
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آن ،روابــط دیفرانســیلی هســتند .ایــن درحــالی اســت کــه
پژوهش حاضر ،احتمال عملکرد سوئیچ را درنظر میگیـرد و
روابطی ساده و جبری را ارائه میکند .مرجع [ ]24فرمـولی
پارامتریــک و جــامع بــرای ارزیــابی قابلیــت اطمینــان و
دردسترسپذیری رزرو سرد ارائـه کـرد .مرجـع [ ]25بـرای
نخستینبار مدل شبه مارکوف گیـت رزرو سـرد در درخـت
عیب دینامیکی را ارائه کرد و گیتهای دینامیکی جدیـدی
برای ارزیابی قابلیت اطمینان سیستمهایی بـا پیکـرهبنـدی
مجدد و رزرو سرد در درخت عیب دینامیکی مطرح ساخت.
مرجع [ ]26روشی سیستماتیک برای رسـم مـدل مـارکوف
سیستمهایی با قابلیت پیکـرهبنـدی مجـدد و حمایـت رزرو
سرد ارائه داد .مرجع [ ]27بـا هـدف کمینـه سـازی هزینـة
سیستمهـای  1-out-of-Nبـا حمایـت رزرو سـرد و گـرم را
بررسی کرد .این پژوهش ،تخمین گسستهای از تـابع توزیـع
زمان تا خرابی 9را فرموله ساخت و با اسـتفاده از روشهـای
عددی ،به بهینه سازی هزینـه و قابلیـت اطمینـان در کنـار
یکدیگر پرداخت .پژوهش حاضر ،موضوع هزینه و رزرو گـرم
را درنظر نمیگیرد و رابطهای که ارائه مـیدهـد ،تحلیلـی و
دقیق است .بررسی مراجع فوق نشان میدهـد کـه تـاکنون
رابطهای جامع و تحلیلی برای ارزیابی ایمنـی سیسـتمهـای
حمایتشده با رزرو ارائه نشده است.

ارزیابی قابلیت اطمینان و ایمنی از روی مدل مارکوف
در این پـژوهش ،قابلیـت اطمینـان و ایمنـی سیسـتم رزرو
سرد ،از روی مدل مـارکوف سیسـتم محاسـبه مـیشـود .از
میــان روشهــای موجــود بــرای ارزیــابی قابلیــت اطمینــان
سیستمها نظیر بلـوک دیـاگرام قابلیـت اطمینـان ،درخـت
عیب ،مونتکارلو و مارکوف ،مدل مـارکوف بـه ایـن جهـت
انتخاب شده اسـت کـه روشـی تحلیلـی اسـت و از قابلیـت
مـدلســازی بــا نظیــر لحــا کــردن پیکــرهبنــدی مجــدد،
وابستگی عملیاتی ،ترتیب و توالی و اولویت برخوردار اسـت.
بهعالوه ،نظریة مـارکوف امکـان درنظرگـرفتن انـواع توزیـع
آماری را بـرای میـزان خرابـی و میـزان تعمیـر سیسـتم در
محاسبهها فراهم میکند .در این بخش ،برای یـک سیسـتم
پشتیبانیشده با دو رزرو سرد ،با رسم مدل مارکوف ،قابلیت
اطمینان و ایمنـی محاسـبه مـیشـود تـا در بخـش بعـدی
پژوهش بتوان آنها را بهدرستی با  Nرزرو تعمیم داد.

فرمولبندی قابلیت اطمینان و ایمنی در سیستمهای مطمئن پشتیبانیشده با رزرو سرد بهکمک مدل مارکوف

ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم با رزرو سرد با
استفاده از مدل مارکوف
بــهمنظــور ســهولت ارزیــابی قابلیــت اطمینــان سیســتم
حمایتشده با رزرو سـرد از روی مـدل مـارکوف آن ،فـرض
میشود که سوئیچ ایدهآل باشد.

