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چكيده

اطالعات مقاله

 جهت شناسایی و حذف مشکالت محتمل در طرح محصول و فرآیند،روش تجزیهوتحلیل حاالت شکست
 این روش بهعنوان یک ابزار قدرتمند برای ایمنی و قابلیت اطمینان گسترشیافته.تولید استفاده میشود
 اما نقصانهایی مانند.و در طیف گستردهای از صنایع ازجمله صنعت دریایی مورداستفاده قرارگرفته است
در نظر نگرفتن روابط مستقیم و غیرمستقیم بین خطاها و عدم توانایی در تحلیل خرابی با علتهای
مشترک و افتراق بین مخاطرات با عدد اولویت یکسان در روش مبتنی بر محاسبه عدد اولویت مخاطره
 در این مقاله بهکارگیری روش، با توجه به اهمیت ایمنی در صنعت دریایی.( مشهود استRPN)
بهبودیافتهای با ادغام روشهای تاپسیس و دیمتل برای اولویتبندی مخاطرات در صنعت دریایی شرح
 ازجمله کاهش تکرار مقادیرRPN داده میشود که پیادهسازی آن منجر به حل مشکالت معمول روش
 رتبهبندی مطلوبتر مخاطره بهمنظور یافتن، شناسایی و تحلیل روابط بین اجزای سامانه،RPN
.بحرانیترین علل خرابی و بهبود جدیترین مخاطرات تحت منابع محدود گردیده است

39/5/7:تاریخچه مقاله
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The FMEA method is one of the safety and reliability management techniques,
which is very effective in identifying and eliminating potential problems in the
product design and production process. Despite the extensive use of the Risk
Priority Number (RPN) in FMEA, it is criticized due to shortcomings such as the
inability to analyze crashes with a common cause, high duplicate RPN values and
the lack of direct and indirect relationships among failures and the causes.
Considering the importance of safety in marine industry, this paper describes the
implementation of an aggregating method of TOPSIS and DEMATEL which is
able to overcome common shortcoming of traditional RPN method in a marine
propulsion system. The implementation of the method in prioritizing the main root
causes led to more desirable results compared to the traditional RPN and
DEMATEL base methods.
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 -1مقدمه
مدیریت مخاطرات پروژه که یکی از مهمترین موضوعات در مدیریت
پروژه محسوب میشود ،عبارت است از برنامهریزی ،سازماندهی،
نظارت و کنترل همه ابعاد یک پروژه که معرفی مخاطره،
ویژگیهای آن ،واکنش به مخاطره ،و کنترل این واکنش را دربر
میگیرد [ .]7حاالت شکست در مدیریت مخاطرات هم یعنى عدم
انطباق بین نیازها و منابع دریک مقطع زمانى خاص که نتیجه بروز
یک اتفاق غیرعادی و پیشبینینشده طبیعى و غیرطبیعى است[.]2
جهت ارزیابى مخاطرات روشهای مختلفى وجود دارد که برخی از
آنها عبارتاند از :تجزیهوتحلیل حاالت خطا و اثرات ،تجزیهوتحلیل
عوامل شکست و اثرات ( ، 7)FMEAتجزیهوتحلیل حاالت بحرانى
خطا و اثرات ناشى از آن ،2تجزیهوتحلیل خطرات مرتبط با فرآیند،9
و تجزیهوتحلیل درختى خطرات.]9[ 4
با توجه به پیشرفت درزمینه طراحی و ساخت کشتیها ،روشی
موردنیاز است که بتواند بهبود مداوم طرح یا فرایندهای مختلف
ساخت کشتی را تضمین کند .درواقع در صنعت کشتیسازی نیاز
به یک ارزیابی مستند ،عملی و واقعبینانه جهت شناسایی و حذف
خرابیهای بالقوه وجود دارد .روشهای مدیریت مخاطرات مانند
روش  FMEAبا بررسی خرابیها و خطرات بالقوه و ارائه
راهکارهای مناسب از عملکرد نادرست کشتی یا واحدهای
تشکیلدهنده آن (مانند قطعات ،زیرسامانهها ،سامانهها و )...
جلوگیری مینمایند و ازاینجهت موردتوجه قرارگرفتهاند.
نقصانهایی در روشهای مبتنی بر  RPNوجود دارد که میتواند
تالشهای صورت گرفته در جهت مدیریت مخاطرات را با مشکل
مواجه کند .این موضوع در صنعت دریایی با توجه به پیامدهای
باالی آن بسیار حائز اهمیت است .لذا ،در این مقاله روشی مبتنی
بر ادغام تاپسیس ( )TOPSISو دیمتل ( )DEMATELشرح
داده خواهد شد که نقصانهای  RPNرا رفع کرده و جزئیات
بهکارگیری آن در ارزیابی مخاطرات یک مطالعه موردی در صنعت
دریایی بررسی خواهد شد.
در این مقاله ،در بخش دوم پیشینه تحقیق بررسیشده است.
بخش سوم به تشریح روش ادغامی میپردازد .بخش چهارم ،پیاده-
سازی روش ادغامی را در یک مطالعه موردی بیان میکند .بخش
پنجم به تشریح یافتههای تحقیق میپردازد و در بخش ششم
نتیجهگیری ارائهشده است.

