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 تعاریف و مفاهیم پایه -1

 

 مقدمه -1-1

ًاهِ هسکی توِ هفواّین ٍ زعواضیف اطولی زض ً طیوِ لاتلیور       هغالة ٍ ًسایج اطلی خایاى

اعسواز ٍ لضایای هسی هْن اسر  زض ایي فظل زعاضیف ٍ لضوایای الظم جْور یوازآٍضی ٍ    

شَز  هغالة ایوي فظول زض ًوِ تروش زٌ وین شوسُ اسور         اضجاعاذ فظل تعسی تیاى هی

شَز  زض تروش سوَم ٍیژگوی هْون     رش زٍم هعطفی هیهعیاضّای هْن لاتلیر اعسواز زض ت

شوَز  تروش چْواضم توِ کوالس      ّای ساًتَض شسُ تیاى هیّای لاتلیر اعسواز ٍ زازُزازُ

ّا اذسظاص زاضز  زض ترش خٌجن زَظیوع زطکیوة   ّای عَ  عوط ٍ ضٍاتظ تیي کالسزَظیع

شوَز  تروش   هوی  ّای زطزیثی آى تیواى ذغی اظ هسغیطّای ًوایی اسساًساضز ٍ ذَاص آهاضُ

خطزاظز  ترش ّفسن تِ هعطفوی لضوایای هوسی ٍ    ششن تِ هعطفی تطآٍضزگطّای زاتع تما هی

شوَز ٍ زض  ّا تیاى هیٍ ذَاص آى  -ّایّا اذسظاص زاضز  زض ترش ّشسن آهاضًُسایج آى

ترش ًْن هعطفی شاذض جیٌی ٍ تطضسی ضاتغِ آى تا هٌحٌی لَضًع ٍ هیاًگیي عوَ  عووط   

 گیطز ًجام هیتالیواًسُ ا

 

 

 توابع و معیارهای قابلیت اعتماد -2-1

خطزاظز  ّای عَ  عوط هیی هْوی اظ علن آهاض تِ هغالعِ ٍ زحلیل هسغیطّا ٍ زازُشاذِ

ایي شاذِ زض تحث عَ  عوط ٍاهسّای ظًسُ ٍ تمای اًتاى تا ًام زحلیل تما ٍ زض هغالعوِ ٍ  

ًام لاتلیر اعسواز هشَْض اسور  ایوي    ّا ٍ ٍاهسّای طٌعسی، تاهٌْسسی عَ  عوط سیتسن

ّا ٍ هشاّساذ )ًاکاهل ٍ ساًتَض شوسُ( ٍ ّون توِ    شاذِ اظ علن آهاض، ّن تِ سثة ًَع زازُ



 

ّای ًتوثس  هسفواٍذ   زلیل ًَع هسغیطّای )عَ  عوط ٍ ظهاى( هَضز هغالعِ، هفاّین ٍ ضٍش

اهسووالی یو     ضٍ هرظَص تِ ذَز خیسا کطزُ اسر  تِ عَض ه ا ، تطای تیاى ضیاضی ضفسوا 

شوًَس  زض هوالی کوِ زض    زَاتع چگالی ٍ زَظیوع توِ کواض گطفسوِ هوی      ا هعوَهسغیط زظازفی، 

گیطی زاثیط گصض ظهاى، زَاتوع زیگوطی   ی هسغیطّای عَ  عوط تِ زلیل اّویر اًساظُهغالعِ

کٌٌوس   هاًٌس زاتع ًطخ ذغط ٍ زاتع هیاًگیي عَ  عووط تالیواًوسُ ًموش هحوَضی ایفوا هوی      

کٌٌوس   لاتلیر اعسواز زض عیي ها  کِ زَظیع اهسوالی هسغیطّوا ضا هشورض هوی   هعیاضّای 

ّوای  ّای هرسلوف )هاًٌوس هوس  ًوطخ    ّای عَ  عوط ٍ تطاظش هس تٌسی زَظیعتطای زسسِ

   ( 7989ضًٍس )ظاضزشر، هیشکتر هسٌاسة( ًیع تِ کاض 

ِ اسوسفازُ  ًاهو زض ایي ترش تطذی زَاتع ٍ هعیاضّای لاتلیر اعسواز کوِ زض عوَ  خایواى   

زَاًوس توِ   هٌس هیگطزز  تطای جعئیاذ تیشسط زض ایي هَضز ذَاًٌسُ عاللِشَز هعطفی هیهی