ساخت مدل مارکوف قابلیت اطمینان
شکل  2بیانگر مدل مارکوف قابلیت اطمینان یک سیستم با
دو رزرو سرد است .در رسم این مدل ،فرض شده اسـت کـه
میزان خرابی ماجولها از تابع توزیع نمایی تبعیت میکنـد.
از اینرو ،میتوان احتمال گذر حالتها را -که بـا معادلـة 1
در زیر بیان میشود -با توجه به کوچکبـودن  و  tبـا

روابط  6تا  8بهدست میآیـد و قابلیـت اطمینـان سیسـتم،
مطابق رابطة  9محاسبه میشود.
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ساخت مدل مارکوف ایمنی
شکل  3مدل مـارکوف ایمنـی سیسـتم بـا دو رزرو سـرد را
نشان میدهد .در این مدل ،سـه حالـت کـاری و دو حالـت
خرابی برای سیستم درنظر گرفته میشود که این دو حالت،
شامل حالت خرابی ایمـن و خرابـی غیـرایمن اسـت .از هـر
حالت کاری ،بهجز حالت آخر با احتمال  cdمـدار تشـخیص
عیب و سوئیچ عمل میکند و به حالت بعدی گذر میکنـد.
درصورتی که مدار سوئیچ درست عمل نکند ،با احتمال c(1-
) cdبه حالت خرابی ایمن و با احتمال ) (1-c)(1-cdبه حالت
خرابی غیرایمن مـیرود .در حالـت آخـر ،احتمـال عملکـرد
سوئیچ بیتأثیر است و حذف میشود.


این رزرو ،سیستم بهطورکامل از کار میافتد.

حل مسئلة قابلیت اطمینان
از روی مدل مارکوف شکل  ،2ماتریس گذر حالـت پیوسـته
رابطة  3حاصل میشود .با فـرض شـرایط اولیـه بـهصـورت
رابطة  4و استفاده از رابطة  ،5احتمال هر حالت بـهصـورت

2

شکل  .3مدل مارکوف ایمنی سیستم با دو رزرو سرد
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حل مسئلة ایمنی

قابلیت اطمینان سیساتم باا  Nرزرو سارد باا

با توجه به مدل مارکوف در شکل  ،3ابتدا مفروضات رابطـة
 10درنظر گرفته مـیشـود و سـپس مـاتریسهـای انتقـال
حالت ،بهصورت رابطة  11نوشته میشود .با فـرض شـرایط
اولیه بهصورت رابطة  12و حل معادلهها میتوان احتمال هر
حالت را بهصورت روابط  13تـا  16بیـان کـرد .از روی ایـن
روابط ،ایمنی سیستم با دو رزرو بهصـورت رابطـة  18قابـل
محاسبه است.

سوئیچ ایدهآل
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یکی از موارد بررسی اتکاپذیری یک سیستم ،ارزیابی قابلیت
اطمینان آن است .در این بخش ،فرمولی بسته برای ارزیابی
قابلیت اطمینان یک سیستم با  Nرزرو سرد ارائه مـیشـود.
شایان ذکر است که در پژوهشهای پیشـین ،بـرای قابلیـت
اطمینان یک سیستم با تعـداد محـدود رزرو سـرد (تـا سـه
رزرو) روابطی ارائه شده است [ ،]1اما برای حالتی که تعداد
رزروهــا  Nفــرض شــده و وضــعیت ســوئیچ (ایــدهآل یــا
غیرایدهآلبودن) نیز لحا شده باشد ،رابطهای برای قابلیـت
اطمینان وجود ندارد شاید بهایندلیل که در صنعت ،عموماً
تعــداد رزروهــا بــهنــدرت از دو افــزایش مــییابــد .شــکل 4
نشاندهنـدة یـک سیسـتم رزرو سـرد بـا  Nرزرو و سـوئیچ
ایدهآل است .روابط  20 ،19و  ،21بهترتیب برای سیستم با
یک ،دو و سه رزرو سرد بهدست میآید.
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شکل  .1مدل مارکوف قابلیت اطمینان سیستم رزرو سرد
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با ارزیابی سه معادلـة بـا  ،رابطـة بسـتة  22بـهدسـت
میآید که در آن S ،بیانگر تعداد کل رزروهاست .این رابطه،
با فرض ایدهآلبودن سوئیچ بهدسـتآمـده اسـت .بـا فـرض
اینکه  cdاحتمال خرابی سوئیچ باشد ،رابطـة  22بـهصـورت
رابطة کلیتر  23بازنویسی میشود.

