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  چکیده

ي شناخته شده مهندسی و ابزارهاي ارزیـابی  ها تکنیکاز جمله  (FMEA)تجزیه و تحلیل حاالت خرابی و اثرات آن 

. باشـد  و خدمات میها  در محصوالت، فرآیندها، طرح بالقوهریسک براي تعریف، شناسایی و حذف مشکالت و خطاهاي 

کـه از   (RPNs)ریسـک حـاالت خرابـی بـا اسـتفاده از اعـداد اولویـت ریسـک         هاي  ، اولویتکالسیک FMEAدر روش 

شـوند،   مـی حاصـل   (D)و میزان شناسـایی   (S)، شدت اثر (O)رخداد : امتیازات فاکتورهاي ریسک از جمله حاصلضرب

و نظران دارد مـورد انتقـاد بسـیاري از صـاحب    و نواقصـی کـه   هـا   قطعـی، بـه دلیـل کاسـتی     RPNاما . گردند میتعیین 

بـراي   FMEAتوجهی در متون مـرتبط بـا تکنیـک     قابلهاي  که تالش طوري ، بهپژوهشگران این حوزه قرار گرفته است

   .انجام پذیرفته استها  مقابله با این کاستی

و اوزان هـا   د، جهـت ارزیـابی رتبـه   نشـو  مـی فـازي مثلثـی بیـان     دقالب اعدا در این مقاله، متغیرهاي زبانی، که در

اي ریسک از روش فرآیند تحلیل یک از فاکتوره براي تعیین اوزان هر اند و گرفتهسک مورد استفاده قرار فاکتورهاي ری

 یافتـه  توسعه VIKORاز روش کاراي  ترین حاالت خرابی و انتخاب مهم بندي رتبهو براي  (FAHP)سلسله مراتبی فازي 

 برطـرف کالسـیک   FMEAهـاي   و محـدودیت هـا   تا بدین ترتیب برخی از کاستی شده استاستفاده ) با رویکرد فازي(

حـاالت خرابـی در یـک شـرکت تولیـدي فعـال در صـنعت         بنـدي  رتبهدر انتها، مدل پیشنهادي براي ارزیابی و . گردد

  .شده استکار گرفته  هخودروسازي ب

1تجزیه و تحلیل حاالت خرابی و آثار آن: کلیدي ه هايژوا
2اولویـت ریسـک، رویکـرد فـازي    ، عـدد  

، فرآینـد تحلیـل   

4، تکنیک ویکور3سلسله مراتبی فازي
  

                                                           
1 . Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) 
2 . Fuzzy approach 
3 . Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP) 
4 . VlseKriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje (VIKOR) 
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  مقدمه .1

توسـط   1960طراحـی در سـال    نخستین بار به عنوان یک متدلوژي پس (FMEA)تحلیل حاالت خرابی و آثار آن 

قدرتمند جهـت ارزیـابی   این تکنیک به عنوان ابزاري مفید و  .(Bowles ,& Pelez ,1995)تصنعت هواپیمایی توسعه یاف

 FMEAسـازي   پیـاده  اصـوالً  .(Sankar ,& Prabhu ,2001)شـود  مـی محسـوب   ها آنو ممانعت از وقوع  بالقوههاي  خرابی

مختلـف از  هـاي   اي از متخصصان و کارشناسـان بـا تخصـص    اي است که در آن، مجموعه میان وظیفههاي  نیازمند تیم

تا ارتباط میـان حـاالت خرابـی، اثـرات،     باشند هم آمده راحی، تولید، فرآیند و کیفیت گرد واحدهاي گوناگونی چون ط

  .(Mentes, & Ismail, 2011)را بررسی و مورد آزمون قرار دهندجاري و اقدامات پیشنهادي هاي  دالیل، کنترل

کیـد بـر مقابلـه بـا     أ، تFMEA، رویکـرد و فلسـفه اصـلی    و حـاالت خرابـی   خالف سایر ابزارهاي ارزیابی ریسـک  بر

در حـال حاضـر،    .حـل پـس از رخ دادن خرابـی    فعاالنه از سیستم است نه یـافتن راه  مرتبط با حفاظت پیش ،مشکالت

FMEA اي، الکترونیکـی،   اي در صـنایع مختلـف از جملـه هواپیمـایی، خودروسـازي، صـنعت هسـته        گسـترده  طـور  به

 & ,Chang, & Cheng, 2011; Chin, Wang, Poon) شـود  مـی  شیمیایی، مکانیکی و صنایع تجهیزات پزشـکی، اسـتفاده  

