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 عنهوان  بهه تایمر تأخیری . دارند عهدهصنعتی به  یها ستمیسهشدار نقش مهمی در حفظ ایمنی و جلوگیری از وقوع حوادث در  یها ستمیس :دهکیچ

در این مقاله بها  . داشته باشد تواند یمدر مدیریت هشدارها و کاهش هشدارهای نویزی  یمؤثرهشدار، نقش  یها ستمیسیک روش ساده در طراحی 

استفاده از سناریوی جدیدی از تایمرهای تأخیری و در نظر گرفتن چندین آستانه برای وقهوع هشهدار، رویکهرد جدیهدی تنهت عنهوان تایمرههای        

احیه و تغییهر تعهداد تأخیرههای    در سناریوی آستانه چندگانه، با تقسیم نواحی باال و پایین آستانه به چند ن. گردد یممعرفی  یا آستانهتأخیری چند 

 یهها  شهاخ  در ایهن مقالهه عهالوه بهر اسهت را       . از هشدارهای غیرضروری تا حد چشمگیری جلوگیری کهرد  توان یمتایمر تأخیری در هر ناحیه 

زمهانی وقهوع    میهانگین "، با استفاده از مدل مارکوف، شاخ  جدیدی تنهت عنهوان   "رفته ازدستنرخ هشدار "و  "نرخ هشدار نادرست"عملکردی 

مناسهبه   یا چند آستانهرا برای تایمرهای تأخیری  "میانگین تأخیر هشدار"شاخ   یراحت به توان یمکه با استفاده از آن  گردد یممعرفی  "هشدار

ای چندآسهتانه و سهناریوی پیشهنهادی    m-out-of n ،، پنهالتی سهناریوی م تلهف تنهت عنهوان سهناریوی ریسهت       چهاردر این مقاله عملکرد . کرد

 .  شود یمموجود نشان داده  یها روشو برتری آن در مقایسه با  شده یابیارز

 .رفته ازدست، هشدار نادرست، هشدار آستانه چندگانهمدیریت هشدار، تایمر تأخیری،  :یدیلک یها واژه
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Abstract: Alarm systems play an important role in ensuring safe and efficient operations. Delay timer as a simple method has 

effective role in managing alarms and reducing nuisance alarms. In this paper, a new delay timer is introduced based on multi levels 

of thresholds. This scenario named as multi-levels delay timers. In this scenario, the regions of upper and lower areas of threshold are 

divided to some regions by considering new thresholds with various delays. In this paper, three performance indices named, False 

Alarm Rate (FAR), Missed Alarm Rate (MAR) and Average Alarm Delay (AAD) are derived for multi thresholds approaches using 

Markov models. Also, the new index named “mean time to alarm (MTTA)” is introduced to analysis alarm system and computation 

of AAD in proposed scenario. The performance of the proposed method and other methods for designing of delay timers are 

compared and the effectiveness of proposed method is provided during some case studies. 

Keywords: alarm management, delay timer, multi thresholds, false alarm, miss alarm.  
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 مقدمه -8
تشه ی  عیهو و مهدیریت هشهدار از      یهها  ستمیسامروزه 

