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 چكیده

 

گوناگونی همواره مورد توجه بوده است از جمله در نگهداری نیروگاه ، صنایع نظامی  در صنایع  برنامه ریزی تعمیر و نگهداری

ریزی تعمیر و نگهداری برنامههای هوایی ترین بخشهای شركتهای دیگر. یكی از چالش برانگیز، صنایع هوایی و بسیاری از حوزه

بینی قابلیت اطمینان هر یك از و پیشمختلف هواپیما  بخشهایاحتمال بروز خرابی در   تشخیصهواپیماها است. در همین رابطه، 

بینی قابلیت اطمینان كل سیستم نیز استفاده توان از آن به منظور پیشنماید در حدی كه میسیستمهای آن نقش بسیار مهمی ایفا می

. در این مقاله روشی بر گیری نمودبهرهریزی نگهداری نیز به عنوان یكی از پارامترهای برنامهتوان از قابلیت اطمینان میحتی . نمود

با توجه به پارامترهای زیرسیستمهای هواپیما قابلیت اطمینان هر زیرسیستم و  بند ارائه شده است كهمبنای سیستمی با چند طبقه

ن تحقیق بر روی نماید. با توجه به وسعت صنایع هوایی و پیچیدگی بسیار سیستمها، ایبینی میسپس قابلیت اطمینان پرواز را پیش

هواپیماهای كوچك آموزشی سسنا صورت گرفته است. اهمیت این تحقیق در این نكته است كه شرایط بكارگیری هواپیماهای كوچك 

تواند به ایمن تر شدن پرواز چنین های منظم برای نگهداری است. لذا بكارگیری این روش میریزیمعموال مانع انجام برنامه

 یاری بنمایدهواپیماهایی كمك بس

 كلمات كلیدی : 

 بند، سیستمهای چند طبقه یتعمیرونگهداری ، قابلیت اطمینان ، هوانورد
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 مقدمه -1

ست درصدد یبشر با مشكالت زیادی رو به رو شده است كه می با ور تكنولوژی در صنایع مختلف ، رفت علم و ظهشهمواره با پی

تعمیر و نگهداری  چالشهای موجود درجبران آنها برآید.یكی از مشكالت به وجود آمده در صنایع و به خصوص در صنعت هوانوردی 

 پرواز تبدیل شده است. ارشناسانك برای كارشناسان هوا فضا و مهمترین مسائل مهمقطعات هواپیما است كه در حال حاضر به یكی از 

هداری تعمیر و نگ است مانند تعمیر و نگهداری جامع،های مختلف تعمیر و نگهداری انجام شده های زیادی در زمینهتاكنون پژوهش

تعمیر و  صاصی بر روی. در این مقاله تمركز به صورت اختری اصالحی و تعمیر و نگهداری پیشگیرانه تعمیر و نگهدای بر شكست، مبتن

 پردازیم.مه به تعریف آن میادر ادداری پیشگیرانه از قطعات می باشد كه نگه

كه توسط كاربران  تعویض و در برخی از موارد تعمیرات جزیی ,به مجموعه اقداماتی كه شامل بازدید, كنترل, سرویس, تنظیم

گفته می شود. این فعالیتها كه  PM یا به اختصار تعمیر و نگهداری پیشگیرانه یا تعمیركاران واحد اجرایی انجام می شود  تجهیزات

 بدون برنامه بطور تناوبی و بر حسب دوره های تعریف شده انجام می گیرد, سبب تاخیر و كم شدن تعمیرات و شكستهای ناگهانی و

 .شوندمی
 

 :شامل موارد زیر است PM اهداف فعالیتهای اهم

 ،شكست تجهیزاتها، خرابیپیش بینی عیوب، 

 ،قبل از تاثیرگذاری بر تجهیزات تعیین عیوب و شكست

 .تعویض قطعه پیش از وقوع شكست تعمیر یا

انجام شده  موارد دیگر افزایش آن و درمطالعات فراوانی نیز در رابطه با تعریف كلی از قابلیت اطمینان، فاكتورهای موثر  ،عالوه بر این