Yang, 2009b; Sharma, Kumar, & Kumar, 2005). ًارزیـابی حـاالت خرابـی در    اصوال ،FMEA    از طریـق توسـعه عـدد ،

. است می مههاي  و ضعفها  کاستیقطعی در دنیاي واقعی داراي  RPNاما روش  ،پذیرد میانجام  (RPN)اولویت ریسک 

بیـانگر   1کـه   طـوري  گـردد، بـه   میمنظور  10و  1یک از سه فاکتور، عددي بین  کالسیک، براي هر FMEAدر ارزیابی 

، امکـان رخ دادن  (S)از حاصلضرب مقادیر فاکتورهـاي شـدت اثـر خرابـی     . باشد میبیانگر بدترین حالت  10بهترین و 

 (chin, Chan, & Yang, 2008) آیـد  مـی دسـت   هب (RPN)، عدد اولویت ریسک (D)و قابلیت شناسایی خرابی  (O)خرابی 

  .RPN = S * O * D :که برابر است با

اعـداد   جایگـاه رغـم   علـی  .دنشـو  مـی  بنـدي  رتبهبه منظور یافتن حاالت خرابی با ریسک باالتر  RPNر یداسپس مق

قـرار  پژوهشـگران  تعـدادي از  مورد انتقاد ارزیابی و رتبه بندي فاکتورهاي ریسک، این روشِ ارزیابی، اولویت ریسک در 

 & ,Bowles ,2004; Braglia, Frosolini, & Montanari, 2003; Pillay, & Wang, 2003; Wang, Chin, Poon)اسـت  گرفته 

Yang, 2009) .  کـارگیري   هدهد تا با ببفازي این امکان را به متخصصان این مقاله در صدد است تا با استفاده از رویکرد

 AHP. حـاالت خرابـی بپـردازد   بنـدي   رتبـه به ارزیابی و  یافته توسعه VIKORو  FAHPمتغیرهاي زبانی و روش تلفیقی 

توسط پروفسور سـاعتی پیشـنهاد    1980چند معیاره است که در سال  گیري تصمیمي شناخته شده ها تکنیکیکی از 

  .(Wang, & Chen, 2007) دهد میگیرندگان را مدنظر قرار  قطعی تصمیمهاي  کالسیک، قضاوت AHPروش  .گردید

سـازد، امـا    میهم امتخصصان بوده و یک ارزیابی چند معیاره را فرهاي  کالسیک شامل دیدگاه AHPچه روش  اگر 

 ,Seçme, Bayrakdarog, & Kahraman) تفکـرات و تصـمیمات کارشناسـان نیسـت    قادر به انعکاس ابهامات موجـود در  

لـذا در ایـن    ،در شرایط عدم قطعیـت دارد  گیري تصمیم که منطق فازي داللت بر تفسیر شرایط مبهم و از آنجا .(2009

اسـتفاده   (FAHP)یک از معیارهاي حاالت خرابی از روش تحلیل سلسله مراتبـی فـازي    مقاله جهت استخراج اوزان هر

  .شود می

و  AHPسـپس ضـمن تشـریح روش    و فازي خواهیم داشـت   FMEAدر بخش نخست این مقاله، مروري بر ادبیات 

VIKOR در انتها، مدل پیشنهادي در یک نمونـه  . گردد میدر محیط فازي، مدل تلفیقی پیشنهادي تشریح  یافته توسعه

  .گردد میسازي شده و نتایج حاصله تشریح  پیاده

  پیشینه تحقیق .2

کالسـیک   RPNو نـواقص  ها  براي مقابله با کاستی FMEAگسترده و قابل توجهی در ادبیات هاي  کلی تالش طور به

متخصصـانی  انـد، از   با رویکرد فازي پرداختـه  FMEAحوزه  بهمطالعاتی که  .(Wang, & Chen, 2007) است گرفتهانجام 
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واقـع در ایـن    در. انـد  با استفاده از متغیرهـاي فـازي زبـانی اسـتفاده کـرده      Dو  O ،Sبراي توصیف فاکتورهاي ریسک 

 Dو  O ،S، از متغیرهاي زبـانی بـراي ارزیـابی سـه فـاکتور ریسـک       FMEAفاکتورهاي  1-10جاي امتیازات  هرویکرد، ب

) if-then( »پـس  -راگـ  «رویکردهـاي مبتنـی بـر قواعـد      بـه  اغلـب  فازي، مطالعـات  FMEAدر متون . دشو میاستفاده 

 ,Sharma, Kumar, D., & Kumar, P., 2005; chin, Chan, & Yang, 2008; Guimarles, & Lapa, 2007; Tay) انـد  پرداخته