آمارهها نشهان   .  صهنعتی مهدرن هسهتند    یهها  سهتم یساجزای الینفک 

که اتفاقات و خطاهای ناخواسهته، وقهوع عیهو در تجهیهزات و      دهد یم

بهه  نشهده، سهاالنه میلیاردهها دالر     یزیر برنامهناگهانی و  یها یخاموش

ایهن اتفاقهات از عوامهو گونهاگونی     . کند یمصنعتی ضرر وارد  یواحدها

، هها  کننهده  کنترلجزئی در تجهیزات، تنظیم نامناسو  یها ویآس رینظ

... انت اب نامناسو نقها  تنظهیم، خهرو  از کالیبراسهیون تجهیهزات و      

بهرای جلهوگیری از ایههن مشهکالت و بهبهود کیفیههت     . شههود یمه ناشهی  

و م تلف یک واحد صنعتی پایش  یها ب شمنصوالت، امروزه عملکرد 

قسهمتی از یهک سیسهتم     عنوان بهیک سیستم هشدار . شود یم کنترل

اسهت کهه بهر     افزارها نرمو  افزارها س تاز  یا مجموعهو نظارت،  8پایش

لیهد و مهدیریت هشهدار، بهه     در تو ]2و8[اساس یک سری استانداردها 

م تلهف یهک واحهد     یها قسمتدر  داده رخخطاهای  موقع بهتش ی ِ 

هشدار و بنث مدیریت  یها ستمیسدر ارتبا  با . کند یمصنعتی کمک 

2اسههتاندارد  ازجملههههشههدار چنههدین اسههتاندارد 
EEMUA 191 ]8[  و

ISA S18.02 استاندارد
  .وجود دارد ]2[ 3

م تلفی برای طراحی یک سیسهتم هشهدار    یها روشدر دو دهه اخیر 

و تایمرهای  ها فیلتر، 9باند مرده یها روشبه  توان یماما . است شده ارائه

در طراحههی  یمههؤثر یههها روش عنههوان بهههتههأخیری اشههاره کههرد کههه  

در . رنهد یگ یمه قهرار   مورداستفادههشدار، در صنعت بسیار  یها ستمیس

برمبنهای   هشهدارها بهرای کهاهش تعهداد     یافهزار  نرمروشی  ]3[مرجع 

یهک روش هندسهی    ]9[در مرجع . است شده ارائه  هشدارها یساز پاک

چنههد متغیههره  یههها سههتمیسبههرای مههدیریت و کههاهش هشههدار بههرای 

کاهش  منظور بهروش ت مین باند مرده  ]1[در مرجع . است شده یمعرف

ر اساس ب 1روشی برای کاهش پدیده چترینگ هشدار ]1[و در  هشدارها

روشهی   ]1-2[در مراجهع  . است قرارگرفته موردتوجه 1مفهوم طول اجرا

 شنهادشهده یپبرای مهدیریت هوشهمند هشهدار     2مبتنی بر کران هشدار

 موردبنهث  1فیلترینهگ هشهدار   ]81-4[در بعضی مراجع ماننهد  . است

 شهده  اسهتفاده از درخت عیو دینامیکی  ]4[در مرجع . است قرارگرفته

یک روش بهینه مبتنی بهر پهردازش سهیگنال هشهدار      ]81[است و در 

در ارتبا  با تایمرهای تأخیری کهه موضهوع بنهث ایهن     . است شده ارائه

اخیهر تنهها دو کهار عمهده در      یهها  سهال گفت در  توان یممقاله است، 

بها اسهتفاده از    ]88[در مرجع . صورت گرفته است ]82[و  ]88[مراجع 

نمونهه تهأخیر در رخهداد و      ری بها  ابزار مارکوف رفتار یک تایمر تأخی

 9، نهرخ هشهدار نادرسهت    یهها  شهاخ  شده و  یساز مدلقطع هشدار 

(FAR) 11رفته ازدست، نرخ هشدار (MAR)  11میانگین تأخیر هشهدار و 

(AAD)    82[اسهت و در مرجهع    قرارگرفتهه است را  و مهورد ارزیهابی[ 

 m-out-of از تایمرهای تأخیری تنت عنوان سناریوی یتر جامعحالت 

n هشدار تک  یها ستمیسهای اخیر عالوه بر در سال. است شده یمعرف

 موردتوجهه نیهز  ( چندسنسوره)هشدار چندمتغیره  یها ستمیسمتغیره، 

روشی بهرای تنظهیم بهینهه آسهتانه در      ]83[در مرجع . است قرارگرفته

 Q و T2 با استفاده از توزیهع  ]89[چند متغیره و در مرجع  یها ستمیس

 یهها  ستمیسجمعی و ضربی در  یها ویعی، روشی برای تش ی  آمار

چند متغیره در  یها ستمیسعالوه بر . چند متغیره معرفی گردیده است

 یها ستمیسدر طراحی  یریگ میتصم یها یتئوراخیر، کاربرد  یها سال

تئههوری "از  ]81[در مرجههع . اسهت  قرارگرفتههه موردتوجهه هشهدار نیههز  

راهکههاری بههرای طراحههی یههک سیسههتم هشههدار   عنههوان بههه "شههواهد

یک مقاله مروری، عهالوه بهر    عنوان به ]81[است و  مرجع  شده استفاده

دالیو عمده وقوع پدیده سیو هشدار و مراحهو طراحهی یهک سیسهتم     

ها و موضوعات هشدار، چالش یها ستمیسطراحی  یها روشهشدار، به 

در مرجهع   .اسهت  هشهدار پرداختهه   یها ستمیستنقیقاتی باز در حوزه 

 شهده  یمعرفه سناریوی پنالتی برای طراحهی تایمرههای تهأخیری     ]82[

عملکهردی یهک سیسهتم     یهها  شهاخ  به مناسبه  ]81[مرجع  .است

 هشهدار  ریه غهشهدار و   یهها  حالتهشدار با در نظر گرفتن ارتبا  بین 

سیستم هشدار تک متغیهره   یها شاخ  ]84[در مرجع . پرداخته است

در . است شده است را برای روش باند مرده با استفاده از مدل مارکوف 

هشهدار چنهدمتغیره بها     یهها  سهتم یسروشی برای طراحی  ]21[مرجع 

از  ]28[در مرجههع . اسهت  شهده  یمعرفههاسهتفاده از فیلترههای بیضهوی    

عیههو  گههر نیت مههمبتنههی بههر داده بههرای طراحههی یههک     تکنیههک

 یکهاو  دادهترکیبهی   یهها  روشاز  ]22[است و در مرجهع   شده هاستفاد

  .است شده استفادهبرای تش ی ، شناسایی و جداسازی عیو 

 یها روشبه معرفی یکی از  هرکدام معرفی شد تاکنونمراجعی که 

 موردمطالعهه  هها  روشو ترکیو این  اند پرداختههشدار سیستم طراحی 

طراحی  نهیدرزمکه  ]2-8[با توجه به استانداردهایی . قرار نگرفته است

معمول مانند فیلتهر،   یها روشهشدار وجود دارد عالوه بر  هایسیستم

هها  باند مرده، تایمرهای تأخیری و آستانه چندگانه، ترکیهو ایهن روش  

 توانهد  یمه هشهدار   یهها  ستمیسدر طراحی  مؤثریک سناریوی  عنوان به

آستانه چندگانهه و   یها روشدر این مقاله  رو نیازا. قرار گیرد هموردتوج

سناریوی جدیدی برای یک و  شده ویترکتایمرهای تأخیری با یکدیگر 

های تأخیری مبتنی بر تایمر( تک سنسوره)سیستم هشدار تک متغیره 

 یدرسهت  بهه اگر تعداد تأخیرها در یک تهایمر تهأخیری   . گردد یممعرفی 

تهأثیر بسهزایی در کهاهش تعهداد هشهدارهای       توانهد  یمه تعیین گهردد  

های طراحی سیستم هشدار بها   درروشاصوالً . غیرضروری داشته باشد

آستانه ثابت، افزایش و یا کاهش یک شاخ  عملکردی باعث کاهش و 

معمهوالً در طراحهی    رو نیه ازا. یها افهزایش شهاخ  دیگهر خواههد شهد      

کردی یک مصهالنه  عمل یها شاخ هشدار الزم است بین  یها ستمیس

کهه در ایهن مقالهه     یا آسهتانه چند  یریتأختایمرهای در . صورت گیرد

و تقسیم  ها آستانهبا افزایش تعداد هدف این است که ، گردد یممعرفی 

نواحی باال و پایین آستانه به نواحی م تلف و تغییر تعهداد تأخیرهها در   

د ممکهن از  تا حه عملکرد سیستم هشدار را بهبود ب شیده و هر ناحیه، 

-88[با توجه بهه مراجهع   . وقوع هشدارهای غیرضروری جلوگیری شود

و مشهکو اسهت و ایهن     بر زمانتا حدودی  AAD مناسبه شاخ  ]82

 چندگانهه در سهناریوی آسهتانه    AAD پیچیدگی در مناسهبه شهاخ   
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 MAR و FAR یها شاخ لذا در این مقاله عالوه بر . شود یمدوچندان 

12متوسط زمانی رخهداد هشهدار  "، شاخ  دیگری به نام 
 MTTA یها  "

 شهاخ   تهوان  یمه که بها اسهتفاده از آن    شود یممعرفی  AAD یجا به

AAD  به کمک مدل مهارکوف   ها شاخ این . مناسبه کرد یسادگ بهرا

و عملکرد سهناریوهای   شده است را  یا چند آستانهبرای تایمر تأخیری 

 .ردیگ یممورد ارزیابی قرار  ییها مثالم تلف با ارائه 
به تعاریف اولیهه و   2ب ش . شود یمزیر سازماندهی  صورت بهاین مقاله 

در . پردازد یمهشدار برای یک سیستم هشدار پایه  یها شاخ معرفی 

در . گهردد  یممعرفی  m-out-of n ، سناریوهای ریست، پنالتی و3ب ش 

ارزیهابی   یهها  شهاخ  و  یا چند آسهتانه سناریوی پیشنهادی  9ب ش 

از روی مهدل مهارکوف    هها  آنسیستم هشدار و ننوه است را   عملکرد

م تلف با ارائهه  عملکرد سناریوهای  1شود و در ب ش سیستم ارائه می

 .  ردیگ یممورد ارزیابی قرار هایی مثال

 ی یک سیستم پایهبراهشدار  یها شاخصمعرفی  -2
مربو  به یک سیستم  AADو  FAR،MAR یها شاخ در این ب ش، 