 گردد.آنها در ادامه اشاره میكه به برخی از است 

انجام شده است بیان می كند  tiass (Tiassou, Kanoun, Kaaniche, Seguin, & Papadopoulos, 2013)تحقیقاتی كه توسط -1

 ت هوانوردی به چندین فاكتورحیاتی وابسته است : در صنایع مختلف و به خصوص در صنع دستیابی به قابلیت اطمینان باال

Mission profile-  ها از تجهیزاتنگهداری انواع بررسی –ها نیازمندی بررسی -بررسی رفتار سیستم. 

ل روز ئقابلیت اطمینان نیز جزو مسا رسازی د بهینهبحث پیرامون  jiang  (Jiang, Duan, Tian, & Wei, 2015)هم چنین مطالعات 

 RUL(Remaining useful life) ,MPN(Maintenance Priorityفاكتور  2در این حوزه تلقی میشود كه به طور خاص میتواند نوسط 

Number) .ف عالوه بر این میتوان گفت در بررسی قابلیت اطمینان دو پارامتر داخلی و خارجی برای هر سیستم تعری بررسی شود

د و پارامتر خارجی شامل كلیه نمیشود : پارامتر داخلی شامل متغیرهای درون سیستمی هستند كه قرار است مورد مطالعه قرار گیر

 د.ناربر نحوه عملكرد سیستم تاثیر میگذ متغیرهای محیطی است كه به طور مستقیم

برای  نمودیان ب  Hendra(Hendra Purba, Lu, Zhang, & Perdrycz, 2007)در مطالعات دیگری پیرامون بحث قابلیت اطمینان 

به طور شته بایست رفتار سیستم را در گذمی نای آن تصمیمات آتی را برای سیستم گرفتبر مبرسیدن به قابلیت اطمینانی كه بتوان 

میتوان برای  هاهای قابلیت اطمینان فازی پیشنهاد شده است كه از آنمهم روشبرای رسیدن به این دقیق مورد بررسی قرار داد. 

 رهای اساسی در سیستم استفاده كرد.تخمین عملكرد فاكتو

ارانش و همك  z.wei باشد كه های رایجی مییكی دیگر از تكنیكSVR(Support Vector Regression)تكنولوژی چنین هم  -4

(Wei, Tao, ZhuoSho, & Zio, 2013)شود كه می بكار گرفتهدر بدست آوردن قابلیت اطمینان اند كه در مقاله خود به آن پرداخته
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دو بخش تقسیم به ها مجموعه دادهابتدا  بدین صورت است كه در  SVR نحوه كار در باشد.شامل فاكتورها و پارامترهای متعددی می

و در نهایت با تركیب این دو قابلیت  میشود و سیستم برای هركدام از این بخش ها به طور جداگانه قابلیت اطمینان را محاسبه كرده

در این مقاله هدف آن است كه با طراحی اطمینان و دخالت دادن پارامترهای ضروری ، قابلیت اطمینان كلی را بیان می كند.

های زمانی منظم بر روی قطعات هواپیما انجام بازهب كه در مناس آزمایشهای

می شود و هم چنین تخصیص قابلیت اطمینان به هر قطعه ، كارایی قطعات مرتب بررسی و چك شود تا اگر بر اثر فرسودگی و یا 

نگهداری قطعات در حداقل زمان  یمات كامل و جامعی برای تعمیر و افزایش طول عمر درصدی از كارایی قطعات افت پیدا كرد ، تصم

 شود . گرفتهبا حداكتر دقت 

های هواپیماها در سالیان اهمیت این روش كار زمانی به خوبی نمایان میشود كه آمارها نشان میدهند درصد قابل توجهی از سقوط

لذا امید است با پیاده سازی نهایی این  .ال پرواز بوده استاپیما در حكه هواست در زمانی  قطعاتاخیر ناشی از خرابی و توقف ناگهانی 