& Lim, 2006).  پس از تخصیص اصطالحات زبانی به فاکتورها، قواعد(if-then)  ـ عنـوان   هبا استفاده از متغیرهاي زبانی ب

سیسـتم اسـتنتاجی   هـاي   فازي، خروجی FMEAدر مطالعات . را ارزیابی کنندها  شوند تا ریسک میاستخراج ها  ورودي

 ,chin, Chan, & Yang) ریسـک : مختلفـی چـون  هـاي   گیرد، با نام میفازي، که رویکرد مبتنی بر قاعده فازي را درنظر 

2008; Guimarles, & Lapa, 2004)حاالت خرابی بحرانی ، (Xu, Tang, Xie, Ho, & Zhu, 2002) ، اولویت توجـه (Pillay, 

& Wang, 2003) و ،RPN  فـازي (Xu, Tang, Xie, Ho, & Zhu, 2002; Sharma, Kumar, & Kumar, 2005) آورده 

  . شوند می

Braglia  وBevilacqua  فـازي   »پـس  -اگـر «اظهار داشتند که حـاالت خرابـی کـه بـه روش قواعـد       2000در سال

و هیچ راهی براي ترکیب کردن اهمیت نسـبی فاکتورهـاي    وندش بندي رتبهبندي و  توانند اولویت میشوند ن میتوصیف 

رویکرد جدیدي مبتنی بر منطـق   ها آنرو  از این. سیستم استنباطی فازي با استفاده از این قواعد وجود ندارد باریسک 

هـاي   سی موزون فازيِ رتبـه دنتحت عنوان میانگین ه (FRPNs)ت ریسک فازي یفازي ارائه کردند که در آن، اعداد اولو

ریـزي خطـی    برنامـه هـاي   سطح آلفا و مدلهاي  توانند با استفاده مجموعه میشوند که  میتعریف  Dو  O ،Sفازي براي 

  .محاسبه شوند

ارزیـابی   در 2009در سـال   Wuaو  Hua ،Hsu ،Kuoتوسـط   (FAHP)رویکرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبـی فـازي   

 آغـازین مرحلـه   بـراي اتحادیـه اروپـا    الزامـات  بر طبـق ها  جهت تحلیل ریسک FMEAاوزان نسبی فاکتورهاي ریسک 

در این مطالعه، فاکتور شدت اثر خرابی با اسـتفاده از دو معیـار، توضـیح داده    . کنترل کیفیت، مورد استفاده قرار گرفت

دو  بـا نظر گرفتن فاکتورهـاي شناسـایی و امکـان وقـوع، جهـت تعیـین اوزان چهـار معیـار،          با در FAHPشد و روش 

  .کارگرفته شد همتخصص، ب

Braglia  رویکرد تاپسیس فازي را براي تحلیل حاالت خرابی، آثـار و میـزان بحرانیـت     2003و همکارانش در سال

داد تا فاکتورهاي  می ها آنکار بردند که این امکان را به  هفازيِ تاپسیس را ب در مقاله خود، نسخه ها آن. پیشنهاد کردند

O ،S و ،D  درFMECA
  .کنندارزیابی اي  با اعداد فازي ذوزنقهرا  ها آنو اوزان  5

 گیري چندمعیاره فازي هاي تصمیم تکنیک .3

باشد که در  گیري شناخته شده می از جمله تکنیک هاي تصمیم VIKORو روش  (AHP)فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 

در ادامه به تفصـیل  . نداین پژوهش به منظور افزایش کارایی و دقت آنها، این دو تکنیک در محیط فازي بکارگرفته شد

  :به تشریح این دو روش می پردازیم

3   فازي  AHPروش   .1,

شود که منطبق بر اصول فازي به کمک فرآیند تحلیل  میچانگ ارائه اي  از روش تحلیل توسعهاي  در ادامه، خالصه

  :مراحل اجراي روش به صورت زیر است. سلسله مراتبی است

ابتدا ساختار سلسله مراتبی تصمیم با استفاده از سطوح هدف، معیار : ترسیم درخت سلسله مراتبی. 1 مرحله •

  .شود میو زیر معیار تشکیل داده 

                                                           
5
 . Failure Mode ,Effects and Criticality Analysis 
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 از اسـتفاده  بـا  و تصمیم درخت با مطابق را توافقی هاي ماتریس :زوجی مقایسات اتریسم تشکیل. 2ي  مرحله •

 0,1نـرخ ناسـازگاري از    چنانچـه ( نمـاییم  محاسبه مـی  را ها آن ناسازگاري نرخ و داده تشکیل خبرگان نظرات

   .توان گفت ماتریس مقایسات از سازگاري برخوردار است میکمتر باشد، 

تا ماتریس زیـر   نمودهگیرندگان را محاسبه  میانگین حسابی نظرات تصمیم: حسابی نظراتمیانگین . 3 مرحله •

 .حاصل شود

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡ 1       …     
    1 …     

. . . .