. گردد یمبیان ( تک سنسوره)هشدار پایه برای یک سیستم تک متغیره 

بهها دوره       فضههای نمونههه مربههو  بههه سههیگنال گسسههته تصههادفی 

در . را در نظهر بگیریهد  ( الف) 8در شکو  شده دادهنشان    یبردار نمونه

. بهرای رخهداد هشهدار اسهت     شهده  گرفتهآستانه در نظر     این شکو 

باشههد و  داده رخیههک عیههو         کنیههد کههه در لنظههه  فههر 

نمونه پشت  nباشد که، اگر  صورت نیبدسناریوی رخداد و قطع هشدار 

، هشهدار  (بهاالتر باشهد  )عبور کند    از سطح      سر هم از سیگنال 

    نمونه پشت سهرهم بعهدی از سهطح     n که یدرصورت. شود یمصادر 

برای سادگی حالت . گردد یمقبلی قطع  صادرشدهباشد هشدار  تر نییپا

 عنهوان  به           یها دادهدر این مثال، . را در نظر بگیرید    

 ریه غههای  داده عنهوان  بهه               یها دادههای نرمال و داده

 ریه غنرمهال و   یها دادهپس از جداسازی . شود یمدر نظر گرفته  نرمال

تهابع توزیهع   . را ت مین زد ها دادهتوزیع احتماالتی این  توان یم، نرمال

نرمهال فهر     صهورت  بهه ، (ب) 2مطابق شکو  ها دادهاحتمال برای این 

 یهها  دادهتابع توزیع احتمال مربو  بهه        در این شکو. شده است

 . باشد یم نرمال ریغ یها دادهتابع توزیع مربو  به      نرمال و 

برابهر اسهت بها سهطح زیهر       FARای این سیستم هشدار پایه، پارامتر بر

 تهر  بزرگ    نرمال که از  یها دادهنمودار تابع توزیع احتمال مربو  به 

 :شود یمزیر تعریف  صورت بهباشند و 

(1) 
            

  

   

   

 

برابر است بها سهطح زیهر نمهودار تهابع توزیهع        MARهمچنین پارامتر 

باشهند و   تهر  کوچهک     کهه از   نرمال ریغ یها دادهاحتمال مربو  به 

 :شود یمزیر تعریف  صورت به

(2)             
   

  

   

 
فضای نمونه یک سیگنال گسسته تصادفی و توابع توزیع احتمال : 8شکو 

       مربو  به قسمت های  نرمال و غیر نرمال سیگنال 
 

 عنهوان  بهه    لنظه وقوع هشهدار باشهد،      لنظه وقوع عیو و    اگر 

زیهر تعریهف    صهورت  بهه و  شهده  گرفتهه تأخیر در رخداد هشدار در نظهر  

 :گردد یم

(3)          

یک سیگنال تصهادفی گسسهته بها زمهان          سیگنال  نکهیباابا توجه 

 صهورت  بهه نیز یک متغیهر تصهادفی گسسهته       است،    یبردار نمونه

امیهد ریاضهی    صهورت  به AADخواهد بود لذا پارامتر              

 :شود یمزیر بیان  صورت بهو  گردد یمتعریف    متغیر تصادفی 

(4)           

   متغیرهای  برحسو توان یمرا  AAD، پارامتر ]88[با توجه به مرجع 

 :بیان کرد   و 
 

(5) 
               

   

 

   

  
  
  

 

 .استزمان نمونه برداری   و         که در رابطه باال 

باشد و هر بار کهه یهک نمونهه از        در این ب ش فر  کردیم که 

سیگنال از سطح آستانه بیشتر شد، هشدار صادر گردد و هر بار که یک 

در حالت کلی . از آستانه شد سیگنال هشدار قطع گردد تر کوچکنمونه 

 . ، سیستم هشدار را طراحی کرد برای مقادیر م تلفی از  توان یم

 

(ا  )

( )
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 تایمرهای تأخیریبررسی سناریوهای م تلف در طراحی  -3

تنهت عنهوان سهناریوی ریسهت      ]88[در این ب ش ابتدا روش مرجهع  

از  شهده  برداشته m-out-of n ، سپس سناریویردیگ یمقرار  یموردبررس

در  شده یمعرفپنالتی و در ادامه سناریوی  گردد یممعرفی  ]82[مرجع 

 .گردد یممعرفی  ]82[مرجع 

 سناریوی ریست  -3-1

نمونهه پشهت سهرهم از سهیگنال      nکه اگر  شود یمدر این روش فر  

با فر  اینکه باالتر بودن سیگنال از آستانه )باالتر از آستانه باشد      

 یزمهان سیستم به حالت هشدار رفته و تا ( منجر به رخداد هشدار گردد

از آسهتانه قهرار نگیهرد، سیسهتم در      تهر  نییپانمونه متوالی بعدی  n که

نمونهه   nاین است که اگر در بین این  سؤال. ماند یمحالت هشدار باقی 

بهاالتر  /تهر  نییپها از آستانه، یک یا چند نمونه از سهیگنال   تر نییپا/باالتر

باشد، سیستم هشدار بایستی چه تصمیمی بگیرد؟ برای پاسخ بهه ایهن   

ایهن موضهوع را   . است شده استفادهاز ایده ریست  ]88[در مرجع  سؤال

 (2شکو . )کوف نشان دادبه کمک مدل مار توان یم
 

 
 یها دادهمدل مارکوف ( ب. نرمال ریغ یها دادهمدل مارکوف ( الف: 2شکو 

 نرمال
 

مربو   نرمال ریغنرمال و  یها دادهمدل مارکوف متناظر با  2در شکو 

نمونهه   nنمونه تهأخیر در رخهداد هشهدار و     nبه یک سیستم هشدار با 

. اسهت  شده دادهنشان تأخیر در قطع آن با استفاده از سناریوی ریست، 

نمایش   هشدار با  یها حالتو    حالت بدون هشدار با  در این شکو

 یپارامترهههاهمههان    و     یپارامترهههادر ایههن شههکو . انههد شهده  داده

        و         و  باشههد یمهه( 2)و ( 8)در  شههده یمعرفهه

 . است

     ، فهر  کنیهد اولهین نمونهه از سهیگنال      (ب) 2با توجه به شهکو 

. قهرار داریهم      در حالت  صورت نیااز آستانه قرار گیرد، در  تر نییپا

بها احتمهال    صورت نیااز آستانه باشد، در  تر نییپااگر نمونه بعدی هم 

 د،و اگر نمونه بعدی بهاالتر از آسهتانه باشه    میمان یمدر همان حالت    

این رونهد ادامهه پیهدا    . خواهیم رفت    به حالت    آنگاه با احتمال 

ام از سهیگنال   nاگر نمونه . ام برسیم nخواهد کرد تا سرانجام به نمونه 

نمونهه پشهت    nنیز باالتر از آستانه باشد، به این معنی اسهت کهه        

باالتر از آستانه بوده است، بنابراین سیسهتم بهه        سرهم از سیگنال 

اما اگر بین . شود یمو هشدار صادر  خواهد رفت   حالت هشدار یعنی 

از  تهر  نییپااز سیگنال  یا نمونهکه باالتر از آستانه قرار دارند  ییها نمونه

    سیستم هشدار بهه حالهت اولیهه     صورت نیاآستانه قرار گیرد، در 

نمونهه   n که یزمانخواهد ماند تا    سیستم در حالت  .شود یمریست 

از آستانه قهرار گیهرد آنگهاه بهه حالهت       تر نییپاپشت سرهم از سیگنال 

با استفاده از مدل مهارکوف در  . گردد یمو هشدار قطع  گردد یبرم    

 تهوان  یمه را  FARشاخ  نرخ هشدارهای نادرست یعنی ( ب) 2شکو 

 .]88[زیر مناسبه کرد صورت به

 

