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 معیارهاي رتبه دهی و اولویت بندي نقاط بحرانی سازه هواپیما به منظور تحلیل خستگی 
 4مجتبی صحرایی ،3محمد علی وزیري ،2قاسم صادقی ،1مصطفی صحرایی

 شرکت صنایع هواپیماسازي ایران(هسا) مرکز طراحی هواگرد -3و 2و 1
 دانشگاه یزد -4

 چکیده 
 بحرانی روش امتیازدهی، راهکاري براي شناخت بهتر نقاطقاله این مدر

PSE(Principle Structure Element)  این ه استشددر هواپیما ارائه .
روش بر مبناي تجربه و بر اساس نگاه کلی و همه جانبه به سازه مورد نظر 

گانه اي که داراي کمینه و بیشینه امتیاز  9است. در این روش معیارهاي 
 100و بیشینه امتیازات  8د معرفی شده اند که کمینه امتیازات هستن

فلسفه تحمل است. هرکدام از معیارهاي نه گانه معرفی شده، بر اساس 
طراحی شده و تمام این معیارها با گذشت  (Damage tolerance) خرابی

در ادامه  اي خواهند داشت. اهمیت فوق العاده ،زمان براي عمر یک هواپیما
از معیارها با توجه به ماهیت آنها به حالت هایی جداگانه تقسیم  هر یک

، از مجموعه امتیاز مناسبداراي امتیازي  ،شده اند که هر یک از حالت ها
در جداولی آن حالت ها هستند. این حالت ها و امتیازات مربوط به آنها، 

 بر اساسانتخاب شده، بحرانی شده و براي هر نقطه  ارائهاستاندارد، 
و در نهایت مجموع این امتیازات به  امتیازدهی شدهمعیارهاي نه گانه 

استخراج می شود. امتیاز باالتر، حساس تر  بحرانیصورت کلی براي نقطه 
را از نظر تحمل و یا به عبارتی بحرانی تر بودن آن بحرانی بودن نقطه 

 ،مشخص خواهد نمود. براي اولویت بندي و رتبه دهی این نقاط خرابی
 آزمایشسطح تنش ها، خوردگی ها، عدم دسترسی در بازرسی ها ، نتیجه 

بسیار مهم و کامالً اثر  سرویس ها بر روي هواپیما تجربه بازدید ها و، ها
گذار است. نکته قابل توجه و مهم این است که قبل از هرگونه رتبه دهی 

خود را با به سازه مورد نظر براي یک نقطه بحرانی، سازه حتماً باید تطابق 
که توضیحی کلی در مورد  571در بند  25بخش بین المللی  الزامات

در انتهاي مقاله،  می دهد را اجابت نماید. (PSE)گستردگی نقاط بحرانی 
روش امتیازدهی معرفی شده برروي هواپیماي گشت دریایی براي پوسته 
این هواپیما و مجموعه اتصاالت درب اضطراري پیاده سازي شده و 

تیازات به دست آمده نشان داد که با توجه به باالتر بودن امتیاز کل ام
گانه، انجام محاسبات و پایش  9مجموعه اتصاالت بر اساس معیارهاي 

سالمت این مجموعه اولویت بیشتري داشته و از نقطه نظر تحمل آسیب، 
 بحرانی تر از پوسته است. 

 -عمر سازه -یت بندياولو -امتیازدهی -نقاط بحرانی واژه هاي کلیدي:
  معیارهاي نه گانه -تحلیل خستگی

 مقدمه  .1
قرار بگیرد می تواند  غفلتمورد   (PSE)اگر ارزیابی و پایش نقاط بحرانی 

از دست حتی منجر به  به رشد ترك و در نهایت شکست قطعه و منجر
در یک هواپیما یک نوع شکست ناگهانی و فاجعه بار هواپیما شود.  رفتن

از طرفی . هواپیما به طور کلی از دست خواهد رفتطی آن خرابی است که 
می تواند منجر به هزینه هاي زیاد در  PSEانتخاب بیش از حد نقاط 

ن باشد، لذا باید به این موضوع به صورت دقیق نگاه کرد و محاسبات و زما
معیارهایی براي  در این راه از تجربه عالوه بر دانش نیز استفاده نمود.