. . . .

        … 1 ⎦
⎥
⎥
⎥
⎤

                                                                                             )1(                   

  .آید می دست به 2گیرندگان از رابطه  حسابی نظرات تصمیممیانگین 

   =  ∑     
 ,    = 1,2, …,                      Mean = sum/ n                        )2(  

. آوریم میستون ماتریس و معکوس آن را به دست  حد باال و پایین هر ،سپس با استفاده از اعداد مثلثی فازي

=    فرض کنید  . شـود  مـی یک ماتریس میانگین مقایسه زوجی فازي باشد که به صورت باال تعریف  ،{    }

  . برقرار خواهد بود 3 آنگاه رابطه

    = 1/ M                                                                                                     )3(  

EAحال براي حل مدل با   :يساز مقیاسبراي بی (EA)اي  وسعهتحلیل تاستفاده از روش . 4 مرحله •
 ، در هـر 6

) خود یک عدد فـازي مثلثـی بـه صـورت    که     یک از سطرهاي ماتریس مقایسات زوجی، ارزش    ,  ,  ) 

 ، بـه ترتیـب نشـان دهنـده    jو  iبیـانگر شـماره سـطر و     Kشود که در آن،  میمحاسبه  4 است، مطابق رابطه

  .هستندها  و شاخصها  گزینه

 = ∑    ∗ [∑ ∑    ]
 
   

 
   

   
                                                       )4          (  

 هـا  آندرجـه بزرگـی    ،هـا  S در این روش، پـس از محاسـبه   : بودن تر  تعیین درجه احتمال بزرگ. 5مرحله  •

، )1مطـابق جـدول   (دو عدد فـازي مثلثـی باشـند        و      کلی، اگرطور به. آورد دست بهنسبت به هم باید 

  .دهد میرا نشان      نسبت به    درجه بزرگی  5 رابطه

  امتیازات ارزیابی فازي براي بردار وزن. 1جدول 

  امتیاز فازي  اصطالحات زبانی

 )3,2/5,2(  (AS)بسیار زیاد 

  )2/5,2,2/3(  (VS)خیلی زیاد 

  )2,2/3,1(  (FS)نسبتاً زیاد 

  )2/3,1,1(  (SS)تاحدي زیاد 

  )1,1,1(  (E)برابر 

  )1,1,3/2(  (SW)تاحدي کم 

  )1,3/2,2/1(  (FW)نسبتاً کم 

                                                           
6
 . Extent Analysis Methods 
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  )3/2,2/1,5/2(  (VW)خیلی کم 

  )2/1,5/2,3/1(  (AW)بسیار کم 

  

                                                    1                              M1>M2 

     ≥      =  ( ) =                0                               L2 ≥ U1             )5        (  

                                                  
     

(     ) (     )
 در غیر این صورت           

 

    Mو    M فصل مشترك. 1شکل 

در مـاتریس  هـا   وزن شـاخص  بـراي محاسـبه   :شـده مقیـاس به صورت بـی ها  وزن شاخص محاسبه. 6 مرحله •

  .شود میاستفاده  6 مقایسات زوجی از رابطه

  (  ) = min{ (  ≥   )}          = 1,2, …, ;  ≠                        )6          (  

  .خواهد بود 7 طبق رابطهها  بنابراین، بردار وزن شاخص

 ′ = [ ′(X ) , ′(X ) , …, ′(X ) ]                                                          )7(  

=   بر اساس رابطه. فازي است AHPکه همان بردار ضرایب نابهنجار 
  

′

∑  
′

هـا   اوزان بهنجـار شـده شـاخص    

  .آید می دست به

3   فازي VIKORروش   .2,

7معیاره چند گیري تصمیم هاي الگو
 بـاالیى  اسـتقبال  از اخیـر  دهه دو در که هستند گیرى تصمیم هاي الگو جمله از  

 معیارهـاي  کـه  هنگامی( پیچیده هايگیريتصمیم در اي گسترده بسیار کاربرد ،الگوها و راهکارها این. اند بوده برخوردار

 اسـتفاده  گیـري، تصمیم پیچیدگی کاهش درها  راهکار این باالي بسیار قدرت. اند یافته) دارند وجود متضاد گاه و متعدد

                                                           
7
 . Multi Attribute Decision Making (MADM) 