-2-2

عدد اولویت مخاطره RPN

برای ارزیابی و رتبهبندی مخاطرات حاالت خرابی باید نمره اولویت
مخاطره ( )RPNمحاسبه شود .در محاسبه  ،RPNبه سه فاکتور
رخداد ،)O( 5شدت یا وخامت )S( 9و قابلیت کشف  /تشخیص7
( )Dنیاز داریم که از حاصلضرب این سه شاخص عدد اولویت
مخاطره )RPN( 9محاسبه میشود .دامنه هریک از این شاخصها
عددی بین  7تا  70است که به همین دلیل دامنه  RPNعددی
بین  7تا  7000خواهد بود .هرچه  RPNبزرگتر باشد اهمیت آن
نسبت به یک  RPNکوچکتر بیشتر خواهد بود [.]9
 -3-2محدودیتها و اشكاالت  FMEAو RPN

 FMEAدر هنگامیکه برای تحلیل اجزای عامل خرابی در یک
سامانه مورداستفاده قرار میگیرد ،بسیار اثربخش است .ولیکن
 ،FMEAدارای چند محدودیت و اشکال (خصوصا در کاربردهای
صنایع دریایی) است ،که در زیر به برخی از آنها اشاره میکنیم.
 FMEAممکن است در مورد سامانههای پیچیدهای که
-7
دارای وظایف چندگانهای برای تعدادی از اجزا هستند ،بسیار مشکل
و خستهکننده باشد.
محدودیت بعدی  ،FMEAدرزمانی ظاهر میشود که
-2
اثرات محیطی مهم هستند .در نظر گرفتن این اثرات نیاز به دانش
کاملی از مشخصهها و کارکردهای اجزای مختلف سامانه دارد.
بایستی توجه داشت که خطای انسانی و اثرات محیطی منبع عمده
خرابیهای با علت مشترک محسوب میشوند.
بررسی اقدامات پیشگیرانه در برابر خرابیهای با علت
-9
مشترک ،خارج از دامنه  FMEAاست.
 FMEAنیازمند آن است که با سایر روشهای تحلیلی
-4
در حالتی که خرابیهای چندگانه و اثرات ترکیبی وجود دارد
پشتیبانی شود.

 -2ادبيات پژوهش
 -1-2معرفی FMEA

 FMEAاولین بار توسط شرکت هواپیمایی آمریکایی گرومن در
اوایل دهه 7350برای سامانههای کنترل هواپیما پیشنهاد شد.
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ارتش ایاالتمتحده استاندارد  MIL-STD-1629را در سال 7374
و تجدیدنظر شده آن  MIL-STD-1629Aرا در سال 7390
منتشر کرد که تا امروز همچنان موردتوجه است و هنوز هم از مهم-
ترین ارجاعات برای انجام  FMEAاست [.]4
 FMEAابزارى نظامیافته و پیشگیرانه بر پایه کارتیمى است که در
تعریف ،شناسایی ،ارزیابى ،پیشگیرى ،حذف یا کنترل حاالت ،علل و
اثرات خطاهاى بالقوه در یک سامانه ،فرآیند ،طرح یا خدمت پیش
از آنکه محصول یا خدمت نهائى ،به دست مشترى آن برسد،
مورداستفاده قرار میگیرد [ .]5از بهترین ویژگیهای روش تحلیل
حاالت و اثرات خرابی اقدام کنشی بهجای واکنشی در مقابل
برخورد با شکستها یا بهعبارتیدیگر انجام عملی پیشگیرانه قبل از
وقوع حادثه است.

سید محمدمهدی حیدری و همکاران  /نشریه مهندسی دریا ،سال چهاردهم( ،)27بهار و تابستان )20-77( ،37