 هطاجعِ ًوایس    (7995اسسی )

      ،ی  هسغیط زظازفی عَ  عوط توا فضوای هموازیط     Tفطع کٌیس  -1-1تعریف 

تاشس  آًگاُ زاتع تما یوا   f ٍ زاتع چگالی اهسوا  Fزاضای زاتع زَظیع )تِ عَض هغلك خیَسسِ( 

 شَز:زعطیف هی تِ طَضذ ظیط Tلاتلیر اعسواز 

(7-7                             ) ̅(    (        (    

      )̅ ٍ       )̅ اسر ٍ  tزاتعی ًعٍلی اظ  ̅ ٍاضح اسر کِ 

زاتع تما هعیاضی تطای زَطیف هسذ ظهاى الظم تطای ظًسُ توَزى هسغیوط زظوازفی زحور     

کِ افطاز زحر هغالعِ تیشوسط اظ هوسذ ظهواى    اهسوا  ایي"کِ هعاز  اسر تا هغالعِ، اسر 

  زض ٍالع شاًس ذطاتی یا اظ کاضافسازگی ضا زض ظهاًی تعس اظ ظهواى زازُ  "ظًسُ تواًٌس tهعلَم 

   کٌس شسُ تیاى هی

  ٍ ِ زض هتائل عَ  عوط اغلة توا هواالزی ض شوَین کوِ عوَ  عووط ٍاهوس ظًوسُ       ضٍ هوی تو

هٌووسین ذووَاص هسغیووط ضا تووا زاًتووسي ایووي هغلووة تطضسووی   اسوور ٍ عاللووِ tتیشووسط اظ 

ی ّوای اطولی توطای تطضسوی ضفسواض عوَ  عووط هسغیوط، تالیواًوسُ         کٌین  یکی اظ شواذض 

شووَز ٍ زوواتع لاتلیوور آى ، تیوواى هووی{   |   }    عوووط اسوور کووِ تووِ طووَضذ 

 تطاتط اسر تا:
 

(2-7)             ̅ (    (     |      ̅(     ̅(  ⁄ 
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( اظ جولِ هعیاضّای هْن ٍ خطکاضتطز لاتلیر MRLزاتع هیاًگیي عَ  عوط تالیواًسُ )

 زّس  اعسواز اسر کِ هسَسظ ظهاى تالیواًسُ زا اظ کاض افسازى ی  ٍاهس ضا ًشاى هی

هسغیوط عوَ  عووط یو  ٍاهوس توا هیواًگیي هسٌواّی ٍ          Tفطع کٌیوس   -2-1تعریف 

 ًوووایش    )mتاشووس  زوواتع هیوواًگیي عووَ  عوووط تالیواًووسُ کووِ تووا    )F زوواتع زَظیووع 

 شَز:، تِ طَضذ ظیط زعطیف هی    )̅ ّایی کِ - زّین، تطای هی
 

(9-7                  )  (    (   |     ∫  ̅(  
 

 
   ̅(  ⁄ 

 
 1ٍ خطٍسوووچاى گوووسزض  MRLذوووَاص زووواتع      )    )mٍاضوووح اسووور کوووِ  

 ( هَضز هغالعِ لطاض گطفسِ اسر  7983)

زّین تِ اظای ّط ًوایش هی   )hکِ تا  Tزاتع ًطخ ذغط هسغیط زظازفی  -3-1تعریف 

 شَز:تِ طَضذ ظیط زعطیف هی     )̅ کِ   
 

(7-3                         )(t   i    
 (       |    

 
 h 

 

زض همیمر تویي  زواتع ًوطخ      ⁄  )̅   )    ) تاشس، آًگاُ   زاضای زاتع چگالی   اگط 

 ذغط ٍ زاتع تما ضٍاتظ ظیط تطلطاض اسر:

(5-7        )                                         (    
 

  
   ̅(   

(6-7)                                      ̅(       ( ∫  (  
 

 
     

یکی اظ زالیل اّویر زاتع ًطخ ذغط، عالٍُ تط هفَْم شَْزی آى کِ ًطخ اظ کاض افسازگی 

T زض همیمر هفَْم زاتع ًطخ ذغوط  ی  آى تا زاتع تما اسر   تِزّس ضاتغِ ی  ضا ًشاى هی

 tتیاى ضیاضی زاثیط سي ٍ گصض ظهاى تط تمای ٍاهس ظًسُ اسر  یعٌی اگط ٍاهوسی زوا ظهواى    

، اظ  تیي tی ظهاًی کَچ  تعس اظ ذَاّین تساًین چمسض اهسوا  زاضز زض تاظُظًسُ تواًس، هی