در سازه وجود دارد که می توان از باال بودن سطح تنش  PSEانتخاب نقاط 
ها، خوردگی ها، عدم دسترسی در بازرسی ها و... نام برد، همچنین باید 

تجربه  ی هایی بر روي آنالیز تنش هاي موجود، نتیجه تست ها وبررس
سرویس ها بر روي هواپیما، انجام گیرد. بررسی ها و نتایجی  بازدید ها و

د که صرفا نقاط نفنی انجام شده است، نشان می ده اسنادکه در مدارك و 
PSE  را نمی توان در مداركSRM(Structural Repair Manual) 

بنابراین براي . بدست آورد  AMM(Aircraft Maintenance Manual)و
بدست آوردن این نقاط الزم است عالوه بر چک کردن تمام موارد فنی 

  از تجربیات گذشته نیز بهره گرفت.هواپیما، 

 ) (PSE طه بحرانینق .2
(حتی سازه سازه  (Damage tolerance) بر اساس فلسفه تحمل خرابی 

ي خرابی هاي اولیه می باشد. این خرابی حاو) طراحی و ساخته شده جدید
ایجاد شده و توسط بازرسی  ،ها با فرض اینکه در پروسه ساخت قطعات

یافت نشده اند، در  NDTS(Non Destructive Tests)هاي غیر مخرب 
که تحت شرایط محیطی و ) PSEنقاط بحرانی ( سازه وجود دارند. براي

در طول عمر هواپیما این خرابی قرار دارند، به مرور و  (sever)باري سخت 
هاي اولیه رشد کرده و می توانند منجر به از دست رفتن قابلیت تحمل بار 

شکست قطعات بحرانی می تواند منجر به از قطعه و شکست آن شوند. 
نقطه نظر ایمنی پرواز مسئله اي بسیار دست رفتن هواپیما شود که از 

عایت شود. این مالحظات بر جدي است و بایستی مالحظات مربوط به آن ر
شامل انجام محاسبات خستگی و تحمل خرابی سازه  25.571اساس بند 

می باشد. در این مسیر نقاط بحرانی سازه بایستی مشخص گردند که هدف 
در یک  براي از دست رفتنمراحل تکمیل و جلوگیري  این مقاله می باشد.

طور خالصه به صورت  که از نقاط بحرانی سازه شروع می شود به هواپیما
 زیر ارائه شده است.

 دیاگرام بلوك استفاده از نقاط بحرانی در یک هواپیما
 CVE (ardakani88@yahoo.com) سازه هاي هوایی کارشناس ارشد -1
 ادکتري هوا فضهیئت علمی  -2
 هیئت علمی دکتري هوافضا -3
 کارشناس ارشد برق -4
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 ؟استدر کدام قسمت هاي هواپیما  PSEگستردگی نقاط . 1.2
هواپیما به صورت زیر سازه هاي مختلف  بخشرا می توان در  PSEنقاط 

 .دسته بندي نمود
 الف : بال ودم

 متشکل از دیواره و کپه ساختار آنها بال ک )Spar( تیرك هاي
(Cap) .است 

اتصال پوسته به ناپیوستگی ها، تقویت کننده مجموعه پوسته و 
اتصاالت هاي بوجود آمده در پوسته ها،  Cutoutها و همچنین 

یما که نقش مهمی را ایفا هواپ شامل اتصاالت بال به بدنه اصلی
سطوح ،ارچهیکپمحکم پانل هاي هاي اصلی،Spliceمی کنند، 

 کنترل و سیستم هاي مکانیکی.
 ب : بدنه

شیشه جلو ، فریم هاي درب ها، فریم ها و پوسته هاي مجاور آنها
پوسته ها و ، Pressure Bulkhead ریم هاي سنگینف، هواپیما
Splice فریم پنجره ها، پوسته درب ها ، چفت ها، ها 

 واتصاالت آنها Landing gearج : 
 د : موتورها

 
 و رتبه بندي نقاط بحرانی تیاز دهیامروش  .3

کلیه اطالعات هواپیما شامل نقشه هاي قطعات و مونتاژ، در این روش 
، نتایج تحلیل تنش استاتیکی و شرایط محیطی و لیست تمام متریال ها