مقادیر  RPNتکراری زیادی در نتایج حاصلضرب O ،S

مطالعات متعددی برای حل اشکاالت  RPNصورت گرفته است که
تعدادی از آنها در ادامه بررسی میشوند .برخی از مطالعات از
تئوری فازی برای حل مسئله رتبهبندی  RPNاستفاده کردند .بدین
ترتیب امکان استفاده از متغیرهای کالمی در ارزیابی اجزای RPN
فراهم شده و انعطاف بیشتری در ترکیب مقادیر  O ،Sو  Dارائه
میشود .در این خصوص ،بولز و همکاران [ ]9اولین افرادی بودند
که از شرایط فازی برای پیشنهاد یک روش مبتنی بر منطق فازی
استفاده کردند .وانگ و همکاران [ ]7نیز با ترکیب روش  FMEAو
تئوری فازی به محاسبه مقدار  RPNبا استفاده از میانگین هندسی
فازی پرداختند.
براگیا [ ]9یک ابزار جدید برای روش  FMEAبر مبنای رویکرد
فرایند تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPتوسعه داد .در این روش چهار
شاخص  D,O,Sو هزینه مورد انتظار بهعنوان معیارها و عوامل
شکست بهعنوان گزینهها در ساختار تصمیم سلسله مراتبی در نظر
گرفته شدند.
لیو و همکاران [ ]3در سال  ،2075ترکیب روشهای ویکور ،دیمتل
و فرایند تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPرا بهمنظور توسعه یک
روش ترکیبی چند معیاره ( )MCDMبرای روش FMEA
پیشنهاد دادند .آنها با استفاده از روش ویکور رتبهبندی عوامل
شکست را تعیین کرده و از روش دیمتل برای تعیین اثرات عوامل
شکست بر رویهم و از روش  AHPبرای تعیین اولویتبندی
حالتهای شکست استفاده نمودند.
چانگ و همکاران [ ]70در سال  2079یک رویکرد مبتنی بر
تحلیل روابط خاکستری 3و دیمتل برای رتبهبندی خطر شکست
در روش  FMEAپیشنهاد کرده ،و همچنین چانگ و همکاران []4
در  2074نیز یک روش یکپارچه از ادغام روش تاپسیس و روش
دیمتل برای تجزیهوتحلیل و اولویتبندی حاالت شکست در روش
 FMEAاستفاده نمودهاند.
محققین متعددی بهکارگیری روش تاپسیس [ ]74-77و روش
دیمتل [ ]77-75 ,3را در تحلیل عوامل شکست و آثار آن پیشنهاد
دادهاند.
تاپسیس برای اولین بار توسط هوانگ و یون [ ]79بهعنوان روش
تصمیمگیری چند معیاره پیشنهاد شد .در این روش راهحل ایدهآل
و ضد ایدهآل از بهترین و بدترین عملکرد گزینهها در معیارها ایجاد
میشوند .سپس تالش میشود که گزینهای را پیدا کند که تا حد
ممکن به جواب ایدهآل نزدیک بوده و از ضد ایدهآل دور باشد.
مبنای محاسبه فاصله میان هر گزینه و راهحل ایدهآل (یا ضد ایده-
آل) فاصله اقلیدسی است .بنابراین در قدم اول ماتریس تصمیم را
با استفاده از روش نرمالسازی برداری بی مقیاس میکند .سپس
وزن هر معیار را در ستون مربوط به آن ضرب میکند تا ماتریس
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و Dموجود است [ .]4در مطالعه کلیه حاالت  RPNمیتوان به  2تا
 24ترکیب مختلف  O ،Sو  Dبرای یک  RPNدستیافت که هر
یک از این ترکیبات خود دارای مفاهیم مخاطره خاصی میباشند.
بهعنوانمثال در جدول  7ترکیبهای مختلف برای عدد اولویت
ریسک  720نشان دادهشده است.
عدم در نظر گرفتن وزنهای ترتیبی  O ،Sو  Dدر فرایند
-9
تحلیل .اگرچه در روش  ،RPNدر مواردی که عدد اولویت مخاطره
یکسان باشد ،ترکیباتی با شدت و تشخیص باالتر در اولویت قرار
میگیرند ،لیکن در بسیاری از موارد ادبیات موضوع که در مورد
مسائل مربوط به  RPNاست وزنهای ترتیبی موردتوجه نبوده ،این
موضوع بخصوص در زمان طراحی محصول جدید ممکن است باعث
نتیجهگیری متفاوت شود.
عدم در نظر گرفتن روابط مستقیم و غیرمستقیم بین
-7
خطاها و علت خطاها .همانطور که قبالً اشاره شد  FMEAنیازمند
آن است که توسط سایر روشها ،بهویژه در حالت خرابیهای
چندگانه و اثرات ترکیبی آنها ،پشتیبانی شود .زمانی که یکی از
علل شکست باعث چند خطای بالقوه در سامانه میشود ،باید
اولویت باالتری برای اقدام اصالحی نسبت به دیگران داشته باشد.
در نظر گرفتن روابط مستقیم و غیرمستقیم بین خطاها و علت
خطاها میتواند اولویتهای آنها را مشخص کند.

-2-2

پيشينه پژوهش
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سامانه سوخترسان موتور دیزل دریایی ،به شرح روش زیر و در 5
مرحله شرح داده میشود.

موزون بی مقیاس شده ایجاد شود .در قدم بعدی گزینههای ایدهآل
و ضد ایدهآل را از بهترین و بدترین عملکرد گزینهها در معیارها به
دست میآورد .در انتها فاصله اقلیدسی هر گزینه را با راهحل ایدهآل
و ضد ایدهآل محاسبه کرده و شاخص نزدیکی به ایدهآل را محاسبه
میکند .رتبهبندی گزینهها بر اساس شاخص نزدیکی به ایدهآل
انجام میشود .این روش ،مزیت سادگی و توانایی مرتبسازی تعداد
زیاد گزینهها را دارا است.
روش دیمتل [ ]73نیز یک روش مؤثر برای تحلیل ساختار و روابط
بین اجزای سازنده سیستم یا تعدادی از گزینههای موجود است .در
این روش طراح یا تصمیمگیرنده سامانه ،میزان تاثیر مستقیم هر
جفت از عناصر را در چهار سطح عدم تأثیرگذاری ،تأثیر پائین ،تأثیر
باال و تأثیر بسیار باال و به ترتیب با نمرات  0تا  4تعیین میکند.
درنتیجه این ارزیابی ،ماتریس  Dبهعنوان دادههای اولیه تحلیل
دیمتل به دست میآید .عناصر ماتریس شدت نسبی مستقیم با
نرمالسازی ماتریس  Dبه دست میآیند .بدین ترتیب که هر عنصر
 Dبه ماکزیمم جمع سطرها و ستونها تقسیم میشود .سپس
عناصر ماتریس شدت نسبی غیرمستقیم با جمع تمام توانهای
ماتریس شدت نسبی مستقیم به دست میآید .ماتریس شدت
نسبی غیرمستقیم از کلیه روابط منجمله روابط مستقیم و
غیرمستقیم بین گزینهها تشکیل میشود .با استفاده از مقادیر
 R+Cو  ،R-Cکه  Cمجموع ستونها و  Rمجموع ردیفهای
ماتریس شدت نسبی غیرمستقیم است ،سطح تأثیر و سطح رابطه
تعریف میشود .مقدار  R-Cشدت تأثیر برای هر گزینه را نشان
میدهد.
بهکارگیری تاپسیس برای اولویتبندی و تجزیهوتحلیل حاالت و
عوامل شکست به روش  FMEAمزایای زیر را در پی دارد:
 رتبهبندی گزینهها با توجه به شدت ،تشخیص و احتمال وقوع
به دست میآید.
 برای کلیه معیارهای کیفی و کمی قابل انجام است
 برای تعداد زیاد گزینهها هم قابل انجام است
 مراحل استفاده از این روش ساده و قابلفهم است
روش دیمتل نیز دارای مزایایی در تجزیهوتحلیل روابط مستقیم و
غیرمستقیم بین اجزای یک سیستم است و ازاینروی میتواند در
تحلیل روابط میان عوامل شکست بکار گرفته شود.
با توجه به ویژگیهای تاپسیس و دیمتل ،در ادامه به توضیح روش
ادغامی تاپسیس-دیمتل برای تحلیل عوامل شکست میپردازیم.