 باعت كاهش نرخ زیادی از سقوط های ناشی از خرابی قطعات شد .عملیات بتوان 

 گرتخمینسیستمهای چند  -2

بایست با پیچیدگی سیستم وجود دارد. پیچیدگی مدل بدست آمده می آنهاحل مسائل پیچیده همواره نیاز به مدل سازی  برای

باشد. برداری میمطابقت داشته باشد. سپس با توجه به ساختار و معماری این مدل، فرایند آموزش آن انجام شده و پس از آن قابل بهره

بندی یا تخمین را انجام تواند طبقههای ورودی میههای دادگیژگر باشد كه بر مبنای ویبند یا تخمینتواند نوعی طبقهاین مدل می

گر برای ساخت مدل استفاده نمود كه نتایج یا خروجی آنها با یكدیگر تلفیق بند یا تخمینتوان از چند طبقهدر نوعی معماری، میدهد. 

. (Kuncheva, 2004) ائه شده استار چنین سیستمهاییبرای تا كنون  های متعددی مدلگردد. شده و خروجی نهایی مدل محاسبه می

بندهای پایه و نوع تركیب نتایج آنها، در شرایط طبقهگرها و تخمینپارامترهای چنین سیستمهایی كه عبارتند از ساختار با توجه به 

، Dempster Shafer الگوی تصمیم،برخی از روشهای ساخت چنین سیستمهایی عبارتند از توان از آنها استفاده نمود. متعددی می

Naïve Bayes ،Ordered Weighted Average (OWA) . 

شود كه مدل قابلیت اطمینان سیستم بر از این واقعیت ناشی می گرتخمیندر این تحقیق ضرورت بكارگیری از سیستمهای چند 

آید. در با تلفیق نتایج آنها بدست میگردد و قابلیت اطمینان كل سیستم مبنای مدل قابلیت اطمینان هر یك از اجزای آن ایجاد می

  گردد.ادامه جزئیات این روش تشریح می

 طراحی سیستم برنامه ریزی نگهداری  -3

شناخت جامع از قطعات هواپیما  یستبرنامه ریزی نگهداری در هواپیماها در قدم اول می با به منظورجهت طراحی یك سیستم 

ت با در حال می بایس .شوندو دسته بندی  شده هداد قرار خاص دارند هایهركدام ویژگیهایی كه در گروهو سپس قطعات  شودحاصل 

عالوه بر این برای هر قطعه حد گردد.  تعیینآنها  زیر سیستم از هواپیما قرار دارند ، قابلیت اطمیناننظر گرفتن اینكه قطعات در كدام 

 ، تصمیمات مناسبطراحی شده و بررسی قابلیت اطمینان و حدآستانه هایسیستمزیرو در نهایت بر اساس شود تعریف میای آستانه

 بر روی یمطالعه مورد تحقیقدر این شود. ا توقف ناگهانی سیستم گرفته میی تر از قطعات و جلوگیری از خرابیجهت نگهداری به

 (Ahmadi, Soderholm, & Kumar, 2007) .(D. J., 2011)میباشد   TB172هواپیما سسنا مدل 

 های سیستمتشریح ویژگی -3-1

فاكتور  2های نگهداری هواپیما در واقع در سیستماره پیرو  فاكتورهای متعددی است. در رابطه با نگهداری قطعات همو گیریتصمیم

اخیر ارتباط  این مورددوم حساسیت تعویض قطعات. كارایی قطعات: اول قطعات وجود داردتعمیر و نگهداری كلیدی در رابطه با 
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 در زیر به تعداد،عالوه بر این دو عامل   (Ben-Daya, Duffuaa & ,Raouf, 2000) ارد.در زیرسیستم دقطعات مستقیم با جایگاه 

 (Dacheng  &Jinji, 2010) شود:می اشارهو تاثیر بیشتری در تصمیم دارند ها كه كلی تر هستندبیشتری از فاكتور