کاري سازه بایستی گردآوري شود. دسترسی به سازه و امکان مشاهده آن 
در حوزه مسیر بار، نحوه بازبینی و بها  امتیاز بزرگی است و اطالعاتی گران

شرایط محیطی سازه را در اختیار قرار می دهد. پس از آن، براي هر آیتم 
فرم استانداردي تهیه شده و در آن توضیح مختصري از دالیل انتخاب سازه 

، نقش آن در تحمل بار، شرایط محیطی، جنس ماده و نحوه PSEبه عنوان 
بر اساس  ،یه می شود. در ادامه رتبه بنديدسترسی به ناحیه مورد نظر ارا

گانه به همراه کمینه و  9گانه انجام خواهد شد. این معیارهاي  9معیارهاي 
جدول هر معیار می تواند به خود اختصاص بدهد در بیشینه امتیازي که 

ارائه شده است. همان طور که مالحظه می شود حداقل امتیاز  1شماره 
می باشد. بر اساس این رتبه  100اکثر امتیاز و حد 8مقدار  PSEبراي یک 

اولویت بندي می شوند. نقاطی که امتیاز باالتري داشته  PSE بندي، نقاط
باشند از درجه اهمیت بیشتري برخوردار بوده و در حوزه انجام محاسبات 

 خستگی و رشد ترك بایستی مورد توجه بیشتري قرار گیرند.
 ه و بیشینه رتبه آنگانه و کمین 9معیارهاي  -1جدول 

   معیار   رتبه بندي
 کمینه بیشینه

 
  

 G1 1سطح تنش کاري    1 20
15 1 

 
 2 مقاومت حدي و باقی مانده

15 1 
 

 3 خرابی ایمن سازه توضعی
15 1 

 
 4 مشخصه هاي توزیع بار

5 0 
 

 5 مستعد ترك ناشی از تنش اولیه
10 1 

 
 6 مستعد خوردگی

8 1 
 

 Kt( 7(تمرکز تنش
5 1 

 
 8 قرار داشتن در معرض عیب اتفاقی

 9 قابلیت بازبینی   1 12
   جمع   8 100

 

 1Gمعیار اول: تنش  1.3
. تنش از مهمترین عوامل در ارزیابی عمر سازه است یتنش کاري قطعه یک

مبنایی در سازه هاي هوایی براي هواپیماهاي تجاري  1Gدر فاکتور بار 
این مقدار مالکی در تعیین عمر خستگی  است که دامنه نوسان تنش حول

هواپیما  (operational)بر اساس شرایط کاري  1Gشرایط سازه می باشد. 
 شرایط و به دور از مانور و شرایط خاص مانند فرود و... است. براي نمونه

واقع  راست. دبراي تمام سازه   1G ،در شرایط جوي آرامکروز هواپیما 
نمونه  معیار مقایسه خواهد بود. 1Gسطح تنش ایجاد شده ناشی از شتاب 

ع هاي متفاوت براي این فشار در ارتفااست.  )p)Δدیگر فشار داخل کابین 
در جدول ه هواپیما تنش اعمال خواهد نمود. هواپیما متغییر و بر روي ساز

چگونگی امتیاز دهی بر اساس موقعیت و مقدار تنش اعمالی  2شماره 
 شده است. نشان داده

 
 1Gامتیاز بر اساس تنش  -2جدول 

 حالت مجموعه سازه اي امتیاز

 سازه بال،   20تا 17

a 1517تا 

 
 اتصال بال به بدنه،

 موتور به بال   15>
>13   

 سازه بدنه،

b 
 13تا11

 11تا8 
 

 دم افقی
<8   
 c سیستم هاي نزدیک بار نهایی  مانند سیستم هیدرولیک 15

 d دم عمودي، سطوح کنترل، الویتور و... و اتصاالت آنها 8تا4

 4تا1
سازه هاي فاقد بار سیکلی و یا غیرمستقیم در تحمل 

 e طیف بار

 
ه عددي به عنوان امتیاز و اینکه دقیقاً چ 20-17انتخاب از بازه اعداد مانند 

در نظر گرفته شود نیز بر اساس سطح تنش، اهمیت نقطه بحرانی و تجربه 
 طراح صورت می پذیرد.