١ 

L1 M1 L2 d U1 M2 U2 

       ( )  

x 
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 هـا  آن آسـان  کـاربرد  نهایتـاً  و گیـري تصمیم مسائل به ساختارمند چارچوب اعطاي و یکم و کیفی معیارهاي از زمان هم

شناخته شده هاي  از جمله این روش VIKORروش  .دنگیر قرار انندگگیرتصمیم دست ابزار عنوان به تا است شده باعث

هـاي   بـا عـدم قطعیـت    مواجهـه ، در VIKORروش قطعـی  موجـود در  هاي  توجه به کاستی با. شود میو کارا محسوب 

  .پردازیم میدر محیط فازي  یافته توسعه VIKORمعرفی روش گام به گام به  طور به، در ادامه گیري تصمیمموجود در 

. گـردد  مـی آوري  ان براي تشکیل ماتریس تصـمیم فـازي جمـع   ندگدر گام نخست، نظرات تصمیم گیر .1گام  •

   Xبه ازايچنانچه 
 = (X   

 , X   
 , X   

 ) i ؛    = 1,2, …, m j و  = 1,2, …, n  i، بیانگر اهمیت فازي حالـت خرابـی     

حـاالت  (هـا   گزینـه )    X ( فازي یکپارچـه هاي  رتبهگیرنده باشد،  امین تصمیمKاز نقطه نظر  j معیار نسبت به

  :قابل محاسبه است 8 روابط یک از معیارها بصورت از منظر هر) خرابی

X   = (X   , X   , X   )  

 X   = min X          ;       X   =
   ∑ X          ;     X   = max X      )8           (  

 .باشد میدر این صورت ماتریس تصمیم فازي به شکل ذیل 

  

         …             …     ⋮ ⋮ … ⋮        …     
                                                                                )9(  

 

=   Xبـوده و    Cاز نقطـه نظـر معیـار       Aمیزان امتیاز گزینـه  بیانگر     Xکه در آن  (X   , X   , X   )   بـه ازاي

i = 1,2, …, m j و  = 1,2, …, n  دتواند تقریب زده شو می، متغیر زبانی است که با اعداد فازي مثلثی مثبت .  

بـا اسـتفاده از   ) فاکتورهاي ریسک(یک از معیارها  است که اوزان هر اینتوجه شود که در این مقاله فرض بر 

  .شود میکه در قسمت قبل تشریح گردید، استخراج  می مطابق با مکانیس FAHPروش 

کردن مـاتریس فـازي از    دیفازيبه منظور . کنیم می دیفازي ،تصمیم فازي را به اعداد قطعیماتریس . 2گام  •

  .نماییم میاستفاده  10رابطه 

x   A  =
 
 [a + 2 × a + a −          

(     ) (     )
]                                )10   (  

آمده براي امتیازات معیارهـا را بـا اسـتفاده از     دست به   fو بدترین مقدار  ∗ fدر این گام بهترین مقدار  .3گام  •

                                                                                                      . کنیم میمشخص  12و  11روابط 

  ∗ =   max    ,                       
min    ,                     ,      = 1, 2, …,                    )11(  

    =   min    ,                       
max    ,                     ,      = 1, 2, …,                   )12(  

iبه ازاي را   Rو   Sمقادیر  .4گام  • = 1,2, …, m  کنیم میتعیین  14و  13با استفاده از روابط و.  

S = ∑   (  ∗    )
  ∗    

                                                                       )13(  

 R = max 
  (   ∗    )
  ∗    

                                                                         )14     (                                              

wدر این روابط    .باشد می ها آنوزن معیارها بوده و بیانگر اهمیت نسبی   

iرا به ازاي   Qمقادیر  .5گام  • = 1,2, …, m  کنیم میتعیین  15با استفاده از رابطه و.  



7 

 

Q = v
    ∗
    ∗ + (1 − v)

    ∗
    ∗                                                             )15(                               

∗Sکه در آن  =  min  S   ،S =  max S   ،R∗ =  min  R   ،R =  max R   پارامترو V      بـا توجـه بـه میـزان

، در صورت 5/0بیش از ن آکه در صورت توافق باال مقدار  طوري به ،شود گیرنده انتخاب می توافق گروه تصمیم

در ایـن   .خواهد بود 5/0ن کمتر از آو در صورت توافق پایین مقدار  5/0ن مساوي آرا مقدار آفق با اکثریت اتو

  .شود میفرض  v ،0,5مطالعه مقدار 

در این حالت، نتیجه، در قالب سـه  . بصورت نزولی مرتب نمایید Qو  S ،Rرا بر اساس مقادیر ها  گزینه .6گام  •

