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الموثوقيةعالقة الجودة بمفهوم 

 إن جودة المنتج و مواصفاته تتغير مع عمر المنتج، أي أن آفاءته        
.على أداء الوظيفة المصمم من أجلها تقل مع الزمن      

 و على ذلك فإن أحد أوجه قبول المنتج لدى المستهلك تعتمد على          
و هذا ما یعرف   . مقدرته على األداء المرضي لفترة زمنية معينة   

).Product Reliability (  المنتج  بموثوقية 

.  المنتج هي استمرار جودته لفترة زمنية محددة       موثوقية  

)Reliability is quality over time(
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 في المنتجالموثوقيةلماذا 
 :الموثوقية  الترآيز على أهمية     

 

)١٩٧٢(  اتفاقيات حمایة المستهلك     
 تصنيع المنتجات عن طریق ترآيب و تجميع عدة منتجات             

.   أخرى
. أتمتة األجهزة التي تزید من احتمال انهيار المنتج   

 السيئة جودته ردیئة     الموثوقية  المنتج ذي 

٤

Reliability   الموثوقية   

 هي مقياس لجودة المنتج على مر    الموثوقية    
الزمن

هي عدم مقدرته على  :  فشل أو انهيار المنتج    
. أداء الوظيفة المصمم و المنتج من أجلها      

هي احتمال عدم فشل أو      :  المنتجموثوقية   
انهيار المنتج خالل فترة زمنية محددة و تحت       

.ظروف عمل معينة 
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Reliability  الموثوقية تعریف 

 هي مقياس لمقدرة المنتج على أداء      المنتج موثوقية   
الوظيفة المطلوبة منه بنجاح في ظروف استعمال عادیة        

. و لمدة زمنية محددة  

 أداء المنتج   )Probability (باحتمال الموثوقية     یعبر عن 
ظروف االستعمال   و تحت  لوظيفته المصمم من أجلها

.العادیة

 و یعبر عنها أیضا باحتمال أداء المنتج لوظيفته المصمم            
.لمدة زمنية محددةمن أجلها و   

٦

للموثوقية العناصر األساسية 

لوظيفته   أداء المنتج    باحتمال    المنتجموثوقية   تقاس 
و ظروف االستعمال العادیة   و تحت  المصمم من أجلها
.لمدة زمنية محددة

قيمة االحتمال بأن المنتج         )Numerical Value( قيمة عددیة ١.
. سيعمل بكفاءة و عدم فشله أو انهياره خالل مدة معينة       

)Intended Function(  الوظيفة المطلوبة من المنتج٢.

Product`s(  عمر المنتج: مدة زمنية محددة ٣. Life(

)Environmental Conditions(   ظروف االستعمال ٤.
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 في المنتج و في النظامالموثوقيةتحقيق 
مع التطور الحدیث في نظم االنتاج أصبحت المنتجات أآثر تعقيدا              

، مما یزید في   )مجموعة مكونات تعمل آنظام متكامل  ( في تصنيعها   
لذا وجب الحرص على     .  احتمال انهيارها إذا فشل مكون واحد فيها    

: و هذا ب   النظام موثوقية المحافظة على    

 عاليةموثوقية استخدام مكونات ذات   
 المنتج و استعمال أقل عدد ممكن من المكونات          بساطة تصميم

  استخدام طرق التصنيع المتأآد منها    
  قصد المحافظة على جودة     النقل  اتباع الطرق السليمة في عمليات التعليب و     

المنتج حتى وصوله الى المستهلك       
تي للمنتج   استعمال مفاهيم المكون االحتياطي ، النظام التحذیري ، االیقاف الذا       

. في حالة حدوث ظروف غير عادیة للتشغيل  
 للمنتج  صيانة إعالم المستهلك بالظروف العادیة الستخدام المنتج و بناء نظام         

٨

System Reliability        النظام  موثوقية   

معظم المنتجات الصناعية هي عبارة عن مجموعة من المكونات        
.مجمعة و تعمل آنظام متكامل  

 آل مكون على حدة و طریقة ترتيب المكونات في النظام        موثوقية إن 
).  المنتج  موثوقية أي ( النظام آكل  موثوقية  تؤثر على 

:   یمكن ترتيب و تجميع المكونات    
)النظام یعمل إذا عملت جميع المكونات        (seriesترتيب على التسلسل    
) النظام یعمل إذا عمل مكون واحد      (parallelترتيب على التوازي   

)و یشمل الترتيبين  ( ترتيب مزدوج 
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ترتيب المكونات على التسلسل       
 Components in Series

إذا آانت المكونات مرتبة بالتسلسل ، فإن المنتج یعمل إذا عملت      
. جميع المكونات 

  موثوقية مكون في المنتج مرتبة بالتسلسل، و    ) N(  في حالة وجود     
:   تحسب آما یلي  Rs    النظام  موثوقية  فإن  ) Ri( آل مكون  هي 

Rs = R1 x R2 x R3 ……… x RN

ترآيب مصابيح : مثال 
آهربية على التسلسل

1المكون  2المكون Nالمكون  3المكون 

بطاریة  
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ترتيب المكونات على التوازي        
 Components in Parallel

إذا آانت المكونات مرتبة بالتوازي  فإن     
. المنتج یعمل إذا عمل أحد المكونات 

مكون في المنتج   ) N(  في حالة وجود     
 آل مكون  موثوقية  مرتبة بالتوازي، و  

:   هي Rp    النظام  موثوقيةفإن    ) Ri( هي 

Rp = 1 – (1-R1) (1-R2) …… (1-RN)