ارتفاع از سطح دریا : این فاكتور جزو عوامل اقلیمی محسوب میشود كه بیان میكند مكان جغرافیایی كه فرودگاه و هواپیما در آن قرار 

 ار باشد.ای تعمیر یا تعویض قطعات تاثیر گذگرفته است می تواند در بررسی بر

به عنوان مثال در مستندات مربوط به  .گیرنددر نظر می دمای روغندما:این فاكتور را معموال برای قطعاتی مثل ترموستات یا 

 دمای روغنباید  یك ماموریت پروازی مناسب  برای این نوع از قطعات رنج خاصی در نظر گرفته شده است كه برایی سسنا هواپیما

 شد.درجه فارنهایت با 11حداكثر 

مده سسنا آبه عنوان مثال در مستندات هواپیما . استفاده می شود موتوردور موتور : از این فاكتور برای بررسی قابلیت قطعات داخل 

 است كه

 باشد.  RPM2221 -2221 مناسب دور موتور باید در بازه ماموریت پروازی برای یك  

Radio navigation check  : نوع چك  5حالت  بررسی می شود كه در هر دو نشستن و هم در زمان برخاستن این عامل هم در زمان

 (Chattopadhyay, 2004) .انجام می شود VHF1-NAV1-ADF-ATC1-UHFبرروی امواج 

 

 ساختار و عملكرد سیستم -4

 شده است. نشان داده 1پردازیم. ساختار كلی سیستم در شكل و عملكرد آن می به تشریح ساختار سیستمدر این بخش 

 
 

 . ساختار سیستم پیشنهادی1شكل 
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گر پارامترهای هریك از گر تشكیل شده است. هر تخمینشود، ساختار این سیستم از چند تخمینمشاهده می 1همانگونه كه در شكل 

فاكتور خود نیز  2زیرسیستمها را دریافت نموده  كه این پارامترها همان كارایی و حساسیت تعویض قطعات است كه هركدام از این 

ند . همانطور كه در شكل نشان داده شده است فاكتور كارایی قطعات خود تحت تاثیر چندین عامل تحت تاثیر عوامل دیگری هست

به همین ترتیب حساسیت . . و نوع قطعات از این نظر كه در كدام زیر سیستم هستند و نام قطعات و.. دیگر است مانند شناسه قطعات 

 یر و یا تعویض قطعات می باشد به این ترتیب در هر زیرسیستم فاكتورهایتعویض نیز خود متاثر از فاكتورهایی مانند حدآستانه تعم

نماید. سپس نتایج حاصل از این تخمینی از قابلیت اطمینان آن را تولید میكارایی و حساسیت تعویض با یكدیگر تركیب شده و 

هریك از ساختار گردد. سیستم در خروجی تولید می كلی گرها توسط تركیب كننده تركیب شده و تخمین قابلیت اطمینانتخمین

پارامترهای  (Teal, 2001) شود.یك سیستم فازی است. در ادامه روابط استفاده شده در این سیستم تشریح میگرهای پایه تخمین

 گردد.آزمایشها تشریح می باشد د بخشمی ANFISی فازی و تركیب كننده كه از نوع گرهای پایهتخمین

 

 آزمایشها و تحلیل نتایج-5

انجام شده  TB172سیستم پیشنهاد شده،كلیه آزمایشات بر روی یك نوع خاص از هواپیما سسنا مدل  در این بخش جهت آزمایش

 .است

نمودار در قالب تشخیص داده میشود یا تعویض قطعه  شرایط تعمیر هانای آنبمر بكه  های تاثیرگذار بر قابلیت اطمینانفاكتور در ابتدا

از این نمودارها براساس  آورده شده است.نمودارهایی برای كارایی قطعات  شود ،میمشاهده  2. همانطور كه در شكل گرددارائه می

در این مقاله به عنوان مثال برای یك گروه از قطعات داخل موتور  .های مختلف استفاده می شودكاركرد خاصی كه دارند در جایگاه