 .شود می، ارائه بندي رتبهلیست 

  

  پژوهش و مدل پیشنهادي روش شناسی .4

پـژوهش توصـیفی شـامل    . باشداز نظر نوع هدف کاربردي و از نظر نوع روش پژوهش، توصیفی می پژوهش حاضر

-توصـیفی مـی   اجراي پژوهش. هاي مورد بررسی استهایی است که هدف آن، توصیف شرایط یا پدیدهمجموعه روش

هـدف کلـی در هـر مطالعـه     . گیري باشدبراي شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاري دادن به فرایند تصمیمتواند صرفا 

8ها از دیدگاه کل گراموردي مشاهده تفصیلی ابعاد مورد مطالعه و تفسیر مشاهده
  . است 

مورد مطالعه  ز کارشناسان شرکتبا توجه به اینکه داده هاي مورد نیاز این پژوهش در اختیار تعداد معدودي ا

بعالوه این داده ها از طریق مصاحبه مستقیم با . باشد لذا با نمونه گیري هدف دار قضاوتی مواجه هستیم می

  .کارشناسان گردآوري شده است

کالسیک بصورت قطعی و با  FMEAتر نیز عنوان گردید، ارزیابی فاکتورهاي ریسک در روش  طور که پیش همان

شود، که این موضوع  شود و اهمیت نسبی فاکتورهاي ریسک به حساب آورده نمی هاي قطعی انجام می استفاده از داده

منطق فازي، ابزاري براي تبدیل ابهامات موجود در . (Xu, Tang, Xie, Ho, & Zhu, 2002)کاهد  از قابلیت این روش می

امروزه از این ابزار براي تعریف و معنادار کردن مفاهیم مبهم و عدم . زبان ریاضی است تشخیص و تصمیمات انسان به

  )(Pillay, & Wang, 2003شود  گیري قطعی استفاده می هاي تصمیم ها، به جاي روش قطعیت

از . ندشو ها در قالب متغیرهاي زبانی درنظر گرفته می در این مقاله، فاکتورهاي ریسک و میزان اهمیت نسبی آن  

کنند، لذا توابع عضویت مثلثی خطی که  گیرندگان را تفسیر می هاي ذهنی تصمیم هاي زبانی، قضاوت آنجاکه ارزیابی

در این بخش، از رویکردي . هاي زبانی کافی خواهد بود در این مقاله استفاده خواهد شد، براي مقابله با ابهامات ارزیابی

بندي حاالت خرابی  جهت تعیین اوزان فاکتورهاي ریسک و رتبه VIKORو  AHPهاي  کارگیري روش مند براي به نظام

است،  FMEAفلوچارت رویکرد پیشنهادي را که مبتنی بر تکنیک  2در شکل . در محیط فازي استفاده خواهد شد

 .نمایید مالحظه می

                                                           
8 . Holistic 



 

  