فرمولااهکااردن قابلیاات اطمینااان و ایمناای

n

سیستمهای دارای رزرو سرد

()22

این بخش ،روابطی جامع برای ارزیـابی قابلیـت اطمینـان و
ایمنی سیستمهـای حمایـتشـده بـا  Nرزرو سـرد را ارائـه
میدهد.
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اثبات صحت رابطة قابلیت اطمینان
بــرای اثبــات درســتی رابطــة  22از اصــل اســتقرا اســتفاده
می کنیم .از بحث با پیداست که افـزودن رزرو  jام ،جملـة
!   j t j / jرا به قابلیت اطمینان سیستم اضـافه مـیکنـد.
رابطة  24برای یک رزرو بهصورت زیر است که درسـتی آن
براساس منابع و مراجع موجود ،ثابتشده است [.]6
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()24

 0t 0
!0
 t

 t

RCS 1 (t ) 

t
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حاصل طرف راست رابطة اخیر ،با استفاده از رابطـة 25
برابر است با رابطة  27که در زیر آمده است:
RCS ( k 1) (t ) 

()27

e  t

 k 1t k 1
!)(k  1

e  t 

e  t

it i

k

!i

i 0

it i

k 1

!i

i 0





در رابطة  ،27با تغییر متغیر  k   k  1رابطة 22

e  (1  t )e
!1
حال فرض میکنیم رابطة  24برای تعداد  kرزرو درست

بهدست می آید که درستی آن در ابتدای اثبات ،محرز فرض
شده است .بدینترتیب ،صحت رابطة  22اثبات میشود.

باشد .باید اثبات کنیم که ایـن رابطـه بـرای  k+1رزرو نیـز
درست است .برای  kرزرو رابطة  25نوشته میشود.

ایمنی سیستم با  Nرزرو سرد با سوئیچ ایدهآل

it i



k

RCS k (t )  

()25
e  t
i
!
i 0
افــــزودن رزرو  k+1ام معــــادل افــــزودن جملــــة

!)/ (k  1
  tبــه عبــارت )  RCS  k (tاســت
بنابراین ،رابطة  26قابلارائه است:
k 1 k 1

()26

)e  t  RCS ( k 1

 k 1t k 1
!)(k  1

RCS k (t ) 

شکل  5مدل مارکوف ایمنی سیسـتمی بـا  Sرزرو را نشـان
میدهد .روابط  29 ،28و  30ایمنی سیستم را بهازای یـک،
دو و سه رزرو نشـان مـیدهنـد .بـا توجـه بـه معادلـههـای
به دست آمده میتوان رابطـهای کلـی بـرای ارزیـابی ایمنـی
سیستمی با  Sرزرو یا  Nمـاجول بـهدسـت آورد .رابطـة 31
نتیجة نهایی را نشان میدهد .درستی این روابط نیـز ماننـد
روابــط قابلیــت اطمینــان و بــهروش اســتقرای ریاضــی
اثباتشدنی است.

شکل  .5مدل مارکوف ایمنی سیستم با یک رزرو سرد

()28

c t  1 1  c   c
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 cd2  2t 2

 cd t  1 1  c   c
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تحلیل روابط
در این بخش ،روابط بـهدسـتآمـده بـرای ارزیـابی قابلیـت
اطمینان و ایمنی سیستم با رزرو (های) سرد در سناریوهای
مختلف تحلیل میشوند.

تحلیل رابطة قابلیت اطمینان
شکل  6منحنیهای قابلیت اطمینان سیسـتم رزرو سـرد را
در بازة زمانی  0تا  ،150بـا فـرض ایـدهآلبـودن سـوئیچ و
میزان خرابی  0/1برای تعداد مختلف رزروها (یک تـا هفـت
رزرو) نشان مـیدهـد .شـکل  7نیـز منحنـیهـای قابلیـت
اطمینان را برای حالتی که احتمال خرابی سوئیچ برابـر 0/8
باشد ،بهتصویر کشیده است.