 
 معیار دوم: مقاومت حدي و باقی مانده 2.3

نه مقدار رشد ترك مجاز، با معیار یقابلیت تحمل خرابی، بیشبراي سازه با 
مجاور بایستی مقاومت  . سازه سالممقاومت باقی مانده محدود می شود

باقی مانده کافی داشته باشد تا در شرایط حدي بتواند بار را بدون از دست 
رفتن کارآیی و سفتی سازه و بدون تغییر شکل هاي بیش از حد، به 
سالمت عبور داده و بازتوزیع کند. بدین منظور از حاشیه اطمینان 

(Margin of Safety) نوان شاخص هاي سازه اصلی و سازه ثانویه به ع
به تنهایی کافی  MSمقاومت باقی مانده استفاده می شود. در این معیار 

بار پس از شکست  عباز توزی) براي باقی ماندهنبوده و مقدار ماده موجود (
 3شماره در جدول  مسیر اصلی بار و سازه اولیه، حائز اهمیت است.

 شان داده شده است.چگونگی امتیاز دهی بر اساس معیار باقی مانده سازه ن
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 امتیاز بر اساس معیار مقاومت باقی مانده -3جدول 
 حالت سازه اصلی سازه مجاور و ثانویه امتیاز

 a پایین MS MS پایین و ماده سازه مجاور بسیار اندك 15تا 14

 b پایین MS MS باال و ماده سازه مجاور بسیار اندك 13تا 12

 c باال MS MS مجاور بسیار اندك پایین و ماده سازه 11تا 10

 d پایین MS MS نسبتاً زیادپایین و ماده سازه مجاور  9تا 8

 e پایین MS MS باال و ماده سازه مجاور نسبتاً زیاد 7تا 6

 f باال MS MS باال و ماده سازه مجاور بسیار اندك 5تا 4

 g باال MS MS پایین و ماده سازه مجاور نسبتاً زیاد 3تا 2

 h باال MS MS باال و ماده سازه مجاور نسبتاً زیاد 1

 
 هبه عبارتی در فلسفه تحمل خرابی، سازه داراي مسیرهاي بارهاي چند گان

است و از دست رفتن یکی از المان هاي سازه اي  (redundant)و جایگزین
نباید منجر به از دست رفتن کل سازه شود و بخش جایگزین بایستی 

 کند.بتواند بار تحمل 
 

 معیار سوم: وضعیت خرابی ایمن سازه  3.3
وضعیت خرابی ایمن یک المان سازه اي نشان می دهد که آیا سازه باقی 
مانده (سالم) می تواند قبل از شناسایی عیب، بارهاي وارده را به صورت 

توانایی سازه بحرانی در تحمل این معیار به عبارتی  ؟ایمن تحمل کند
این معیار  ارهاي خستگی را شناسایی می کند.خرابی، پس از اعمال ب

ایمنی  -ایمنی می باشد. طراحی خرابی -متمرکز بر فلسفه طراحی خرابی
تشخیص می دهد که ترك هاي خستگی ممکن است ایجاد شوند؛ بنابراین 
سازه را به گونه اي می توان طراحی و ساخت که ترك ها به شکست سازه 

 4شماره در جدول  وند، منجر نشوند.پیش از آنکه شناسایی و تعمیر ش
 چگونگی امتیاز دهی بر اساس معیار خرابی ایمن نشان داده شده است.

 
 امتیاز بر اساس معیار خرابی ایمن -4جدول 

 حالت توضیح عیب و مواجهه با آن امتیاز

15 

 با بازرسی دوره اي برنامه ریزي شده فقطعیب 

a 
 مان پرواز،قابل شناسایی است. خرابی سازه در ز

 قبل از انجام هر اقدام فوریتی جهت نشاندن ایمن هواپیما

 توسط خلبان، منجر به از دست رفتن هواپیما می شود.

 14تا 13

 با بازرسی دوره اي برنامه ریزي شده فقط عیب

b 
 قابل شناسایی است. خرابی سازه در زمان پرواز،

 هت نشاندن انجام اقدام فوریتی ج خلبان اجازهبه 

 ایمن هواپیما را می دهد.