  ادي

بندي  حاالت خرابی از رویکردي  تحلیل و رتبه

FMEA در این مدل اوزان . شود استفاده می

آمده و سپس این اوزان به دست  شکل فوق به

  .گردد یافته، مورد استفاده واقع می سعه

هاي  با مصاحبه. شدکارگرفته  هت خودروسازي ب

خرابی در تولید قطعات  بالقوهت حال 6گرفت، 

، (FM3)ریزي نادرست ، برنامه(FM2)ناصحیح 

  .(FM6)دهی ناصحیح به قطعات فرم

(O  با استفاده از متغیرهاي زبانی و ماتریس

  .استخراج گردید 2بصورت جدول 

  براساس متغیرهاي زبانی

  قابلیت شناسایی خرابی  وع خرابی

FS,FS  SS,SS,SS  

E,E,E  SS,FW,E  

8 

مدل تلفیقی پیشنهادي. 2شکل 

شود، در مدل پیشنهادي براي شناسایی، تحلی که مالحظه می

V  وAHP  در محیط فازي و تحت چارچوب تکنیکMEA

طبق شش گام مطابق با شک FAHPسک با استفاده از روش 

توسعه VIKORبندي  به روش  هاي مورد استفاده در رتبه داده

   تحلیل داده ها

له، مدل پیشنهادي در یک شرکت تولیدي فعال در صنعت خو

ونتاژ این شرکت صورت گرفرشناسان و متخصصان فرآیند م

، برشکاري ناص(FM1)مواد مصرفی معیوب : زد که عبارتند ا

فرم، (FM5)، کاالهاي تولیدي خراب (FM4)النی چرخه تولید 

(O,S,D) حاالت خرابی، میزان اهمیت فاکتورهاي ریسک 

فازي از سوي سه متخصص بصورت AHPوجی و در قالب روش 

براسماتریس مقایسه زوجی فاکتورهاي ریسک . 2جدول 

امکان وقوع  شدت اثر خرابی  یس مقایسه زوجی فاکتورها

E,E,E ,FS,VS  شدت اثر خرابی

E,E,E  -   امکان وقوع خرابی

طور که همان

VIKORتلفیقی 

فاکتورهاي ریس

عنوان یکی از داد

تجزیه و تح .5

در این مقاله،

با کارشناولیه که 

که استخراج گردید

مدت زمان طوالن

تعیین حاپس از 

وجز گیري تصمیم

مق ماتریس
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خرابی و امکان وقوع خرابی، پاسخ سه متخصص به ترتیب مثال در مقایسه فاکتورهاي ریسک شدت اثر  طور به

  . (VS)و خیلی قوي  (FS)، نسبتا قوي (FS)نسبتا قوي : عبارت است از 

، مقادیر اوزان FAHPجهت استخراج اوزان فاکتورهاي ریسک به روش  ،مطروحه مدل فلوچارتبا توجه به 

) 0,331 ، 0,201،  0,468(فاکتورهاي شدت اثر خرابی، امکان وقوع خرابی و قابلیت شناسایی خرابی به ترتیب 

استفاده  1که به منظور تبدیل متغیرهاي زبانی فوق به اعداد فازي مثلثی از جدول است الزم به ذکر . آمد دست به

حالت خرابی با توجه به سه فاکتور  6 بندي رتبهبه  با استفاده از متغیرهاي زبانی در ادامه، متخصصان. شده است

  .پرداختندریسک 

  حالت خرابی با توجه به فاکتورهاي ریسک 6هاي ذهنی متخصصان براي  قضاوت. 3جدول 

D S O  گیري فازي  ماتریس تصمیم

 DM3 DM2 DM1 DM3 DM2 DM1 DM3 DM2 DM1 گروهی

ML ML ML M M ML M MH M FM1 

 حاالت خرابی

M M ML H H H MH MH H FM2 

M MH MH MH MH MH VH VH VH FM3 

VL ML VL M M ML M M L FM4 

L L L M M MH M M M FM5 

VL VL L H H H M MH M FM6 
  

  .گردند میبه اعداد فازي مثلثی تبدیل  4با توجه به جدول  اند زبانی که در جدول فوق نشان داده شدههاي  ارزیابی

  بندي حاالت خرابی بر اساس متغیرهاي زبانی رتبه. 4جدول 

 متغیرهاي زبانی اعداد فازي

 )VL(خیلی کم  (0,1/2,2)

 )L(کم  (1,2,3)

 )ML(پایین متوسط رو به  (2,7/2,5)

 )M(متوسط  (4,5,6)

 )MH(متوسط رو به باال  (5,13/2,8)

 )H(باال  (7,8,9)

 )VH(خیلی باال  (8,19/2,10)
  

محاسبه ) فاکتورهاي ریسک(به معیارها  با توجهاز حاالت خرابی را  هر یکفازي تجمعی  بندي رتبهسپس 

  .کنیم می

  خرابی با توجه به فاکتورهاي ریسک بندي  فازي تجمعی حاالت بالقوه رتبه. 5جدول 

D S O حاالت خرابی 

(2,3.5,5) (4,4.5,6) (4,5.5,8) FM 1 

(2,4.5,6) (7,8,9) (5,7,9) FM 2 

(4,6,8) (5,6.5,8) (8,9.5,10) FM 3 

(0,1.5,5) (2,4.5,6) (1,4,6) FM 4 

(1,2,3) (4,5.5,8) (4,5,6) FM 5 

(0,1,3) (7,8,9) (4,5.5,8) FM 6 

  E,E,E  -   -   قابلیت شناسایی خرابی
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فازي تجمعی هاي   بندي رتبهیک از فاکتورهاي ریسک و  براي هر FAHPبه روش حاصله توجه به اوزان  ادامه، با در

با استفاده از و به فاکتورهاي ریسک  با توجهاز حاالت خرابی  هر یکاز حاالت خرابی، مقادیر قطعی براي  هر یک

  .اند نمایش داده شده 6که این مقادیر در جدول  آید می دست به ،8رابطه 

  ، به همراه اوزان استخراجی فاکتورهاي ریسکگیري مقادیر قطعی براي ماتریس تصمیم. 6جدول 