شکل  .6منحنی قابلیت اطمینان سیستم حمایتشده با رزرو سرد
و با فرض ایدهآلبودن سیستم سوئیچ

بررسی هر دو شکل نشان میدهد که با افـزایش تعـداد
رزروها ،قابلیت اطمینان سیستم بـا مـیرود .بـهعـالوه ،بـا
افزایش احتمال خرابی سوئیچ (کاهش کیفیـت آن) قابلیـت
اطمینان سیستم کاهش مییابد .با بررسی جزئـیتـر رفتـار
سیستم میتوان گفت قابلیت اطمینان سیستم در زمانهای
اولیة کار ،وابستگی بسیاری به کیفیت سوئیچ دارد ،اما ایـن
وابستگی با گذشت زمان کمتر میشود.
شکل  8قابلیت اطمینان سیستم حمایت شده از طریـق
رزرو سرد را نسبت به «گذر زمـان» و «تغییرهـای احتمـال
خرابی سوئیچ» نشان میدهد .هرچه در طراحی سیسـتم ،از
سوئیچ با کیفیت با تری استفاده شـود ،قابلیـت اطمینـان،
بیشتر افزایش مییابد.

شکل  .8منحنی سهبعدی قابلیت اطمینان سیستم حمایتشده با
رزرو سرد نسبت به تغییرهای زمان و احتمال خرابی سوئیچ

شکل  9رفتـار قابلیـت اطمینـان سیسـتم رزرو سـرد را
نسبت به تغییرهـای «تعـداد رزروهـا» و «احتمـال خرابـی
سوئیچ» نشان میدهد .از روی این منحنی میتوان دریافـت
که برای بهبود قابلیت اطمینان سیستم ،افزایش کیفیت کار
ســوئیچ از افــزایش تعــداد رزروهــا مهــمتــر و کــاراتر اســت.
بهعبارت دیگر ،برای طراحی سیستمی مطمئنتر ،بهتر است
ابتدا سازوکار سوئیچ باکیفیتتری انتخاب شود و اگر مقصود
حاصل نشد ،تعداد رزروها افزایش یابد تا هزینة کمتـری بـه
طراحی تحمیل شود.
شکل  .7منحنی قابلیت اطمینان سیستم حمایتشده با رزرو سرد
و با فرض غیرایدهآلبودن سیستم سوئیچ

با اسـتفاده از روابـط بـهدسـتآمـده در ایـن پـژوهش،
می توان منحنی قابلیت اطمینان سیسـتم حمایـت شـده بـا

فرمولبندی قابلیت اطمینان و ایمنی در سیستمهای مطمئن پشتیبانیشده با رزرو سرد بهکمک مدل مارکوف
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رزرو سرد را در «گذر زمان» و نسبت به «تغییرهای میـزان
خرابی رزروها» بهصورت شکل  10رسم کرد .افزایش تعـداد
رزروهــا موجــب بهبــود بســیار قابلیــت اطمینــان سیســتم
می شود مشروط به آنکه میزان خرابی رزروها بهاندازة کافی
کوچک باشد و ماجولهای سیستم با کیفیت با یی سـاخته
شده باشند.

شکل  .11دیاگرام قابلیت اطمینان برحسب تعداد رزرو و
تغییرهای میزان خرابی رزروها

شکل  .9دیاگرام قابلیت اطمینان سیستم حمایتشده با رزرو
سرد نسبت به تغییرهای تعداد رزرو و احتمال خرابی سوئیچ

برای بررسی دقیقتـر رابطـة قابلیـت اطمینـان بـا تعـداد
رزروها (از روی رابطة  27مقاله) منحنی شکل  12رسم شـده
است .همچنانکه انتظار میرود ،افزایش تعداد رزروها همـواره
قابلیت اطمینان سیستم را افزایش مـیدهـد ،امـا ایـن رونـد
خطی نیست و برای تعداد بیش از پنج رزرو ،میـزان افـزایش
قابلیت اطمینان چشمگیر بهنظر نمیرسد .این بدان معناسـت
که از دیدگاه قابلیت اطمینان ،درقبـال سـربارهای ایجادشـده
(شــامل هزینــه ،انــدازه ،مصــرف انــرژی ،وزن و پیچیــدگی
طراحی) بـهکـارگیری تعـداد بـیش از پـنج رزرو در سیسـتم
بهصالح نیست .شاید علت اینکه در صنعت ،بـهنـدرت تعـداد
رزروها از چهار تجاوز میکند ،ناشی از این موضوع است.