(6)     
  
       

    
    

  
       

    
       

       
    

    
  

کهه مربهو  بهه    ( الهف ) 2همچنین با استفاده از مهدل مهارکوف شهکو    

شههاخ  نههرخ هشههدارهای  تههوان یمهه باشههد یمهه نرمههال ریههغ یهها  داده

 .]88[زیر مناسبه کرد  صورت به MARیا  رفته ازدست
 

(7)     
  
       

    
    

  
       

    
       

       
    

    
 

زیهر   صورت به ]88[با توجه به مرجع  AADهمچنین شاخ  میانگین 

 .گردد یممناسبه 
 

(8) 
    

          
 

    
  

 

  m-out-of nسناریوی  -3-2

، شهود  یمنمونه پشت سرهم از سیگنال انت اب  n در این سناریو، ابتدا 

نمونه آن بهاالتر از آسهتانه قهرار گیهرد      m نمونه از سیگنال، nاگر بین 

نمونه پشت سرهم باشند  mلزومی ندارد که این . گردد یمهشدار صادر 

 نرمال مربو  به سناریوی یها دادهمدل مارکوف  3در شکو .  یا نباشند

2-out-of n   82[  بهها توجههه بههه مرجههع. اسههت شههده دادهنشههان[ ،

 . زیر مناسبه کرد صورت به توان یمرا  MARو  FAR یها شاخ 

 
(9) 

 

    
       

         
    

       
         

            
         

    
  

    
       

         
    

       
         

            
         

    
 

 

 های عملکردی سیستم هشدار برای حالت کلیشاخ  ]82[در مرجع 

m-out-of-n  اسهت و بهرای    نشهده  اسهت را   مسهئله به دلیو پیچیدگی

و تنها فرمول بسته بهرای   شده ارائهحالت کلی یک الگوریتم کامپیوتری 

 برای حالت m-out-of-n در سناریوی. است شده ارائه out-of-n-2 حالت

  .عملکرد این سناریو و سناریوی ریست مانند هم خواهد بود،    

ا  
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 out-of n-2متناظر با سناریوی  FARمدل مارکوف : 3شکل 

 

 سناریوی پنا تی -3-3

در ایهن  . باشهد  یمه سناریوی ریست  افتهی توسعهسناریوی پنالتی حالت 

یها    نمونهکه باالتر از آستانه هستند، نمونه از سیگنال  nسناریو اگر بین 

سیسهتم هشهدار   تر از آستانه قهرار گیرنهد،   هایی از سیگنال پاییننمونه

 انهدازه  بهه بلکه  شود ینمریست      برخالف سناریوی ریست به حالت

پنهالتی   ،در ایهن سهناریو  . گهردد  یبرمقبلی خود  یها حالتبه   پنالتی 

عملکههرد       تغییههر کنههد و بههرای     تهها  8بههین  توانههد یمهه

مهدل مهارکوف    9در شهکو  . باشدمیسناریوی پنالتی و ریست یکسان 

در این سناریو . است شده دادهنشان     نرمال برای پنالتی  یها داده

 یههها شههاخ بههرای اسههت را  معرفههی شههده کههه در آن  ]82[مرجههع 

 . است شده ارائهعملکردی یک الگوریتم کامپیوتری 

 
    نرمال در سناریوی پنالتی با  یها دادهمدل مارکوف : 9شکو 

 

 پیشنهادیسناریوی  -9

مرههای  هشدار با رویکهرد تای  یها ستمیسمعمول طراحی  یها روشدر 

نمونه ، وقتی یک و پنالتی m-out-of n تأخیری مانند سناریوی ریست،

گیرد، صرفه نظر از اینکهه  از آستانه قرار می تراز سیگنال باالتر یا پایین

ر یکسهانی در  یمقدار این نمونه چه میهزان بها آسهتانه فاصهله دارد، تهأث     

این در حهالی اسهت کهه میهزان اننهراف      . رخداد و یا قطع هشدار دارد

سیگنال از سهطح آسهتانه در تعیهین میهزان خطرنهاک بهودن شهرایط        

. اسهت  مهؤثر که ممکن است ناشی از وقوع یک عیهو باشهد،    آمده شیپ

برابهر   تهایمر تهأخیری  فر  کنید که تعهداد تأخیرهها در    مثال عنوان به

چنهد حالهت م تلهف نشهان     ( الهف )قسهمت   1ر شهکو  د. باشد    

و هشهدار   شهده  فعهال است که در همه حاالت سیستم هشدار  شده داده

سیگنال نسبت به آسهتانه   یها نمونهوضعیت اننراف  اما. گردد یمصادر 

( الهف )در حالهت   مثهال  عنهوان  به. متفاوت است باهمدر حاالت م تلف 

یگنال تمایو دارد کهه بهه زیهر    سیگنال سیر نزولی دارند و س یها نمونه

سیگنال نزدیهک آسهتانه قهرار     یها نمونه( ب)در حالت . آستانه برگردد

باشند زیاد  قرارگرفتهتنت تأثیر نویز  ها نمونهدارند و احتمال اینکه این 

سههیگنال سههیر صههعودی دارنههد و   یههها نمونههه(  )در حالههت . اسههت

منجر  تواند یمکه این  کند یممقدار سیگنال افزایش پیدا  لنظه به لنظه

اگر تعداد تأخیرها . تری نسبت به حاالت قبلی گرددبه شرایط خطرناک

برابر فر  شود، سیستم هشدار  باهمدر تایمر تأخیری برای این حاالت 

. تصمیمات معقولی در رخداد و یها قطهع هشهدار ات هاد کنهد      تواند ینم

بنابراین الزم است که سیستم هشدار به ننوی اصالح گردد کهه بتوانهد   

 .بگیرد یتر یمنطقشرایط را از هم تفکیک کرده و تصمیمات  گونه نیا
 

 
چند نمونه از حاالت وقوع هشدار در یک تایمر تأخیری با ( الف: )1شکو 

  آستانه چندگانه( : ب. )   
 

در این مقاله سهناریوی آسهتانه چندگانهه در جههت رفهع ایهن مشهکو        

ناحیهه   توان یمبا در نظر گرفتن چند آستانه  درواقع. گردد یمپیشنهاد 

را به چند ناحیه تقسیم کرد و با تغییهر        باال و پایین آستانه اصلی 

سهناریوی  . تعداد تأخیرها در هر ناحیه زمان وقوع هشدار را تنظیم کرد

کند که در نواحی نزدیک آسهتانه  عمو می صورت نیبدآستانه چندگانه 

 گردد یمبرای کاهش اثرات نویز، با تأخیر بیشتری هشدار قطع و وصو 

یهریم تعهداد تأخیرهها در تهایمر     و هرچه قهدر کهه از آسهتانه فاصهله بگ    

لذا بها سهرعت بیشهتری هشهدار بهه صهدا        کند یمتأخیری کاهش پیدا 

قهرار   یموردبررسه ای در این مقاله تایمر تأخیری سهه ناحیهه  . دیآ یدرم

اسهت، بهه ایهن          مدل پیشنهادی در این مقالهه مهدل   . گیردمی

یرههای تهایمر   معنی که در باالترین سطح نسبت به آسهتانه، تعهداد تأخ  

و در   تعداد این تأخیرهها در ناحیهه میهانی    . باشدمی  تأخیری برابر 

در نواحی  FARدر این حالت شاخ  . باشد یم  آستانه  ناحیه نزدیک

 :گردد یمزیر تعریف  صورت بهم تلف 

   