مرحله اول :تهيه ليست عوامل شكست و آثار آن

مرحله دوم :تعریف شاخصهای سنجش مقادیر  D ،O ،Sو
ارزیابی هر ترکيب حالت و علت شكست بر اساس آن
برای سنجش و مقداردهی به  O ،Sو  Dنیازمند به تعریف شاخص
هستیم .نمونه این شاخصها در جداول  2تا  4نشان دادهشده
است .پس از تعیین شاخصها ،باید ترکیب عوامل شکست و آثار آن
ارزیابی شده و در جداول  FMEAقرار بگیرند.
جدول  -2شاخصهای ارزیابی شدت اثر ][2
رتبه

شدت اثر

شرح

70

خطرناک ـ بدون هشدار

وخامت تأسفبار

3

خطرناک ـ با هشدار

وخامت تأسفبار اما همراه با هشدار است

9

خیلی زیاد

وخامت جبرانناپذیر است

7

زیاد

وخامت زیاد

9

متوسط

وخامت کم است

5

کم

وخامت خیلی کم

4

خیلی کم

وخامت خیلی کم است ولی بیشتر افراد آن
را احساس میکنند

9

اثرات جزئی

اثر جزئی بر جا میگذارد

2

خیلی جزئی

اثر خیلی جزئی دارد

7

هیچ

بدون اثر

جدول  -9شاخصهای ارزیابی احتمال وقوع
رتبه

نرخهای احتمالی خطر

احتمال رخداد خطر

70

یک در  2یا بیش از آن

خطر تقریباً اجتنابناپذیر است

3

یک در 9

بسیار زیاد

9

یک در9

خطرهای پرتکرار

7

یک در 20

زیاد

 -3مدل مبتنی بر ادغام تاپسيس و دیمتل

9

یک در 90

نسبتا زیاد

در این بخش ،روش مبتنی بر مقاله [ ]4و ادغام تاپسیس و دیمتل
برای اولویتبندی نتایج روش  FMEAبرای ارزیابی مخاطرات

5

یک در 400

متوسط

4

یک در 2000

نسبتا کم

74
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برای لیست کردن کلیه حاالت شکست و علل بالقوه آنها میتوان
به تجربه و همچنین موارد شکست اتفاق افتاده در گذشته رجوع
کرد.
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9

یک در 75000

کم

)v   (0.050965, 0.050965, 0.050965

2

7در 7500000

خطرهای نسبتاً نادر

)v   (0.005096, 0.005096, 0.005096

7

کمتر از یک در
75000000

خطرهای بعید و نامحتمل

در ادامه ،فاصله هر ترکیب  D ،O ،Sاز ایدهآل و ضد ایدهآل از
روابط ( )2و ( )9محاسبه میشود.

جدول  -4شاخصهای ارزیابی احتمال کشف

, i  1, 2,, 1000

()2

2




j

v
3

 v j , i  1, 2,, 1000

ij

S 

رت
به

قابلیت
کشف

معیار  :احتمال کشف خطر

70

مطلقاً هیچ

هیچ کنترلی وجود ندارد و یا در صورت وجود قادر به
کشف خطر بالقوه نیست

()9

3

خیلی ناچیز

احتمال خیلی ناچیزی دارد که با کنترلهای موجود
خطر ردیابی و آشکار شود

درنهایت و بر اساس معادله ( )4شاخص نزدیکی به ایدهآل را برای
ترکیب  D ،O ،Sمحاسبه میکنیم.

9

ناچیز

احتمال ناچیزی دارد که با کنترلهای موجود خطر
ردیابی و آشکار شود

7

خیلی کم

احتمالی خیلی کمی دارد که با کنترلهای موجود خطر
ردیابی و آشکار شود

9

کم

احتمال کمی دارد که با کنترلهای موجود خطر ردیابی
و آشکار شود

5

متوسط

در نیمی از موارد محتمل است که با کنترل موجود
خطر بالقوه ردیابی و آشکار شود

4

نسبتاً زیاد

احتمال نسبتاً زیادی وجود دارد که با کنترل موجود
خطر بالقوه ردیابی و آشکار شود

9

زیاد

احتمال زیادی وجود دارد که با کنترل موجود خطر
بالقوه ردیابی و آشکار شود

2

خیلی زیاد

احتمال خیلی زیاد وجود دارد

7

تقریب ًا
حتمی

تقریباً بهطور حتم با کنترلهای موجود خطر بالقوه
ردیابی و آشکار میشود.