شکل  .10دیاگرام قابلیت اطمینان سیستم حمایتشده با رزرو
سرد برحسب تغییرهای زمان و احتمال خرابی ماجولها

با ترسیم قابلیت اطمینان سیستم حمایتشـده بـا رزرو
سرد نسبت به «تغییرهای میزان خرابی رزروهـا» و «تعـداد
رزروها» میتوان منحنی شکل  11را رسم کرد .این منحنی،
برای طراح سیستم دید خـوبی را در زمینـة رابطـة قابلیـت
اطمینان سیستم و تعداد رزروها و نیز میـزان خرابـی آنهـا
عرضه میکند.

شکل  .12قابلیت اطمینان سیستم در زمان ثابت برای تعداد
متفاوت رزرو

تحلیل رابطة ایمنی
در این بخش ،به تحلیل رابطة بـهدسـتآمـده بـرای ایمنـی
سیستم رزرو سرد و تأثیر پارامترهای طراحی سیستم بر آن
پرداخته میشود .شکل 13شکل تأثیر افزودن تعداد رزروها
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را بر ایمنی سیستم بـا فـرض احتمـالهـای مختلـف بـرای
عملکــرد ســازوکار تشــخیص عیــب و ســوئیچینگ نشــان
میدهد .در این منحنیها احتمال خرابی ایمن برای سیستم
 0/8و مقــدار ســایر پارامترهــا نظیــر منحنــیهــای قابلیــت
اطمینان است .این دو منحنی نشان میدهند که تغییرهای
ایمنی شباهت زیادی به تغییرهای قابلیت اطمینان سیستم دارد.
دیاگرام ایمنی نسبت به «گذر زمان» و «احتمـال خرابـی
سـوئیچ» و همچنـین دیـاگرام ایمنـی نسـبت بـه تغییرهــای
«احتمال خرابی سوئیچ» و «تعداد رزروها» در شکل  14رسم
شده است .این منحنیها نشان میدهند که رفتـار ایمنـی در
سیستمهای حمایتشده با رزرو سـرد ،مشـابه رفتـار قابلیـت
اطمینــان آنهاســت و مــوارد ذکرشــده در قســمت تحلیــل
منحنیهای قابلیت اطمینان ،برای ایمنی نیز صادق است.

افــزایش «تعــداد رزروهــا» و کــاهش «میــزان خرابــی
رزروها» هردو قادر به با بردن ایمنـی سیسـتم هسـتند .بـا
نگاه دقیقتر به شکل فـوق مـیتـوان دریافـت کـه افـزایش
«تعداد رزروها» نسبت به کاهش «میـزان خرابـی رزروهـا»
تأثیر بیشتری بر افزایش ایمنی یک سیستم دارد .درنتیجـه،
درصورتی که «میزان خرابـی رزروهـا» در حـد قابـلقبـولی
باشد ،بهمنظـور افـزایش ایمنـی سیسـتم ،افـزایش «تعـداد
رزروها» مؤثرتر است .منحنی شکل  ،15تغییرهـای ایمنـی
سیستم را نسبت به «تغییرهـای زمـان» و «میـزان خرابـی
رزروها» و منحنی شکل  16تغییرهای ایمنـی را نسـبت بـه
تغییرهای «میزان خرابی رزروها» و «تعداد رزروهـا» نشـان
می دهند .تحلیل این دو منحنی ،مشابه منحنیهای متناظر
در قسمت مربوط به قابلیت اطمینان است که نشان میدهد
رفتار ایمنی و قابلیت اطمینان سیسـتم ،تشـابه زیـادی بـه
یکدیگر دارند.