   
         

  

    
     

  

    

  
  

   

           

 

 

   

( )

ت ا   حا  ت   حا  ت   حا 

(ا  )
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(11) 
       

  

   

            
  

  

       

         
 

  

   

احتمهال     تابع توزیع احتمال داده های نرمهال،      ،رابطه باالکه در 

احتمال قهرار    ،            نرمال در بازه  یها دادهقرار گرفتن 

احتمهال قهرار     و            نرمهال در بهازه    یهها  دادهگرفتن 

همچنهین  . باشهد  یمه           نرمال در بهازه   یها دادهگرفتن 

 :داریم
 

(11)           

 :گردد یمزیر تعریف  صورت بهنیز در نواحی م تلف  MARشاخ  

 

 

(12) 
       

   

  

            
  

  

       

       
  

  

   

در بهازه   نرمهال  ریه غ یهها  دادهاحتمال قرار گهرفتن    که در رابطه باال 

در بهازه   نرمال ریغ یها دادهاحتمال قرار گرفتن   ،            

در بهازه   نرمال ریغ یها دادهاحتمال قرار گرفتن   و            

  :همچنین داریم. باشد یم           

(13)           

از  هرکداممارکوف متناظر با  یها مدل توان یمبا استفاده از تعاریف باال 

مربوطهه را   یهها  شهاخ  سیستم هشدار را رسهم نمهود و    یها شاخ 

 .است را  کرد

 

 عملکردی در سناریوی آستانه چندگانه یها شاخصمحاسبه  -4-1

 میکنهه یمهه، فههر       حالههت خاصههی از سههناریوی   عنههوان بههه

، مدل مارکوف متنهاظر بها   1در شکو . باشد      و       

یعنهی در  . اسهت  شهده  دادهنشهان      نرمال بهرای حالهت    یها داده

، در الیهه میهانی تعهداد    8باالترین الیه باالیی آسهتانه تعهداد تأخیرهها    

 . باشد یم 3و در الیه نزدیک آستانه تعداد تأخیرها  2تأخیرها برابر 

اگر سه نمونهه  . قرار داریم    ، ابتدا در حالت بدون هشدار 1در شکو 

قهرار              سهیگنال در ناحیهه    یهها  دادهپشت سرهم از 

کهه   رود یمه    بهه حالهت هشهدار      گیرد، سیستم هشدار با احتمهال  

اگر دو نمونه پشهت سهرهم   . است مناسبه قابو( 81)با رابطه   احتمال 

رخ دههد، سیسهتم              سهیگنال در ناحیهه    یها نمونهاز 

و اگهر یهک نمونهه از     رود یمه    به حالت هشهدار    هشدار با احتمال 

یعنی الیه باالیی آستانه           سیگنال در ناحیه  یها هنمون

حهال اگهر بهین    . رود یمه    به حالهت    قرار گیرد، سیستم با احتمال 

قهرار   از آستانه تر نییپا یا نمونهباالتر از آستانه در هر ناحیه،  یها نمونه

در این قسمت  .رود یمبه حالت قبلی خود    گیرد، سیستم با احتمال 

 . باشدمی    سناریو شبیه به سناریوی پنالتی با 

 
در سناریوی     ی نرمال برای حالت ها دادهمدل مارکوف :  1شکو 

 n-m-k  پیشنهادی
 

قهرار   گانه سهاز سیگنال که باالتر از آستانه و در نواحی  ییها نمونهبرای 

رسم شده است، سیستم بین  1با توجه به گذارهایی که در شکو دارند، 

   سیستم بهه حالهت هشهدار     که یزمان. دهد یمنواحی تغییر وضعیت 

از آسهتانه در نهواحی    تهر  نییپها  یهها  داده، با توجه بهه وضهعیت   رود یم

 یها احتمالسیستم هشدار با  1م تلف پایین آستانه، با توجه به شکو 

 . شود یمو هشدار قطع  گردد یبرم    به حالت   و   ،  

بههرای  AADو  FAR ،MAR یههها شههاخ در ادامههه ننههوه مناسههبه  

 یهها  فرمهول اسهت را    ازآنجاکه. گردد یمسناریوی پیشنهادی معرفی 

ابتدا ننوه مناسبه این لذا . در سناریوی پیشنهادی پیچیده است ،بسته

یک روش کامپیوتری برای است را  این ها بیان شده و در ادامه شاخ 

 . معرفی خواهد شد 1-9 ش در ب ها شاخ 

 :باشد یمزیر  صورت به 1ماتریس گذار حالت برای شکو 
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Πاگههر  بههردار احتمههال حههاالت                            

زیهر   صهورت  بهه مدل مارکوف باشد، معادالت مارکوف در حالت ماندگار 

 :باشد یم

(15)      

 :داریم همچنین
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(16)    

 

   

   

زیهر بهه دسهت     صهورت  به FAR، شاخ  (81)و ( 81)از حو معادالت 

 :آیدمی
 

(17)        

 

   

 

 ریه غ یها دادهبرای  MAR، مدل مارکوف متناظر با شاخ  2در شکو 

در این شهکو احتمهال گهذارهای م تلهف     . است شده دادهنشان  نرمال

 :گردد یمزیر مناسبه  صورت به

 

 

(18) 

        
  

   

             
  

  

      

           
 

  

   

 تابع توزیع احتمال داده های غیرنرمال است و     ، که در اینجا

(19)              

 همچنین داریم

 

 

(21) 

        
   

  

             
  

  

      

           
  

  

   

  که در روابط باال

(21)              

 برابر است با MAR، شاخ  FARبه روشی مشابه مناسبه شاخ  
 

(22)        

 

   

 