D S O 
 حاالت خرابی

W3= 0.331 W2= 0.468 W1= 0.201 

3.5 4.17 5.83 FM 1 

4.17 8 7 FM 2 

6 6.5 9.17 FM 3 

2.5 4.17 3.67 FM 4 

2 5.83 5 FM 5 

1.33 8 5.83 FM 6 

  .گردد میصورت ذیل استخراج ه فاکتورهاي ریسک بهاي  بدین ترتیب بهترین و بدترین مقادیر براي رتبه

  
∗ = 3.67   ;       ∗ = 4.17   ;       ∗ = 1.33  

  
 = 9.17   ;        = 8   ;        = 6 

  .حاصل خواهد شد 7جدول  به صورتبراي تمامی حاالت خرابی  Qو  S ،Rدر این صورت مقادیر 

 براي تمامی حاالت خرابی Qو  S ،Rمقادیر . 7جدول 

 حاالت خرابی
 

FM6 FM5 FM4 FM3 FM2 FM1 
 

0.354 0.878 0.581 0.046 0.05 0.431 S 

0.221 0.71 0.422 0.019 0.799 0.383 R 

0.324 0.652 0.312 0.026 0.623 0.412 Q 
  

  . آوریم می دست به 8را به ترتیب نزولی مطابق با جدول  Qو  S ،Rنهایی حاالت خرابی بر اساس  بندي رتبهدر انتها، 

 به ترتیب نزولی Qو  S ،Rبندي  نهایی حاالت خرابی بر اساس  رتبه. 8جدول 

 حاالت خرابی
 

FM6 FM5 FM4 FM3 FM2 FM1 
 

6 2 3 4 1 5 S 

5 2 3 6 1 4 R 

4 1 5 6 2 3 Q 

  

  گیريبحث و نتیجه  .6

مهندسی پرکاربرد در شناسایی، تحلیل و ي ها تکنیکخرابی و اثرات آن یکی از حاالت تحلیل  تجزیه و تکنیک

خرابی با فاکتورهاي ریسک از جمله  بالقوه، حاالت FMEAدر . در صنایع گوناگون استها  و ریسکها  مدیریت خرابی

 FMEAدر تکنیک . شود میتعیین و ارزیابی  (D)تشخیص خرابی و  (O)، امکان وقوع خرابی (S)شدت اثر خرابی 

 کالسیک، عدد اولویت ریسک(RPN) از حاالت خرابی، از حاصلضرب مقادیر قطعی فاکتورهاي ریسک حاصل  هر یک
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فاکتورهاي  اهمیت نسبی میان انگاشتنبه دالیلی چون نادیده  بناها  RPNاستفاده از اعداد قطعی براي . شود می

 .مورد انتقاد قرار گرفته است یکدیگر، از سوي پژوهشگران متعدد و روش ضرب این اعداد در ریسک، ارزیابی نادقیق

قطعیت،  صحیح در شرایط عدم گیري تصمیمقطعی و همچنین به منظور هاي  موجود در روشهاي  به کاستی با توجه

براي . بندي حاالت خرابی استفاده شد فاکتورهاي ریسک و اولویتدهی به  در این مقاله از رویکرد فازي جهت وزن

سپس این مدل جهت . در محیط فازي پیشنهاد گردید VIKORو  FAHPهاي  انجام این مهم، مدلی ترکیبی از روش

. حاالت خرابی در یک شرکت تولیدي فعال در صنعت خودروسازي مورد استفاده قرار گرفت بندي رتبهارزیابی و 

  .حالت خرابی شناسایی گردید ینتر یعنی برشکاري نادرست به عنوان جدي FM2نتایج حاصله، حالت خرابی  براساس
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Developing Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) approach using a hybrid Model of Fuzzy 

Multi Criteria Decision Making Techniques 

 

 

 

Abstract 

Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) is of the popular techniques in engineering and evaluation. It 

applies to identify, detect, and eliminate potential failures and problems. In basic form of  FMEA, risk priorities 

of failure modes are calculated by risk priority numbers (RPNs) which acquires from multiplication of risk factor 

scores including: Occurrence (O), severity (S), and detectability (D). However its weakness causes certain RNP 

has been criticized frequently by scholars and researchers. hence, lots of considerable efforts have been done in 

order to overcome these shortcomings. 

In this paper, we use linguistic variables shown as triangular fuzzy numbers, to assess ranks and weights of 

risk factors. The weight of each risk factor is identified by Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP) and the 

failure modes are ranked by developed fuzzy VIKOR, an efficient method developed in fuzzy environment to 

avoid some of these shortcomings and limitations. At the end of this paper we propose a model to assess and 

rank failure modes in an automotive manufacturing company. 
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