1المكون 

Nالمكون 

2المكون 

3المكون 

بطاریة  

ترآيب مصابيح : مثال 
آهربية على التوازي
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نظام یحتوي على مكون احتياطي        

إذا آان النظام یحتوي على مكون احتياطي فيعامل على أساس انه           
.ترتيب بالتوازي    

 
: النظام المتوازي  موثوقية  نحسب  

: و یمكن تبسيط هذه العالقة لتصبح   

Rp = R1 + Rb (1-R1)

Rp = 1- (1-R1 ) (1-Rb)
Power
Source

Battery

مصدر طاقة

بطاریة 

R1

Rb
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) ١مثال   (الموثوقية    تدریبات على حساب   

.95 .95

 النظام   موثوقية  احسب  

الحـــل  
 من المكونات مرتبة على التسلسل     2یتكون النظام من    

:  هي Rs   النظام موثوقية   

 Rs = 0.95 x 0.95 = 0.9025

Rs = R1 x R2
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) ٢مثال    (الموثوقيةتدریبات على حساب   

.9 .95

.95 .95

 النظام المبين أدناه    موثوقية  احسب  

١٤

)٢حل المثال  (   الموثوقيةتدریبات على حساب   

.9 .95

.95 .95

 المكونات التي هي على التسلسل     موثوقية نبسط النظام و هذا بحساب    

R1 = 0.9 * 0.95 = 0.855
R2 = 0.95 * 0.95 = 0.9025

: المكونات المتوازیة التي حصلنا عليها       موثوقيةو من ثم نحسب  

Rp = 1-(1-R1)(1-R2)
= 0.855 + 0.145 * 0.9025 

Rp = 0.855 + 0.130863 = 0.985863

R1

R2
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)٣مثال ( نظام موثوقيةتدریب لحساب 

.90 .95

.9

.75.80

.9 .95

 النظام المبين أدناه  موثوقية  احسب  
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) ٣حل المثال    ( نظام موثوقيةتدریب لحساب 

R1 = 0.9 * 0.95 = 0.855

R1

R2

R3

R2 = 0.8 * 0.75 = 0.6

R3 = 0.9 * 0.95 * 0.9
= 0.7695

.90 .95

.9

.75.80

.9 .95

 المكونات المرتبة على التسلسل      موثوقية نبسط النظام و نبدأ بحساب     – ١
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 نظام موثوقيةتدریب لحساب 

Rp1 = 1 – (1-R2)(1-R3)
= 1 – (1-0.6)(1-0.7695)
= 1 – 0.4 x 0.2305
= 0.9078

R1

R2

R3

 3 و 2 المكونات المتوازیة    موثوقية  نحسب – ٢

R1 = 0.855
R2 = 0.6
R3 = 0.7695

R1

Rp1

)مكونين على التوازي    ( النظام موثوقية  نحسب – ٣
Rp = 1 – (1-R1)(1-Rp1)

= 1 – (1-0.855)(1-0.9078)
= 1 – 0.145 x 0.0922

Rp = 0.9866310

١٨

) بدون حل( الموثوقيةتدریبات على حساب 

 مكونات   3 النظام المكون من  موثوقية   احسب  -  ١التدریب  
هي    A, B, C المكونات الثالث     موثوقية . مرتبة على التسلسل  

 :0.95, 0.92, 0.90

 

 النظام إذا آانت المكونات     موثوقية   ما هي  –  ٢التدریب  
. الثالث مرتبة على التوازي  
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)بدون حل  (  الموثوقيةتدریبات على حساب   

.9

.75.80

.9 .95

 النظام المبين أدناه  موثوقية   احسب  -  ٣التدریب  

 النظام المبين أدناه  موثوقية   احسب  -  ٤التدریب  

0.99

0.89

0.89

0.98 0.95

0.95
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)بدون حل  (  الموثوقيةتدریبات على حساب   

 مكونات مرتبة على    5 یتكون نظام من    –  ٥التدریب  
إذا عدلنا    . 0.96 آل مكون تساوي   موثوقية التسلسل ، 

ما هو التغير   .  مكونات فقط  3النظام و أصبح یحتوي على       
.  النظام موثوقية  في 
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 الذي بفضله تتم الصالحات   هللالحمد 
و الصالة و السالم على معلم البشرية سيدي و         

حبيبي محمد خاتم األنبياء و المرسلين       

ها هو آخر باب في هذه السلسلة من المحاضرات عن ضبط الجودة قد            
 أبنائي و اخوتي الطلبة في الكليات التقنية           بها أتمنى أن ینتفع   . اآتمل

و الهندسية و إخواني المهندسين و التقنيين العاملين في المجاالت           
. الصناعية و الخدمية   

 و ما أخطئت فيه فمن تقصير         اهللا العليم الخبيرما وفقت فيه فمن     
. نفسي و من قلة علمـــي  

 .اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علما

٢٢

جزا آم اهللا خيرا على حسن المتابعة      

دعوة أخوية
  إلى آل من یمر على هذه المحاضرات و یجد فيها شيئا قد أفاده بشكل أو      

.یدعو لنا و للوالدین و لمن علمنا و أن یصلح لنا ذریتنا       بآخر أن 

قسم آما أتمنى منه إن آانت لدیه أسئلة أو مالحظات، فليتفضل بطرحها عبر      
: العرب على الموقع    اإلحصائيونضبط الجودة في منتدیات   

www.arabicstat.com/forums/forum12/

 m_aichouni@yahoo.co.uk: أو مراسلتنا على البرید االلكتروني       

محمد عيشوني. أخوكم د