، رود یمه شاخ  دیگری که در تنلیهو یهک سیسهتم هشهدار بهه کهار       

با استفاده از روش مرجهع   AADمناسبه شاخ   .است AADشاخ  

در این مقاله با اسهتفاده از   لذا. و پیچیده است بر زمانتا حدودی  ]88[

 89و ماتریس بنیادی MTBFیا  "83خرابی بینمیانگین زمانی "مفهوم 

، پارامتر دیگری تنت عنهوان  ها ستمیسدر بنث قابلیت اطمینان  ]23[

MTTA یجا به AAD  که در مقایسه با  گردد یممعرفیAAD تهر  ساده 

 .معرفی می شود MTBF در ادامه پارامتر. شود یممناسبه 

بیانگر میانگین زمهانی اسهت کهه سیسهتم بهه       MTTAپارامتر  ازآنجاکه

مدل مارکوف آن متناظر با قسمتی است  جهیدرنت، رود یمحالت هشدار 

که حالت رفتن سیستم به هشهدار را نشهان دههد، یعنهی فقهط مسهیر       

در . میریه گ یمه را در نظهر  ( مهارکوف  یهها  مدلمسیر باالیی در )پیشرو 

برای سناریوی ریسهت   MTTAمدل مارکوف متناظر با پارامتر  1شکو 

را در قالهو یهک قضهیه     MTTAدر ادامه پهارامتر  . است شده دادهنشان 

 .میکن یمبیان 

 
در سناریوی     برای حالت  نرمال ریغی ها دادهمدل مارکوف :  2شکو 

 n-m-k پیشنهادی
 

 
 در سناریوی ریست MTTAمدل مارکوف متناظر با شاخ  : 1شکو 

 

 :1قضیه 

  ، ماتریس گذار حالهت  1با توجه به مدل مارکوف رسم شده در شکو 

  زیر در نظر گرفت صورت به توان یمرا 

 

(23)    
   
  

  

  شود یمزیر تعریف  صورت به AADپارامتر  صورت نیادر 

(24)               

  است و یبردار نمونهزمان    که در آن

 

(25) 
         

 

   

 

 . است           سطر اول ماتریس  یها هیدرا    که در اینجا 

 :اثبات

 . آمده است ]82[اثبات قضیه فوق در مرجع 

در سناریوی ریست را  AAD، شاخ  8برای نشان دادن درستی قضیه 

 1ماتریس گذار حالت در شکو . میکن یممناسبه  8با استفاده از قضیه 

 باشد یمزیر  صورت به



                                                                                      . . . طراحی یک سیستم هشدار تک متغیره                                                     8341، پاییز 3، شماره 94مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، جلد /  8811

 

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 49, no. 3, autumn 2019                                                                                                              Serial no. 89 

 

 
 

(26) 

2 1

2 1

2 1

'
2

2 1

1

2 1

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 00 1

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1

p p

p p

p p

pQ R
P

p p

p

p p

 
 
 
 
 

   
    
    

 
 
 
   

 :داریم 8از قضیه 

(27)            

 ، داریم(82)و رابطه             با تعریف بردار 

(28)             

  که همان سطر اول ماتریس                با تعریف بردار 

 است داریم که

(29)            

 نوشت توان یم( 24)و رابطه ( 21)در رابطه    با استفاده از ماتریس 
 

 

(31) 
 
 
 

 
 
                

       
       

 
         

  

 از رابطه باال داریم

(31)                  
      

     

سری هندسی مهی تهوان   جمله از یک   از طرفی با استفاده از مجموع 

 نوشت

(32)        
      

    
    

    

    
 

 ،لذا
 

 

(33) 

 
 
 
 

 
 
    

 

  
 

   
  
  
 

 

   
  
   

  
 

  

 برابر است با MTTA، شاخ  8لذا با توجه به قضیه 

 

(34) 
         

 

   

 
 

  
         

   

   
     

 و یا

(35) 
         

 

   

 
 

  
  

  
   

    
  

    
 

    
  

باشهد، شهاخ            ، با فر  اینکه 8بنابراین با توجه به قضیه 

AAD در سناریوی ریست برابر است با 

 

 

 

(36) 

           
    

 

    
   

 
    

      
 

    
 

 
          

 

    
  

 .باشد یم( 1)که همان رابطه 

بیههان شههد، بههرای مناسههبه  8-9بهها توجههه بههه مطههالبی کههه در ب ههش 

گهذار   یهها  سیمهاتر ، بایستی ابتهدا  AADو  FAR ،MAR یها شاخ 

ها را شاخ ( 29)و ( 22)، (82)حالت را تشکیو داده و سپس از روابط 

، در این مقاله یهک الگهوریتم   مسئلهبا توجه به پیچیدگی . مناسبه کرد

ههای  گهذار و مناسهبه شهاخ     یها سیماترکامپیوتری برای است را  

 .گردد یمسیستم هشدار ارائه 

 

عملکردی  یها شاخصارائه یک روش کامپیوتری برای محاسبه  -4-2

 n-m-kدر سناریوی پیشنهادی 

 شهده  دادهنشهان   n-m-k مدل مارکوف مربو  بهه سهناریوی   4در شکو 

 بهرای . است را  ماتریس گهذار حالهت سهاده اسهت        برای . است

     بها  n-m-k یا آسهتانه است را  ماتریس گذار در سناریوی چند 

 .استفاده کرد 81شکو  یروند نمادر  شده یمعرفاز الگوریتم  توان یم

با جایگذاری  4از الگوریتم شکو  توان یمنیز     برای تشکیو ماتریس 

سههتون اول . اسههتفاده کههرد  و   ،  ،   بههه ترتیههو بهها   و   ،  ،   

 :گردد یمزیر مناسبه  صورت بهنیز     ماتریس 
 

 
(37) 

12

( 1) ( 2) ( 2)

(:,1)

0 0 0 0 0 0

n n n

Q

c b c a b c c b c c

  



 
    
 
 

 

 

بهرای تشهکیو   . تعریف می شوند( 81)با روابط   و     که پارامترهای 

بهه    و   ،   یجها  بهه ،    کافی اسهت کهه در مهاتریس        ماتریس 

    و      یهها  سیمهاتر  یهها  هیه درابقیه . قرار دهیم  و   ،  ترتیو 

 . باشند یمصفر 

نیز  AADو  MARبرای مناسبه شاخ    برای تشکیو ماتریس گذار 

   ،   ،   به ترتیهو    و   ،  ،    یجا به    در ماتریس  است یکاف

و    ،   ،   بهه ترتیهو     و   ،  ،   به جای      و در ماتریس   و 

 . قرار دهیم   

شهاخ    تهوان  یمه ،    با داشتن ماتریس گذار برای حالت عمومی 

FAR  زیر مناسبه کرد صورت بهرا: 

 

(38)                    

 

. یهک مهاتریس قطهری واحهد اسهت                    که در رابطه بهاال  

زیهر مناسهبه    صهورت  بهه احتمال ماندگار حاالت م تلف مدل مارکوف 

 :گردد یم

 

(39)         

 
 

که همهان بهردار احتمهال حالهت                     که در رابطه باال، 

            ،های مدل مارکوف است
  

 اسهت   همان ماتریس    و  [
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 FARشهاخ    جهیدرنت. سطر اول آن همگی یک هستند یها هیدراکه 

 گردد یمزیر مناسبه  صورت به یا چند آستانهبرای سناریوی 
  

(41)        

  

     

 

 

 یجها  بههای مارکوف ، کافی است در مدلMARبرای مناسبه شاخ  

( 2)بها توجهه بهه رابطهه        قرار دهیم کهه     و    به ترتیو    و    

به روشی مشابه آنچه برای مناسهبه  .        و  گردد یممناسبه 

FAR  ،مهاتریس گهذار مربهو  بهه شهاخ        توان یمبیان شدMAR  را

 زیر به دست آورد صورت به

 