نمودارهای  .زیاد هستند كه قطعاتی با اهمیت بسیار شناسیم استفاده كرده ایم ساعتی می 111كه  آنها را  با نام قطعات  مایهواپ

ساس اصول فازی و با استفاده از متد ممدانی رسم شده است .كلیه نمودار ها بر ا  ANFISساسیت تعویض بر مبنای تكنیك كارایی و ح

ساعتی ما به طور ویژه می بایست از تركیب نمودارهای  111در بحث ایجاد نمودار كارایی برای قطعات  رسم شده و تركیب شده اند .

ید و از نمودار آفر می به این معنی كه در این نمودار بعد از حد آستانه مشخص شده ، كارایی با شیب زیادی به سمت ص  highكارایی 

 ستانه تعریف شده ، كارایی با شیب بسیار زیادی به سمت صفر می آید . آبه این معنی كه بعد از گذشتن از حد   very highكارایی 

 افت شیب با سرعت زیاد دلیلی بر اهمیت این قطعات است .  اینكه 

 ورده شده است.ا highنمودار كارایی  2در شكل 

نمودار كارایی كل كه از تركیبب نمودارهبای كبارایی  4ورده شده است و در نهایت در شكل آ very high  نمودار كارایی 2در شكل 

high   وvery high . است آورده شده است 
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 ساعتی 111قطعات   very high : نمودار كارایی2شكل 
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 veryhighو  high: نمودار كارایی حاصل از تركیب نمودارهای كارایی 4شكل 

 

در  یمی از نمودار گوسی در نظر گرفت.ورت نصساعتی را میتوان به  111مشاهده می شود ، كارایی قطعات  4همانطور كه در شكل 

 می باشد و بعد از آن با  1كه از عمرشان می گذرد برابر با  یساعت اول 111ساعتی در  111نی كارایی قطعات نحاین م

ساعت برسد ادامه دارد و بعد از آن عمال  211كه عمر قطعه به و این سیر نزولی تا زمانی یابد میكاهش افزایش عمر كارایی آن ها 

 شود. تی جهت تعمیر و نگهداری قطعات گرفتهشدن ، تصمیم درس بر با صفر می شود مگر آن كه قبل از صفركارایی برا

 

ساعتی به دلیل شرایط خاصی  111قطعات  باشد.ها می بحث مهم دیگر در رابطه با تعمیر و نگهداری قطعات ، حساسیت تعویض آن

به ساعتی در زیر سیستم موتور هواپیما قرار دارند كه مهمترین زیر سیستم  111)اكثر قطعات یما دارنددر هواپ گاهشانكه از نظر جای

 رایی اولیه خود برسند .كا توانند بهمی تعمیر با موارد ٪55هم به دلیل هزینه باالیی كه جهت تعویض دارند ، در  (حساب می آید

 

 

 
 ساعتی 111 نمودار حساسیت تعویض قطعات :2شكل 

 

 دهیم.ساعتی را مورد بررسی قرار می 111یت تعویض برای قطعات با دو ورودی كارایی و حساس هادر ادامه نتیجه آزمایش

Performance(%) 

Time

(h)     

   

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 
 

عنبوان ورودی ببه  ساعتی با ساعت كاركردهای متفاوت به 51قطعه از گروه قطعات  5مشاهده می شود  (1جدول )همانطور كه در 

 سیستم داده شده است.