تطٍز  تایس زَجِ کطز کِ زاتع ًطخ ذغوط یو  اهسووا  ًیتور ٍ فموظ ًوطخ شکتور آًوی         

ّوای هْون زازُ   زض جسٍ  ظیط هعیاضّای فَق توطای تطذوی زَظیوع     کٌسسیتسن ضا تیاى هی

 شسُ اسر 

                                                                                                                               
1  - Guess and Proschan 



 

 

 تلیر اعسواز تطای چٌس زَظیعتطذی هعیاضّای هْن لا -1-1جسٍ  

عوط هیاًگیي 

 تالیواًسُ

 زَظیع زاتع لاتلیر اعسواز زاتع ًطخ ذغط

    λ      Exponential(λ) 

∫   (      
 

 

  (    
 

β         (     Weibull(𝛽  ) 

فطم تتسِ 

 ًساضز

        

∫          

 
  

 
∫         
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Gamma(   ) 

 

 
(     

 

   
 

   

   
 

Uniform(     

 

 
 های سانسور شدهداده -3-1

زض هغالعِ لاتلیر اعسواز تا عَ  عوط هحظَالذ سوطٍکاض زاضیون ٍ تعضوا  هوکوي اسور      

ّا هوکوي اسور تتویاض    هحظَ  هَضز ً ط زاضای لاتلیر تاال تاشس، لصا تِ زسر آٍضزى زازُ

ّا ضا زض ظهاى کن تِ زسر زیگط اگط اظ ّط عطیك زیگطی تسَاى زازُگیط تاشس  اظ عطب ٍلر

آٍضز هوکي اسر هحظَ  هَضز ً ط تتیاض خط ّعیٌِ تاشس، تِ عَضی کِ زعییي هسوی یو    

هشاّسُ تیشسط هتسلعم ططب ّعیٌِ ظیاز شوَز  توا زَجوِ توِ هاله واذ فوَق هعووَال  زض        

   ّای ًاکاهل ضٍتطٍ ّتسین لاتلیر اعسواز تا زازُ

 ّوای ساًتوَض شوسُ زمتوین     ّوای گوشوسُ ٍ زازُ  ّای ًاکاهول توِ زٍ زسوسِ زازُ   زازُ

گیوطی ًشوَز ٍ یوا زض    زّس کوِ هموساض آى اًوساظُ   ّای گوشسُ ظهاًی ضخ هیشًَس  زازُهی

آیس کِ ظهواى زلیوك تموا هشورض     ّا ظهاًی تِ ٍجَز هیزسسطس ًثاشس، ٍ ساًتَض زض زازُ

ّای لاتلیر اعسواز زض هوَضز یو  هحظوَ  توا     ی زازُآٍضًثاشس  تِ عَضی کِ اگط زض جوع

   اظ هموساض هشورض     خس اظ آظهایش زٌْا ایي اعالعاذ ضا زاشسِ تاشین کِ  عَ  عوط 



 NBUEّای فطع ًوایی تَزى زَظیع عَ  عوط زض تطاتط ای زض آظهَىهغالعِ 73

 

تیشسط اسر، ایي ًَع هشاّسُ ضا اطغالها  گَیین اظ ضاسر ساًتوَض شوسُ اسور  زض ً طیوِ     

َ  لاتلیر اعسواز، تا اًَاع زازُ ، ض ًوَع اٍ  )چوح یوا ضاسور(    ّای ساًتَض شسُ هاًٌوس ساًتو

ِ   ّای زعوین یافسِ آىساًتَض ًَع زٍم ٍ هالر ای، ساًتوَض زظوازفی ٍ   ّوا، ساًتوَض فاطول

   ( 7992ظازُ، )هَسیساًتَضّای ّیثطیسی هَاجِ ّتسین 

ّای عَ  عوط ٍ هغالعواذ لاتلیور اعسوواز    ساًتَض یکی اظ اجعای جسا ًشسًی اظ آظهَى

عوطّوای زلیوك توطای فموظ ترشوی اظ هحظوَالذ هعلوَم        اسر ٍ هعوَال  ظهاًی کِ عَ  