2

()4

j1



v
3

Si 

j1

) (Si  Si

Si

Ci 

مرحله چهارم :بهکارگيری روش دیمتل برای محاسبه ميزان
اثرگذاری عوامل
در این مرحله برای محاسبه میزان اثرگذاری عوامل از روش دیمتل
استفاده میکنیم که در ادامه شرح داده میشود .در ابتدا ماتریس
تاثیر اولیه ( )Dمیان حاالت شکست ( )FMو عوامل شکست ()CF
تشکیل میشود که نمایش بلوکی آن در
جدول  5نشان داده شده است .بدین ترتیب که برای هر ترکیب
عامل شکست و آثار آن ،ارزیابی  O ،Sو  Dمربوط به آن را در نظر
گرفته و شاخص نزدیکی نسبی محاسبهشده  Ciمربوط به آن
ارزیابی را بهعنوان میزان تاثیر مستقیم اولیه عوامل روی معیارها در
ماتریس تاثیر اولیه قرار میدهیم.
جدول  -5نمایش بلوکی ماتریس تاثير اوليه دیمتل

مرحله سوم :بهکارگيری روش تاپسيس برای محاسبه
شاخص نزدیكی نسبی به راهحل ایدهآل
در این مرحله با استفاده از روش تاپسیس ،شاخص نزدیکی به ایده-
آل را برای هرکدام از 7000ترکیب ممکن مقادیر  O ،Sو D
محاسبه میکنیم .مراحل انجام کار در ادامه شرح داده میشود.
فرض کنید  Zماتریس  7000در  9متشکل از ترکیبهای ممکن از
 O ،Sو  Dاست که درایههای آن با  xijنشان داده میشود .در این
صورت شاخص نزدیکی به ایدهآل برای هر ترکیب  O ،Sو  Dبا
بهکارگیری معادالت ( )7تا ( )4به دست میآید .در ابتدا ماتریس Z
بر اساس معادله ( )7نرمالسازی میشود.
( )7

, i  1, 2,..,1000, j  1, 2,3

x ij



1000

Xij2

i 1

CF

FM
مقادیر  Ciمربوط به هر جفت از  CFو  FMها

0

CF

0

0

FM

فرض کنید ماتریس رابطه مستقیم اولیه  Dیک ماتریس n  n

است که  m ijدرجه اثرگذاری عنصر سطر  iبر عنصر ستون  jرا
نشان میدهد .ماتریس رابطه مستقیم نرمال شده  Xاز طریق
معادله ( )5به دست میآید که در آن مقدار  sاز رابطه ( )9محاسبه
میشود.

D
s

()5

vij 

()9

سپس جوابهای ایدهآل و ضد ایدهآل بر اساس حداکثر و حداقل
هر ستون محاسبه میشود که مقادیر آن بهصورت زیر است.
75


)



 n
 , max j  m ij
 i 1


X 

 n
s  max(max i  m ij
 j 1
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سید محمدمهدی حیدری و همکاران /توسعه روش تحلیل و اولویتبندی مخاطرات سامانۀ رانش دریایی

بالقوهای این سامانه میپردازیم .همانگونه که میدانیم ،سامانه
سوخترسان مسئول حرکت سوخت از مخزن ذخیرهسازی به
مخزن تهنشینی و تمیز کردن سوخت از مواد زائد است .نفت
سنگین باید از طریق یک سانتریفیوژ قبل از ورود به مخزن روزانه،
از ناخالصیهایی ازجمله خاک ،آب و ...تمیز شود.

سپس ،ماتریس رابطه کل  Tبا استفاده از معادله ( )7به دست
میآید که  Iبهعنوان ماتریس واحد نشان داده میشود.
) T  lim( X  X 2  X 3  X k
k 

( )7

1



 X I  X

و ستونها که به ترتیب بهصورت  R iو  C jنشان داده میشود ،از
طریق معادالت ( )9و ( )3به دست میآیند:
n

( )9

C j  t ij , j  1, 2,, n

( )3

R i  t ij , i  1, 2,, n

i 1
n

j 1

شكل  -1نقشه سامانه سوخترسانی موتور MAN B&W 6 S26MC

بنابراین مقادیر  R+Cو  R-Cمحاسبهشده و عوامل شکست بر
اساس مقدار  R-Cاز قویترین تا کوچکترین رتبهبندی میشود.

][21

 -1-2راهحل مبتنی بر روش  RPNمتداول
طبق روش  ،RPNمخاطره خرابیها بر اساس حاصلضرب ریاضی
 O ،Sو  Dاستخراجشده در فرآیند جمعآوری اطالعات سنجیده
میشود .خرابیهای بالقوه ( )MFبا عدد  RPNباالتر مهمتر از
مقادیر پائین تر در نظر گرفته میشود ،درنتیجه به بهبود در طرح یا
فرآیند کاری نیازمند میباشند .مقادیر  RPNحاصله سامانه
سوخترسان موتور  MAN B&W S26MCاستخراجشده و
رتبههای آنها در جدول  9نشان دادهشده است.

مرحله پنجم :تجزیهوتحليل نتایج حاصله و ارائه پيشنهادها
بر اساس مقادیر تاثیرگذاری محاسبهشده در مرحله قبل میتوان به
رتبهبندی عوامل پرداخت و منابع موجود را برای رفع ریسکهای با
اولویت باالتر صرف کرد .در ادامه مقاله ،با انجام یک مطالعه موردی
به تحلیل نتایج میپردازیم.