 12تا 11
 به راحتیعیب با بازرسی دوره اي برنامه ریزي شده 

c ،قابل شناسایی است. خرابی سازه در زمان پرواز 

 آشکار است و به آنها اجازه فرود ایمن می دهد. خدمهبراي 

 10تا 6
 بازرسی دوره اي برنامه ریزي شده دونعیب ب

d 
 ار است. مقاومت باقی مانده، براي اتمام ایمن پرواز است.آشک

 5تا 1
 عیب براي خدمه زمینی یا خدمه پرواز آشکار است و 

e 
 بازبینی به راحتی قابل انجام است.

 
معیارهاي باال براساس قابلیت شناسایی بودن عیب در هواپیما و آشکار 

 واپیما بنا شده است.بودن آن و چگونگی این عیوب جهت نشاندن ایمن ه
 

 معیار چهارم: مشخصه هاي توزیع بار 4.3
سازه با مشخصه توزیع بار مناسب قادر است بار را به خوبی به المان هاي 
سازه اي مجاور خود انتقال دهد بدون این که تنش هاي اضافی به وجود 
آید. طراحی مسیر انتقال بار کلی و محلی، به هم رسیدن این بارها، 

نشان  5جدول شماره ت و... براي امتیازدهی استفاده می شود که در اتصاال
 داده شده است.

 
 امتیاز بر اساس مشخصه هاي توزیع بار -5جدول 

 حالت نوع مسیر بار امتیاز

 10تا 8

 تقاطع مسیرهاي بار اصلی در الگ ها و اتصاالت اصلی

a 
 انتهاي استرینگرها با مسیر بار پیچیده 

 نی سطح مقطع یا تغییر ناگها

 مسیر انتقال بار در سازه هاي باربر اصلی

 8تا 4

 وصله هایی با بارهاي خمشی خارج از مرکز

b 
 مسیر انتقال بار با نیروي لهیدگی زیاد

 طراحی پیچیده بار و انتقال از پیچ هاي کششی

 انتقال بار از مسیرهایی با تعداد اتصال کم

 4تا 1
 وتاییاتصاالت برشی د

c وصله هاي تقویت شده 

 ناپیوستگی هاي هندسی تقویت شده
 

در واقع با توجه به عبور بارهاي اصلی در الگ ها نسبت به وصله هاي 
 تقویت شده، واضح است که امتیاز آنها نیز بیشتر است.

 
 مستعد ترك ناشی از تنش اولیه و خوردگیم: پنجمعیار  5.3

 Sustained stress) (sscc) خوردگیترك ناشی از تنش اولیه و 
corrosion cracking) وضعیتی را بیان می کند که در آن ترك در سازه 

تحت تنش کششی ثابت و در شرایط محیطی سخت و تحت خوردگی 
شروع به رشد می کند. تنش کششی ثابت می تواند حین ساخت قطعه یا 

ت تنش پس بیرون آوردن یک مجموعه سازه از جیگ و فیکسچر به صور
 ssccامتیاز بر اساس   6جدول شماره در  ماند در سازه وجود داشته باشد.

 نشان داده شده است. 
 

 ssccامتیاز بر اساس معیار  -6جدول 
 حالت مقاومت ماده حالت تنش امتیاز

 sscc aمقاومت کم در برابر  سازه تحت تنش پس ماند 5

 sscc bمقاومت کم در برابر  تنش کششی ناچیز  4

 sscc cمقاومت متوسط در برابر  سازه تحت تنش پس ماند 3

 sscc dمقاومت متوسط در برابر  تنش کششی ناچیز  2

 sscc eمقاومت باال در برابر  سازه تحت تنش پس ماند 1

 sscc fمقاومت باال در برابر  تنش کششی ناچیز  0

 
 معیار ششم: مستعد خوردگی 6.3

با توجه به شرایط محیطی، پیکربندي سازه و  مستعد خوردگی بودن
مقاومت آن در برابر فرسودگی ارزیابی می شود. آلیاژهاي آلومنیوم که 
عمدتاً در سازه هاي هوایی مورد استفاده قرار می گیرند، در صورتی که به 
خوبی محافظت نشوند در معرض خوردگی و عوارض ناشی از آن قرار می 

ین موضوع نگهداري هاي معمول سازه کفایت می گیرند. براي مقابله با ا
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کند. امتیاز دهی بر اساس شرایط محیطی، مشاهده/ نگهداري سازه و نوع 
عملیاتی که در نهایی کردن سطح قطعه انجام می شود به شرح زیر مالك 

 ارزیابی خواهد بود.
 