کٌٌوس ٍ یوا   ّتسٌس ٍ یا ایٌکِ زٌْا تساًین تالیواًسُ عَ  عوطّا اظ همساض هعیٌی زرغی هوی 

زاذل فاطلِ ظهاًی هعیٌی تاشٌس، کاضتطز زاضز  تطای ه وا  افوطاز زض یو  آظهوایش توالیٌی      

ثَز تَزجِ، آظهایش هسَلوف  ی آظهایش هٌظطب شًَس ٍ یا تِ علر کوهوکي اسر اظ ازاهِ

ِ   شَز  زض آظهایش جوَیی زض  ّای طٌعسی هوکي اسر ٍاهسّای آظهایش توِ هٌ وَض طوطف

ظهاى ٍ ّعیٌِ، لثل اظ شکتر ٍ تِ طَضذ اظ خیش زعییي شوسُ اظ آظهوایش کٌواض گصاشوسِ     

ّای ساًتَض شوسُ  آٍضز، زازُّایی کِ آظهایشگط تِ زسر هیشًَس  زض چٌیي شطایغی زازُ

 ( 7995)لسیطی، شًَس هیًاهیسُ 

اظ ضاسوور            هسغیطّووای تمووای   ساًسففَر از راسففت:  -4-1تعریففف

ِ              ّوای ساًتوَض   ساًتَض شوسُ توا ظهواى    ّوای هشواّسُ   ّتوسٌس، اگوط ًوًَو

زشووکیل شووسُ تاشووٌس کووِ زض          )         )       )ّووای شووسُ اظ جفوور 

 ٍ  {     }      آى 

 

(7-7)                                             {
                

                
 

 
 ام اسوور -iهعووطب ًشوواًگط ساًتووَض تووطای ًوًَووِ      ، ٍ ّوچٌوویي          کووِ 

زض ساًتووَض اظ ضاسوور، ظهوواى اظ کوواض افسووازى تطذووی اظ هحظووَالذ هشوورض ًیتوور  زض   

ی هووَضز ً ووط تعووس اظ ظهوواى یووا زّووس کووِ ٍالعووًِی ضخ هوویٍالووع ساًتووَض اظ ضاسوور ظهووا

زووَاًین زّووس، کووِ هووا لووازض تووِ ثثوور آى ًثووَزُ ٍ فمووظ هووی ی ساًتووَض ضخ هوویهطهلووِ

   ِ ی هشورض آى ٍالعوِ ازفواق ًیفسوازُ اسور  فطاٍاًوی ایوي        تگَیین کِ زا ظهواى یوا هطهلو

زوطی  ساًتَض زض علوَم خعشوکی، طوٌعسی ٍ اجسوواعی تاعوث شوسُ زوا هغالعواذ گتوسطزُ         



 

زض همیموور اگووط ظهوواى   ( 7995)لووسیطی، ًتووثر تووِ اًووَاع زیگووط آى طووَضذ خووصیطز   

 زلیوووك تموووای افوووطاز زض سوووور ضاسووور زٍضُ خیگیوووطی ًاکاهووول توووالی تواًوووس،       

زَاًوس ثاتور یوا    ّوای ساًتوَض هوی   کٌوس  ظهواى  ّای اظ ضاسر ساًتَض شسُ زَلیوس هوی  زازُ

ِ هسغیط زظوازفی تاشوس  چوَى توِ زلیول هاله واذ ظهواًی یوا          ای هغالعوِ، لثول اظ   ّعیٌو

یاتوس  زض ایوي   ّوا ضخ زّوس، خایواى هوی    ایٌکِ خیشاهس هَضز ً ط تطای ّوط یو  اظ آظهوَزًی   

ّوای  طَضذ اگوط گون شوسى ٍ یوا کٌواض کشویسى اظ هغالعوِ ٍجوَز ًساشوسِ تاشوس، ظهواى           

 ( 7992ظازُ، هَسیساًتَض ثاتر ٍ تطاتط تا هسذ ظهاى هغالعِ اسر )

 

 

 ل عمرهای طوکالس توزیع -4-1

زض کاضتطزّووای هرسلووف ً طیووِ لاتلیوور اعسووواز، عووَ  عوووط ٍاهووس هووَضز هغالعووِ ٍ   