 -2مطالعه موردی :سامانه سوخترسان موتور

MAN B&W

S26MC
 -2-2راهحل مبتنی بر روش DEMATEL

در این بخش زیرسامانه سوخترسان موتور
( S26MCشکل  )7و اجزاء آن را معرفی کرده و خرابیها و دالیل
خرابی آن را به روش  FMEAشناسایی میکنیم و نتایج حاصله
را با سه روش متفاوت مورد تجزیهوتحلیل قرار میدهیم (روش
 ،RPNروش دیمتل و روش مبتنی بر ادغام تاپسیس و دیمتل).
همانطور که میدانیم ،موتور اصلی ،مهمترین جزء سامانه رانش
کشتی است .برای دستیابی به عملکرد خوب یک سامانه رانش،
میبایست موتور اصلی توسط زیرسامانههای هوا ،سوخت،
روغنکاری و سامانه خنککننده بهصورت خوبی پشتیبانی شود.
بالین و همکاران [ ]20با استفاده از گروهی از کارشناسان و با
بهکارگیری از روشهای فرآیند تحلیل سلسلهمراتب فازی و روش
تاپسیس نسبت به اولویتبندی سامانههای پشتیبان موتور دیزل
دریایی اقدام کردند .در این تحقیق که بر اساس اهمیت تشخیص
خرابی صورت گرفته بود ،سامانه سوخترسان بهعنوان مهمترین
سامانه پشتیبان موتور اصلی به جهت اهمیت رفع خرابی شناسایی
شد .بر همین اساس در این مقاله به بررسی خرابیها /خرابیهای
MAN B&W

همانطور که قبالً توضیح داده شد ،روش دیمتل بر اساس شدت
تأثیرات روابط ،قادر به اولویتبندی گزینهها است .طبق ارزیابی
سامانه سوخترسان و همانطور که در جدول  9نشان دادهشده،
 20مورد حاالت خرابی و 77مورد علت خرابی شناساییشده است.
بنابراین ماتریس رابطه مستقیم اولیه یک ماتریس  97در 97است.
در بلوک مربوط به تاثیر مستقیم عوامل بر حاالت شکست از عدد
 RPNآن جفت علت-حالت شکست استفاده میکنیم .سپس بر
اساس مراحل روش دیمتل مقادیر  R+Cو  R-Cرا محاسبه می-
کنیم .نتایج در جدول  ،9سازماندهی شده است.
رتبهها بر اساس مقادیر  R-Cعلل خرابی ( )CFاز بزرگترین تا
کوچکترین بهدستآمدهاند .طبق نتایجی که در جدول  9نشان
دادهشده است( CF123 ،ردیف )7روی سیستم خطرناکتر از
( CF132ردیف )79است .این بدان معناست که  CF123دارای
شدت تأثیر  932روی  FM55است .اما  CF132دارای شدت تأثیر
 979روی  FM66و شدت تأثیر  270روی  FM65است .در روش
79
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فرض کنید  t ijعناصر ماتریس رابطه کل  Tاست؛ مجموع ردیفها
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 RPNقراردادی CF123 ،در سطح اولویت باالتری نسبت به
 CF132قرار میگیرد .زیرا این روش روابط بین اجزای سیستم یا
تعداد گزینههای موجود را مورد اثر قرار نمیدهد .اما ،در روش
دیمتل ،مقدار  R-Cمربوط به  CF132برابر با  0,9329است که
باالتر از عدد  0,7372مربوط به  CF123میباشد .بنابراین ،این
روش قادر به اولویتبندی رتبههای واقعی برحسب روابط بین
اجزای سامانه است.

 -5مقایسهها و بحثها

 -3-2راهحل مبتنی بر ادغام تاپسيس و دیمتل
در این بخش از روش مبتنی بر ادغام تاپسیس و دیمتل برای
رتبهبندی زیرسامانه سوخترسان موتور MAN B&W S 26 MC
استفاده میشود .برای این منظور باید شاخص نزدیکی به ایده آل
هر ترکیب  O ،Sو  Dرا محاسبه کرده و در بلوک مربوطه در
ماتریس دیمتل از آنها استفاده کنیم .با استفاده از  7000ترکیب
ممکن  O ،Sو  Dماتریس تصمیم  Zتشکیلشده و با توجه به
مراحل توضیح دادهشده در روش مبتنی بر ادغام تاپسیس-دیمتل،
مقادیر شاخص نزدیکی به ایده آل را برای هر ترکیب محاسبه می-
کنیم .میزان نزدیکی نسبی به ایدهآل محاسبهشده در جدول 9
نشان دادهشده است.
با استفاده از محاسبات نزدیکی به راهحل ایدهآل ،ماتریس رابطه
مستقیم اولیه را تشکیل میدهیم .تفاوت این مرحله با راهحل
مبتنی بر روش دیمتل صرفاً در استفاده از  ، Ciبجای  RPNها در
بلوک مربوطه ماتریس دیمتل است .ماتریس رابطه مستقیم اولیه،
یک ماتریس  97در  97است .با انجام مراحل روش دیمتل مقادیر
 R+Cو  R-Cرا محاسبه کرده و اولویت هر علت شکست بر اساس
مقدار  R-Cاز بزرگترین تا کوچکترین تعیین میشود.
شکل  2نمودار عوامل و حاالت شکست را بر اساس مقادیر
 R+Cو  R-Cنمایش میدهد .بدین ترتیب که محور عمودی بر
اساس  R-Cو محور افقی بر اساس  R+Cاست .بنابراین میتوان
تاثیرگذارترین و تاثیرپذیرترین عوامل و حاالت شکست را در آن
مشاهده کرد.
1