ودی ببه سیسبتم طراحبی شبده داده ببه عنبوان ورتعیین شده است و سباعت  كباركرد آن   IDلیست یك این برای هر قطعه در 

 , بدون تاریخ(www.lufthansagroup.com) شود.می

 

 :شناسه هر قطعه به همراه ساعت كاركرد آن1ول جد
                       

Id  Name  Subsystem Hours 
10010 Oil cooler Engine 70 

10011 Temperature Engine 45 

10012 Control Engine 49 

10013 Handle Engine 80 

10014 Exhaust Engine 65 

10015 Engine handle Engine 73 

10016 Lubricant  Engine 30 

 

 

 

نتبایج حاصبل از تركیبب ورودی هبای ، شده در این مقاله است ارائهكه جدولی برای نشان دادن خروجی متد   2ول حال در جد  

قوانین فازی را تعریف كرده ایم كبه  ، ویژگی از جدولكارایی و حساسیت تعویض را در قالب جدولی بیان كرده ایم و سپس با استخراج 

  به تعیین قابلیت اطمینان می شود .منجر در نهایت
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 تخراج قوانیناس 5-1

همانطور كه در بخش های قبلی اشاره شد این  .ساعتی آورده شده است 111در این قسمت  دو قانون اول مربوط به قوانین قطعات    

رسیدن به نمودار كارایی  كه برایدرنظر گرفته شده است .  %55قطعات به دلیل حساسیت باالیی كه دارند حساسیت تعویض آنها 

 ساعتی از دونمودار كارایی  111قطعات 

high  وvery high  در ادامه نیز قوانین مختلف برای دیگر قطعات  ,زیر قوانین آنها را مشاهده می كنید . حال .استفاده كرده ایم

 1نیز آورده شده است .

1-If sensitive is 100% and performance is high so reliability range is in the high . 

2-If sensitive is 100% and performance is very high so reliability range  is in the high 

3-If sensitive is75% and performance is high so reliability range  is in the Mean. 

4-If sensitive is 75% and performance is average  so reliability range  is in the Mean 

5-If sensitive is 50% and performance is average so reliability range  is in the Mean. 

6-If sensitive is 50% and performance is low so reliability range  is in the Mean. 

7-If sensitive is 25% and performance is very low so reliability range  is in the low. 

8-If sensitive is 25% and performance is low so reliability range  is in the low. 

شود، تصمیم گیری برای برآورد قابلیت اطمینان در هر زیرسیستم به پارامترها و متغیرهای فازی این قوانین مشاهده میهمانگونه كه در

گرها، نتایج شوند. پس از بكارگیری این قوانین توسط این تخمینگرهای پایه بكارگرفته میورودی بستگی دارد كه توسط تخمین

بایست با یكدیگر تلفیق شده تا قابلیت اطمینان سیستم بدست آید. بدیهی است كه اهمیت زیرسیستمها و میزان تاثیر آنها اصله میح

نتایج حاصل از این سیستم در قابلیت اطمینان كلی سیستم باید بر مبنای قوانین فازی و وزنهای تركیب كننده درنظر گرفته شوند. 

 حمایت از تصمیمات تیم نگهداری مورد استفاده قرار گیرد.تواند به منظور می

 نتیجه گیری :  -6

های قطعات در زیرسیستمهای هواپیما درنظر گرفته شده است كه بتواند به منظور كمك به پارامتربر مبنای در این مقاله روشی 

گیری جهت انجام تعمیرات و نگهداری در هواپیماهای كوچك مورد استفاده قرار گیرد. از جمله پارامترهای كلیدی در این راستا تصمیم

ارامترهای متعدد دیگری نیز بر حسب ضرورت با این روش قابل اشاره نمود. بدیهی است پكارایی و حساسیت تعویض  توان به می

را محاسبه نموده و از هواپیما گرهای پایه برآوردی از قابلیت اطمینان زیرسیستمهای بكارگیری خواهد بود. در روش ارائه شده، تخمین

ن حامی تصمیم توسط تیم نگهداری مورد تواند به عنواشود. این سیستم میتلفیق آنها قابلیت اطمینان كل سیستم تخمین زده می

ها بسیار محدود هستند. این فرضیات در بكارگیری هواپیماهای كوچك در استفاده قرار گیرد بخصوص در شرایطی كه امكانات وداده

  تواند بسیار كلیدی و تعیین كننده باشد.مناطقی با امكانات محدود و دورافتاده و در شرایط بحران می
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