زَظیع هطتَعوِ ضا تطهتوة ایٌکوِ گوصض ظهواى چگًَوِ توط عوَ  عووط ٍاهوس هوَضز ً وط             

ِ   گصاضز تِ کوالس زاثیط هی تٌوسی هعووَال    کٌٌوس  ایوي ضزُ  تٌوسی هوی  ّوای هسٌوَعی زسوس

از )اظ ً وط طوعَزی یوا ًعٍلوی توَزى( ٍ      تطاساس ضفسواض زَاتوع ٍ هعیاضّوای لاتلیور اعسوو     

گیووطز  زض ایووي ترووش کووالس همایتووِ عووَ  عوووط هحظووَ  ًووَ ٍ کوواضکطزُ اًجووام هووی 

شوَز  جعئیواذ تیشوسط ضا زض    ّوای هوطزثظ هعطفوی هوی    ٍ سوایط کوالس      Nّای زَظیع

 زَاى یافر   هی( 2556) 2ٍ الی ٍ ذی( 2559) 7کَهاضشیکس ٍ شاًسی

کٌین کِ زض اثثاذ ضٍاتظ تویي  ّا، زعطیف زاتع هحسب ضا شکط هیلثل اظ زعطیف کالس زَظیع

 شَز   ّا اسسفازُ هیکالس

زض   ٍ   ضا ضٍی ی  فاطلِ هحسب گَیین ّطگواُ توِ اظای ّوط     𝜑زاتع  -5- تعریف 

 :𝜑زاهٌِ 

(8- ) 𝜑(   (        𝜑(   (    𝜑(               

                                                                                                                               
Shaked and Shanthikumar-7  

Lai and Xie-2  
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زاضای هشوسك زٍم   𝜑ی  زاتع هحسب تاشس ایوي اسور کوِ     𝜑ی  شطط کافی تطای ایٌکِ 

 غیطهٌفی تاشس 

هسعلووك  ̅ گووَیین زَظیوع هسغیووط زظوازفی عووَ  عووط تووا زواتع تمووای      -6-1تعریفف  

اسوور اگووط  ،(   (، )ًووطخ شکتوور ًعٍلووی( )   ًووطخ شکتوور طووعَزی ) تووِ کووالس

،    تووطای ّووط  
 ̅(    

 ̅(  
 Fکووِ  تاشووس  زض طووَضزی  tزوواتعی ًعٍلووی )طووعَزی( اظ     

زوواتعی طووعَزی    ) تاشووس ایووي زعطیووف هعوواز  اسوور تووا ایٌکووِ  fزاضای زوواتع چگووالی 

 تاشس  t)ًعٍلی( اظ 

(9-7       )              (     i    
 

 
*   

 ̅(    

 ̅(  
+    (   ̅(  ⁄ 

 

(، )ًووطخ    ًووطخ شکتوور طووعَزی )  هسعلووك تووِ کووالس  Fتووِ عووَض هعوواز ، گووَیین  

g  –اسر اگط ٍ فمظ اگط (،    شکتر ًعٍلی( )  هحسب )همعط( تاشس    )̅ 

 زّین ّا ضا شطح هیّا ضا زعطیف کطزُ ٍ ضٍاتظ تیي کالسزض ازاهِ تمیِ کالس

ًطخ شکتور طوعَزی زض هیواًگیي     هسعلك تِ کالس Fزَظیع عَ  عوط  -7-1تعریف 

) اسر اگط (،     )
 

 
)   g تاشس، ایي زعطیف هعواز  اسور توا     tزاتعی طعَزی اظ    )̅ 

 زاشسِ تاشین:   tایٌکِ تطای ّط 

(75-7           )                              ̅(     ̅ (    

(، )ًَ توسزط اظ  NBUهسعلك تِ کالس ًَ تْسط اظ کٌِْ ) Fزَظیع عَ  عوط -8-1تعریف 

     ٍ   تاشس اگط ٍ فمظ اگط تطای ّط (، هی  Nکٌِْ( )
 

(7-77                )    ̅(     
(  

 ̅(   ̅(                         

هسعلوك توِ کوالس ًوَ تْسوط اظ کٌْوِ زض هیواًگیي         F زَظیع عَ  عووط  -9-1تعریف 

(NBUE( )تسزط اظ کٌِْ زض هیاًگیي ًَ( ،)N    اسر اگط ٍ فمظ اگط تطای ّط ،)     

(7-72                 )                            (   
(  

   

 زاتع هیاًگیي عَ  عوط تالیواًسُ اسر    ) کِ زض آى 
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