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	Aşağı Açılır Kutu1: [İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri]
	yeri: İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Seminer Salonu
	Text1: Melek ERİŞ BÜYÜKKAYA
	Text12: TEHLİKE MODELLERİNE GÖRE BİLEŞENLERİN VE SİSTEMLERİN BULANIK GÜVENİLİRLİĞİ
	Text20: Bu tezde, bileşenlerin ve/veya sistemlerin bulanık güvenilirlikleri çeşitli tehlike modellerine ve bulanık üyelik türlerine göre incelenmiştir. Sabit, lineer artan, lineer azalan gibi lineer tehlike modelleri yanında, Weibull, Rayleigh, Gaussian gibi lineer olmayan tehlike modelleri de mevcuttur. Literatürde bulanık güvenilirliği hesaplamada sabit tehlike sıkça kullanılmakta iken, diğer modellere ise hesaplamadaki zorluğundan dolayı daha az rastlanmaktadır. Ayrıca literatürde bulanık üyelik olarak üçgen veya yamuk üyelik seçilirken, bu tezde diğer bazı üyelikler için de sonuçlar elde edilmiştir. Genellikle bir bileşenin bulanık güvenilirliği hesaplanmakta, bileşenden sistem güvenilirliğine geçiş yapılamamaktadır. Bu çalışmada, karmaşık sistem güvenilirliğinin hesaplanması için veri yapılarındaki algoritmalar ile giriş ve çıkış arasındaki tüm yolları bulan bir yöntem seçilmesi ve bilgisayar programıyla sonuçların elde edilmesi amaçlanmaktadır.İlk bölümde, güvenilirlik ile ilgili geniş bir bilgi verilmiş ve literatür taraması yapılmıştır. Ayrıca, bulanıklık ile ilgili temel konu ve kavramlar da ele alınmıştır. İkinci bölümde, bileşen ve sistem güvenilirliği, bulanık güvenilirlikle birlikte incelenmiştir. Diğer bölümler sırasıyla, bulgular ve sonuçlar, öneriler, kaynaklar ve ek kısımlarından oluşmaktadır.Anahtar Kelimeler: Bulanık, Bulanık Güvenilirlik, Güvenilirlik, Tehlike Fonksiyonu 
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