(41)    
      
      

  

 

 میکن یمحال تعریف 

(42)                    

 

. یهک مهاتریس قطهری واحهد اسهت                    که در رابطه بهاال  

زیهر مناسهبه    صهورت  بهه احتمال ماندگار حاالت م تلف مدل مارکوف 

 گردد یم

(43)          
 

 

       کههه در رابطههه بههاال،  
          

  ،   
          

  

   و  [

 ی سطر اول آن همگی یک ها هیدرااست که   همان ماتریس 

نمونه تهأخیر   nبرای سناریوی پنالتی با  FARشاخ   جهیدرنت. هستند

 گردد یمزیر مناسبه  صورت به

  

(44) 

 
        

 

   

 

 

 

 

 یشنهادیپ یویسنار یها آستانه نییتع -9-3

در عملکهرد   هها  آسهتانه در سناریوی آستانه چندگانهه انت هاب مناسهو    

 عملکرد سیستم هشدار با سه ازآنجاکه. است مؤثرسیستم هشدار بسیار 

بهرای تعیهین    راه ک، یه شهود  یمه تعیین  AADو  FAR ،MARشاخ  

بهر   هها  آسهتانه ی و تنظهیم  سهاز  نهیبهی ها تمیالگوراستفاده از  ها آستانه

 ، FARی هها  شهاخ  ی یک تابع هزینهه متشهکو از   ساز نهیکماساس 

MAR  وAAD شاخ  زیر را پیشهنهاد   توان یم مثال عنوان به. باشد یم

 .داد

(45)                                

ایهن پارامترهها   . اسهکالر و مثبهت هسهتند     و   ،  که در رابطه بهاال  

 . باشند یم Jها در تابع هزینه یی برای تنظیم اثر شاخ ها وزنه

نیسهت بلکهه    هها  آسهتانه در این مقاله هدف انت اب بهینه این  ازآنجاکه

هدف معرفی یک سناریوی ترکیبهی جدیهد و مقایسهه عملکهرد آن بها      

زیر  صورت به ها آستانهمقاله این  لذا در این. باشد یمسناریوهای موجود 

 . گردند یمانت اب 

همچنهین  . برای یک سیگنال باشهد  شده انت ابآستانه     فر  کنید 

در . فر  کنید که نواحی باال و پایین آستانه به سه ناحیه تقسیم گردد

 زیر است صورت بهنواحی پیشنهادی  صورت نیا

 
 

 

 

 

(46) 

        
     

    

  
   

       
     

   

  
  

        
      

     

  
   

       
      

    

  
  

بیهانگر        ی نرمال سیگنال و ها ب شبرابر       که در رابطه باال 

     بنهابراین  . سیگنال اسهت  نرمال ریغی ها ب ش
بیشهترین مقهدار    

     ی نرمال و ها داده
. است نرمال ریغی ها دادهبیانگر کمترین مقدار  

( ب)قسهمت   1در شهکو   هها  آستانهاین .              همچنین 

              حال بها انت هاب پارامترههای    . است شده دادهنشان 

 .افهت ی سهت دبه عملکردهای م تلفی از سهناریوی پیشهنهادی    توان یم

 
 .     و       با        برای سناریوی نرمال ریغ یها دادهمدل مارکوف :  4شکو 

kk
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.   برای       و       با       در سناریوی     الگوریتم است را  ماتریس گذار :  81شکو 

 یساز هیشبنتایج  -1

 m-out-of nعملکردی سناریوهای ریست،  یها شاخ در این قسمت 

  .ردیگ یمقرار  یموردبررس یا چند آستانهپنالتی و سناریوی پیشنهادی 
 : 1مثال 

 زیر را در نظر بگیرید صورت بهسیگنال فرآیندی 
 

(47) 
      

                         

                             
  

   و واریهانس    بیانگر توزیع نرمال بها میهانگین           که در آن 

فههر  کنیههد کههه در لنظههه  . اسههت یبههردار نمونهههزمههان   اسههت و 

          بنهابراین  . است داده رخعیبی         که         

آستانه بهینه . خواهد بود نرمال ریغ             نرمال و  یها داده

. ]83[است  شده نظر گرفتهدر           صورت بهبرای این سیگنال 

سیسههتم هشههدار بهها انت ههاب   یههها آسههتانهدر سههناریوی پیشههنهادی 

زیههر انت ههاب  صههورت بههه        و         پارامترهههای 

 :شوند یم
 

 
 

 

 

 

(48) 

         
     

     

 
   

       
     

   

 
  

         
      

      

 
   

       
      

    

 
  

 یهها  شهاخ  ، تأثیر تغییهرات تعهداد تهأخیر در    82و  88 یها شکودر 

FAR  وMAR  بههرای سههناریوهای ریسههت ،m-out-of n  و سههناریوی

 .است شده دادهای نشان پیشنهادی چند آستانه

به دست         و         مقادیر ( 2)و( 8)با استفاده از روابط 

  برای سناریوی ریست و نیز شاخ ( 1)تنقق رابطه  88شکو . آیدمی

 

FAR در سناریوی m-out-of n با m=3:10  تغییرات  یدرازاوn  تها   3از

را بهرای ههر دو    MARنیهز تغییهرات    82شهکو  . دههد  یمرا نشان  21

کهه در ایهن    طهور  همهان . دههد  یمه سناریو و با همان مفروضات نشهان  

در  MARو  FAR یها شاخ نشان داده است، کمترین مقدار  ها شکو

باشد که ایهن حالهت       در حالتی است که  m-out-of n سناریوی

-m با افزایش تعداد تأخیرها در سهناریوی . همان سناریوی ریست است

out-of n ، یها شاخ FAR  وMAR   به سمت مقادیر اولیه خود یعنهی

 .کنند یممیو    و    

 
 م تلفدر سناریوهای  FARمقایسه شاخ  : 88شکو 

در شهاخ     نیز تهأثیر تغییهرات تعهداد تأخیرهها یعنهی       83در شکو 

AAD ،برای سناریوهای ریست m out-of n  یا آستانهو سناریوی چند 

 توان یم یموردبررساز مقایسه نتایج سه سناریوی . است شده دادهنشان 

ای از و چنههد آسههتانه m out-of n گفههت کههه عملکههرد دو سههناریوی

Get and define 

Set    and 

if 

START

END
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if 

Set    and 

if 
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دارد  m out-of n اما مشکلی که سهناریوی . استسناریوی ریست بهتر 

و  FAR یهها  شاخ ، AADاین است که در مقایسه با کاهش شاخ  

MAR      آن بیشتر از مقادیر سناریوی ریست اسهت و بها افهزایش تعهداد

آن چشمگیر اسهت امها    AADکه کاهش شاخ   هرچند     تأخیرها

به سمت مقادیر اولیه خود یعنهی   MARو  FARهای در مقابو شاخ 

  .که این مطلوب نیست کند یممیو    و    

 
 در سناریوهای م تلف MARمقایسه شاخ  : 82شکو 

 

 
 م تلفدر سناریوهای  AADمقایسه شاخ  : 83شکو 

 

را نسبت  MARو  FAR یها شاخ  تنها نهای اما سناریوی چند آستانه

بلکهه شهاخ     دههد  یمه کهاهش   m out-of n به سناریوهای ریست و

AAD آن نیز در مقایسه با هر دو سناریو در مقدار معقولی قرار دارد .  