CF132=0.8938
CF127=0.8735
CF129=0.7859

0.8
0.6

CF119=0.5909

0.4
CF131=0.3693

0.2

R-J

0.95

0.85

0.75

0.65

0.55

0.45

0
-0.20.35

FM54=-0.3661

-0.4
FM58=-0.5909

R+J
شكل  -2تأثيرگذارترین و تأثيرپذیرترین عوامل خرابی

-0.6
-0.8
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در این بخش به مقایسه روش ادغامی تاپسیس و دیمتل با روش
 RPNقراردادی و روش دیمتل میپردازیم .نتایج رتبهبندی نهایی
سه روش برای سامانه سوخترسان موردمطالعه ،که در جدول 9
بهصورت خالصه نمایش دادهشده است ،منجر به یافتههای زیر شده
است.
 -7شیوه پیشنهادی قادر به کاهش مقادیر  RPNتکراری است.
عوامل  CF121و  CF125دارای  RPNیکسان  799در روش
 RPNقراردادی و مقدار  R-Cیکسان  0,9077در روش دیمتل
هستند .بنابراین ،بر اساس این دو روش CF121 ،و  CF125به یک
اندازه مهم هستند .اما ترکیبات مختلف  O ،Sو  Dبه مخاطرات
متفاوتی اشاره میکنند.
ترکیب  O ،Sو  ،Dعامل  CF121به ترتیب  4 ،9و  7است که این
مقادیر در مورد عامل  ،CF125به ترتیب برابر  7 ،9و  9است .روش
ادغامی تاپسیس و دیمتل ،رتبههای متفاوتی برای دو عامل
 CF121و  CF125به دست آورده که به ترتیب برابر  79و 74
میباشند.
طبق نتایج نشان دادهشده در جدول  ،9روش  RPNقراردادی 74
مقدار منحصربهفرد در میان این  20مورد به دست میآورد و نرخ
تکرار  90درصد است .طبق روش دیمتل 75 ،مقدار R-C
منحصربهفرد میان  20مورد بهدستآمده است و نرخ تکرار 25
درصد است .هنگام استفاده از روش ادغامی تاپسیس و دیمتل79 ،
مقدار  R-Cمنحصربهفرد میان  20مورد بهدستآمده است و
بنابراین نرخ تکرار  20درصد است .نتایج بهدستآمده نشان میدهد
که شیوه ادغامی تاپسیس و دیمتل قادر به کاهش رخداد مقادیر
 RPNتکراری است.
 -2روش پیشنهادی قادر به اولویتبندی گزینهها بر اساس نوع
روابط و شدت تأثیرات آنها بر یکدیگر است.
روش دیمتل در آنالیز روابط مستقیم و غیرمستقیم بین اجزای
سیستم ازلحاظ نوع و شدت آنها ،مزایایی دارد .اما ،اگر هر علت
شکست تنها به یک حالت شکست تخصیص داده شود ،آنگاه نتایج
روش دیمتل بر روش  RPNمتداول منطبق خواهد بود.
طبق جدول  ،9مشاهده میشود که  CF123دارای  RPNبرابر با
 ،932و  CF132دارای  RPNهای  270و 997است .با توجه به
اینکه دو رتبه متفاوت به  CF132تخصیص دادهشده است ،این
نتیجه برای تصمیمگیرندگان بسیار گیجکننده است که اولویت
تخصیص منابع محدود پروژه را به کدامیک از دو علت خطای
CF123یا  CF132اختصاص دهند .طبق جدول  ،9مشاهده
میشود که  CF132سبب دوحالت شکست متفاوت  FM65و
 FM66گردیده است .لیکن باید در شرایط واقعی ،به CF132
رتبهبندی باالتری نسبت به  CF123تخصیص داده شود .طبق
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 درCF132 ، بر اساس روش ادغامشده تاپسیس و دیمتل،9 جدول
. جای گرفته استCF123 رتبه باالتری از
 نتيجهگيری-6
در این مقاله روش ادغامشده تاپسیس و دیمتل برای آنالیز
 برای بهکارگیری در صنعتFMEA  در روشRPN اولویتبندی
 این روش قادر به حل مشکالت و اشکاالت.دریایی شرح داده شد
 ازجمله عدم توانایی تحلیل خرابیهای با علت،RPN معمول روش
 و عدم توجه به روابط مستقیم و،RPN  تکرار باالی مقادیر،مشترک
 رتبههای نهایی.غیرمستقیم بین خرابیها و دالیل آنها است
 معرف مخاطره مطلوب و درستتر برای،بهدستآمده با این روش
کمک به تصمیمگیرندگان دریافتن بحرانیترین دالیل خرابی و
.بهبود جدیترین گزینههای مخاطرات تحت منابع محدود میباشد
ازجمله مزایای این شیوه که ترکیبی از تکنیکهای رتبهبندی
،RPN تاپسیس و دیمتل است را میتوان در کاهش تکرار مقادیر
،شناسایی و آنالیز روابط مستقیم و غیرمستقیم بین اجزای سامانه
رتبهبندی مخاطره مطلوب و مناسبتر برای تصمیمگیرندگان
) و بهبود جدیترین گزینهCF(دریافتن بحرانیترین علل خرابی
 در تحقیقات آتی پیشنهاد.مخاطره تحت منابع محدود یافت
 اضافه شدن موارد بیشتر و درنتیجه بزرگ شدن،میشود دو موضوع
 استفاده از، هنگام استفاده از روش دیمتل و همچنین،ماتریس اولیه
روشهای دیگر مانند ویکور و تحلیل روابط خاکستری برای
 و استفاده ازD  وO ،S دستیابی به اوزان واقعی میان پارامترهای
 موردبررسیFMEA نمرات رتبهبندی اولیه در تجزیهوتحلیل روش
.قرار گیرد
کليد واژگان
1- Failure Mode and Effects Analysis
2- Multiple Criteria Decision Making
3- A Hazard and Operability Study (HAZOP)
4- Free Trade Agreement (FTA)
5- Occurrence
6- Severity
7- Detection
8- RPN - FMEA Risk Priority Number
9- Grey Relational Analysis (GRA)
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جدول  :9محاسبه عدد اولویت مخاطرات سامانه سوخترسان موتور MANB&WS26MC
شماره
خطا