شکل  .13دیاگرام ایمنی سیستم حمایتشده با رزرو سرد نسبت
به تغییرهای زمان و احتمال خرابی سوئیچ با فرض ثابتبودن
احتمال عملکرد ایمن سیستم

شکل  .14دیاگرام ایمنی سیستم حمایتشده با رزرو سرد نسبت
به تغییرهای احتمال خرابی سوئیچ و تعداد رزرو با فرض ثابت-
بودن احتمال عملکرد ایمن سیستم

شکل  .15دیاگرام ایمنی سیستم حمایتشده با رزرو سرد نسبت
به تغییرهای میزان خرابی سیستم و تعداد رزرو در سیستم با
فرض ثابتبودن احتمال خرابی ایمن و احتمال خرابی سوئیچ

شکل  .16دیاگرام ایمنی سیستم حمایتشده با رزرو سرد نسبت
به تغییرهای میزان خرابی سیستم و تعداد رزرو در سیستم با
فرض ثابتبودن احتمال خرابی ایمن و احتمال خرابی سوئیچ

فرمولبندی قابلیت اطمینان و ایمنی در سیستمهای مطمئن پشتیبانیشده با رزرو سرد بهکمک مدل مارکوف

شکل  17نیز منحنی ایمنی سیستم را نسبت به تغییـر
«تعداد رزروها» در هر لحظة خاص از زمان نمایش میدهد.
مالحظه میشـود کـه نظیـر بحـثهـای قابلیـت اطمینـان،
افزایش تعداد رزروها ایمنی سیستم را به صـورت غیرخطـی
بهبود میدهد و بنابراین ،باید همواره مصالحهای بین تعـداد
رزروها و سربارهای ناشی از افـزایش آنهـا از سـوی طـراح
سیستم ایجاد شود .از دیدگاه ایمنی نیز بهکـارگیری تعـداد
بــیش از پــنج یــا شــش رزرو در ازای افــزایش ســربارهای
ایجادشده برای سیستم (شامل هزینه ،اندازه ،مصرف انرژی،
وزن و پیچیدگی طراحی) مطلوب نیست.
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نتیجهگیری
در گروه بزرگی از صنایع ،طراحی سیستم هـایی بـا قابلیـت
تحمل پذیری با درمقابل عیـوب و خطاهـا اجتنـاب ناپـذیر
است .این کار سبب پـایین آمـدن هزینـههـای نگهـداری و
کاهش آسیب هـای جـانی و مـالی ناشـی از بـروز عیـب در
سیستم میشود .در ایـن مـوارد ،داشـتن سیسـتمهـایی بـا
قابلیــت اطمینــان و ایمنــی بــا مــورد نظــر اســت .در ایــن
پژوهش ،برای با بردن این دو ویژگـی ،سـاختار رزرو سـرد
بهکار رفت و فرمول جامعی برای قابلیت اطمینـان و ایمنـی
سیستمهای پشتیبانیشده بـا رزرو سـرد ارائـه شـد .روابـط
عرضــهشــده در ســناریوهای مختلــف بررسـی شــدند و اثــر
پارامترهـای طراحـی روی نتـایج آنهـا مطالعـه و در قالـب
دیاگرامهای مختلف عرضه شـد .ایـن نتـایج بـرای طراحـان
چنین سیستمهایی ،دیـد خـوبی را از بابـت انتخـاب تعـداد
رزروهــا ،انتخــاب خــود رزروهــا (از دیــدگاه حــدود میــزان
خرابــی) ،انتخــاب ســازوکار تشــخیص عیــب و ســوئیچینگ
بهارمغان میآورد.

شکل  .17ایمنی سیستم در زمان ثابت برای تعداد متفاوت رزرو
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واژههای انگلیسی بهترتیب استفاده در متن
1. Reliability
2. Safety
3. Redundancy
4. Passive Redundancy
5. Active Redundancy
6. Hot Standby Spare
7. Warm Standby Spare
8. Cold Standby Spare
9. Time-To-Failure