هشدار با آستانه ثابت، توجه به این نکتهه حهائز    یها ستمیسدر طراحی 

با افزایش شهاخ    MARو  FARاهمیت است که اصوالً کاهش مقادیر 

AAD   یههها شههاخ همههراه خواهههد بههود و همیشههه الزم اسههت بههین 

 . عملکردی سیستم هشدار یک مصالنه صورت گیرد
 

 :2مثال 

در این مثال عملکرد سیستم هشدار مبتنی بر سناریوهای م تلهف بهر   

در ایهن مثهال داده   . ردیه گ یمه قرار  یموردبررسروی یک مثال صنعتی 

 Weifang Shandongمربو  بهه سنسهور فشهار تهوربینِ نیروگهاه ب هار      

Province داده 89در شهکو  . است شده گرفته در نظر ]88[کشور چین 

سهاعته   84فشار بهرای یهک بهازه زمهانی      یریگ اندازهمربو  به سنسور 

         در ایهن مثهال اگهر فشهار از سهطح      . اسهت  شده دادهنشان 

توابهع توزیهع    81در شهکو   .شهود  یمه قرار گیرد، هشدار تولید  تر نییپا

بها انت هاب   . نیز رسهم شهده اسهت    نرمال ریغنرمال و  یها دادهاحتمال 

های سهناریوی پیشهنهادی   آستانه     و      ،         

 . اند شده مش   81و  89های ها در شکواین آستانه. گردد یمتعیین 

بهههرای  MTTAو  FAR ،MAR ،AAD یهههها شهههاخ  Iدر جهههدول 

چنهد  و سناریوی پیشنهادی  m-out-of-n سناریوهای ریست، پنالتی،

 .است شده مناسبه      و       با  n/m/k یا آستانه

 
 2داده مربو  به سنسور فشار در مثال : 89شکو 

 
 2در مثال  نرمال ریغنرمال و  یها دادهتوابع توزیع احتمال : 81شکو 

که در سناریوی پنالتی با  شود یم، مشاهده 8با توجه به نتایج جدول 

افزایش  AADو  FAR ،MARهای ، شاخ    افزایش تعداد پنالتی 

است و لذا  آمده دست به     ریتأخاین نتایج برای تعداد . ابندی یم

 باهمعملکرد سناریوی پنالتی و ریست     یا       برای حالت 

3 4 5 6 7 8 9 10
0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

   

 

3 4 5 6 7 8 9 10
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

n

A
A

D

   

          

          

   

 

0 1 2 3 4 5 6 7

x 10
4

22.5

23

23.5

24

24.5

 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

          

22 22.5 23 23.5 24 24.5 25
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

 

 

Normal Data

Abnormal Data

    

    
   

 



                                                                                      . . . طراحی یک سیستم هشدار تک متغیره                                                     8341، پاییز 3، شماره 94مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، جلد /  8819

 

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 49, no. 3, autumn 2019                                                                                                              Serial no. 89 

 mبا افزایش پارامتر  m-out-of-n در سناریوی. برابر خواهد بود

و برای حالت  ابندی یمافزایش  AADو  FAR ،MAR یها شاخ 

 . باشد یمعملکرد این سناریو و سناریوی ریست یکسان     

 2های عملکردی سیستم هشدار در سناریوهای م تلف برای مثال شاخ : 8جدول 

Various Scenarios FAR MAR AAD MTTA 

penalty 

    (reset) 0.00251 0.00102 4.5690 5.5690 

    0.00247 0.00100 4.4130 5.4130 

    0.00290 0.00116 4.0590 5.0590 

m-out-of-n 

2-out-of-4 0.04610 0.02860 0.8991 1.8991 

3-out-of-4 0.01160 0.01000 2.8988 3.8988 

4-out-of-4 

(reset)  
0.00251 0.00102 4.5690 5.5690 

n/m/k 

n=1 0.08830 0.07460 0.3004 1.3004 

n=2 0.02680 0.01930 1.6027 2.6027 

n=3 0.00670 0.00400 2.9250 3.9250 

 

نیز با افزایش تعداد تأخیر یا  n/m/kدر سناریوی آستانه چندگانه یا 

در  شود یمکه مشاهده  طور همان. ابندی یمهر سه شاخ  افزایش     

، با افزایش تعداد تأخیرهای تایمر تأخیری، افزایش یا وهایسنارتمامی 

. باشد یمکاهش یک شاخ  با کاهش یا افزایش شاخ  دیگری همراه 

بین  یا مصالنههشدار بایستی یک  یها ستمیسلذا در طراحی 

از  MTTAو یا  AADاگر شاخ  . م تلف ایجاد کرد یها شاخ 

-2 و یا    با  n/m/kاهمیت بیشتری برخوردار است، سناریوهای 

out-of-4  یها شاخ اما اگر . انت اب کرد توان یمرا FAR  وMAR 

 .را در نظر گرفت    سناریوی پنالتی با  توان یممهم هستند 

 یریگ جهینت -1

ی هشهدار  هها  سهتم یسدر طراحی  مؤثرتایمر تأخیری یک روش ساده و 

ی صهنعتی  ها ستمیسکاهش هشدارهای نویزی و ناخواسته در  منظور به

 m out-of n در این مقاله عملکرد چهار سناریوی ریست، پنالتی،. است

و سناریوی پیشنهادی آستانه چندگانه با رویکهرد تایمرههای تهأخیری    

بها تقسهیم    چندگانهه در سناریوی آسهتانه  . است قرارگرفتهی موردبررس

انه به چند ناحیه و تغییر تعداد تأخیرهای تایمر نواحی باال و پایین آست

ی نسهبت بهه   مهؤثرتر بهه عملکردههای    تهوان  یمه تأخیری در هر ناحیه 

در این مقاله نواحی باال و . افتی دست m out-of n سناریوهای ریست و

کهه تعهداد تأخیرههای تهایمر      شهده  میتقسه پایین آستانه به سه ناحیهه  

و        کههه       تههأخیری در ایههن نههواحی بهها سههناریوی

ی هها  روشبها   AADمناسبه شاخ   ازآنجا. کند یمتغییر       

معمول تا حدودی پیچیده است، در این مقاله شاخ  جدیهدی تنهت   

اسهت   شهده  یمعرف "میانگین زمانی رخداد هشدار"و یا  MTTAعنوان 

. را مناسهبه کهرد   AADی شهاخ   راحت به توان یمکه با استفاده از آن 

ی، ا چنهد آسهتانه  ی عملکردی در سناریوی ها شاخ مناسبه  منظور به

اسهت کهه بها گهرفتن پارامترههای       شهده  ارائهه یک الگوریتم کامپیوتری 

ی گهذار را تشهکیو داده و مقهادیر    هها  سیماترطراحی سیستم هشدار، 

 .کند یمی عملکردی را مناسبه ها شاخ 
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