10

0.5099

9

0.5385

7

0.628123555

294

6

7

7

خوردگی  /نشت درزها ( )Sealیا اتصاالت مخزن سوخت

CF119

نشتی مخزن سوخت

FM49

8

0.5477

7

0.6593

6

0.674653292

360

8

5

9

گرفتگی براثر وجود رسوب سوخت

CF126

مسدود شده مخزن سوخت

FM50

2

0.8735

2

0.8718

10

0.580721822

224

7

4

8

کیفیت پایین مخزن

CF127

مخزن ترکخورده

FM51

3

0.7859

10

0.5

11

0.517195888

168

6

7

4

درزگیرها( )SEALآسیبدیده و نشت میکنند.

CF120

اتالف جریان و عدم استفاده از ظرفیت
کامل ( .خروجی پایین)

FM52

4

14

0.4199

13

0.3077

11

0.517195888

168

7

4

6

ذرات و ناخالصیها به پمپ واردشده و باعث ایجاد حفره در بدنه
پمپ شده است .

CF121

سروصدا و لرزش در پمپ (لرزش و صدا)

FM53

5

3

0.7859

10

0.5

13

0.450971933

105

3

5

7

درزگیرها( )SEALآسیبدیده و نشت میکنند.

CF120

نشت از درزهای پمپ (نشت)

FM54

5

0.584

4

0.7912

1

0.719375424

432

8

6

9

محور شکسته شده است /رسوب جمع شده باعث گیرکردن
چرخنده پمپ شده است.

Storage Tank

1
2
3

Transfer Pump

6

CF123

پمپ نمیتواند بچرخد (تفکیک)

FM55

7

9

0.5364

8

0.6154

4

0.660739692

336

6

7

8

جریان ولتاژ نامنظم است.

CF128

سوختن الکتروموتور

FM56

15

0.419

14

0.293

12

0.516204051

160

4

5

8

اتالف سوخت و عرضه کمتر سوخت به موتور

CF124

نشتی مخزن تصفیه

FM57

4

0.5909

3

0.8077

2

0.727922563

441

7

7

9

عدم ویسکوزیته مناسب سوخت موتور

CF129

سوخت بهطور مناسب تصفیه و تمیز نمیشود.

FM58

7

0.5631

6

0.7033

4

0.693613022

384

6

8

8

فیلتر پر از خاک و آلودگی شده است.

CF130

توانایی تمیز کردن کمتر

FM59

8
9
10
11

16

0.3693

15

0.1758

14

0.454934878

96

8

4

3

درزها سفت شده است.

CF131

درزها دچار خوردگی و نشتی شده است

FM60

13

0.4425

13

0.3077

11

0.545065122

168

3

7

8

خوردگی  /نشت درزها ( )Sealیا اتصاالت مخزن سوخت

CF125

Leakage -نشت

FM61

2

0.8735

2

0.8718

12

0.606196764

252

7

4

9

کیفیت پایین مخزن

CF127

ترکخورده

FM62

11

0.4802

11

0.4615

8

0.591552637

252

6

6

7

پروانه پمپ دچار خوردگی شده است و پدیده کاویتاسیون رخداده
است و پمپ دچار خوردگی میشود.

12

0.4469

12

0.359

9

0.550510257

196

7

4

7

قسمتهای پمپ و بخصوص خروجی آن مسدود شده است و با توجه به

Settling Tank
Purifier
De-Aerator
chamber
Service Tank

12
13
14

CF1311

پمپ دچار خوردگی شده است

FM63

15

CF1312

خروجی ولتاژ ناپایدار شده است.

FM64

16

1

0.8938

1

0.8928

11

0.545065122

210

6

5

7

ذرات و ناخالصیها به پمپ واردشده و باعث ایجاد حفره در بدنه
پمپ شده است  .پمپ انتخابشده ممکن است باکیفیت نباشد.

CF132

پمپ دچار ارتعاش و لرزش میشود و
سروصدای زیادی ایجاد میکند.

FM65

17

1

0.8938

1

0.8928

5

0.686780088

378

6

7

9

ذرات و ناخالصیها به پمپ واردشده و در اثر تغییرات شکل و
سفت شدن باعث ایجاد گرمای شدید و شکست پروانه میشود.

CF132

پمپ در حال چرخش است و ناگهان متوقف
میشود.

FM66

18

اینکه بار زیادی را مصرف میکند خروجی ولتاژ ناپایدار میشود.

Supply Pump

6

0.5691

5

0.7179

3

0.674653292

360

5

8

9

آلودگیهایی فیلتر تمیزنشده است.

CF133

فیلتر براثر ناخالصیها و گردوخاک و آب
مسدود شده است.

FM67

Filter

19

12

0.4469

12

0.359

9

0.550510257

196

4

7

7

خوردگی متریال بدنه

CF134

وجود نشتی

FM68

Drain Tank

20

20
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