 امتیاز دهی محیطی و تعمیر و نگهداري: -1
A ي قطعه.احتمال اندك، در مشاهده/ نگهدار 
B ًمی شود.، مشاهده/ نگهداري احتماال 
C .مرتب سطح قطعه تمیز و به راحتی مشاهده می شود 
جدول امتیاز دهی پوشش دهی سطح و محافظت که مطابق  -2

 خواهد بود. 8شماره 
امتیاز دهی محیطی و تعمیر+ امتیاز  =امتیاز کل خوردگی -3

 دهی محافظت و پوشش سطح
 

یاز بر اساس محیطی و تعمیر و نگهداري و امت  8و  7ول شماره اجددر 
 نشان داده شده است. پوشش دهی سطح 

 
 امتیاز بر اساس شرایط محیطی -7جدول 

 امتیاز
 حالت شرایط محیطی

A B C 

 a سازه با مسیر بار منفرد یا ناحیه تحت خوردگی ۳ ٤ ٥

٤ ۳ ۲ 
سازه در معرض گاز خروجی موتور، در معرض 

 b نمک، 
 ري باال، مخزن فاضالبدماي کا

 c سازه در معرض باران، رطوبت، مه، تقطیر ۱ ۲ ۳

 d سازه در ناحیه اي خشک و بدون آالینده ۰ ۱ ۲

 
 امتیاز براساس پوشش دهی سطح -8جدول 

 حالت نوع پوشش سطح ماده امتیاز

 a فلز بدون روکش  5

 b آلوداین، صفحه کادمیم، فقط پرایمر اپوکسی 4

 c کردن کرومیک یا آلکد بدون عملیات شیمیاییآنودیزه  3

 d آنودیزه کردن کرومیک به عالوه پوشش دهی پلیورتین 2

 e آنودیزه کردن اسید سولفوریک 1

 
 (Kt)معیار هفتم: تمرکز تنش ناشی از هندسه 7.3

رزوه ها و شکاف ها، عواملی در افزایش و باالرفتن تنش در سازه سوراخ ها، 
این ناپیوستگی ها در اجزاء سازه اي وجود داشته باشند،  هستند. زمانی که

اعمال بار به سازه سبب تمرکز تنش ناشی از هندسه در ناحیه مذکور 
محلی به جهت پیدایش ترك  Ktبیان می شود.  Ktخواهد شد که با اثر 

امتیاز بر اساس   9 جدول شماره در خستگی و رشد آن حائز اهمیت است. 
 نشان داده شده است.  ل هندسیتمرکز تنش به دالی

 
 
 
 
 
 
 

 امتیاز براساس تمرکز تنش هندسی -9جدول 
 حالت تمرکز تنش ناشی از هندسه امتیاز

 8تا 6

Kt ناشی از تنش کششی بزرگ : 

a 

Cutout مستطیلی تحت بار یک جهته 

Cutout مثلثی تحت بار یک جهته 

Cutout بیضوي تحت بار عمود بر محور بزرگتر 

Cutout دایروي در پوسته تحت بار فشاري داخلی 

 سوراخ دایروي/بیضوي تحت اثرات هندسی

 آرایش سوراخ پیچ/پرچ لوزي و لبه هاي تیز

 6تا 5

Kt در بارگذاري دو محوره کششی : 

b 

 سوراخ اتصاالت سرتاسر قطعه

 سوراخ دایروي در عرض قطعه

 سوراخ هاي تقویت شده

 دایروي/بیضوي تحت بار کشش دو جهته سوراخ هاي

 پیچ هاي کششی

 ناپیوستگی هاي هندسی تقویت شده

 سوراخ هاي دایروي/بیضوي تحت بار کشش دو جهته

 پیچ هاي کششی

 4تا 2

Kt مالیم : 

c 
 filletعضوهاي سازه اي با 

 سوراخ هاي دایروي تقویت شده تحت کشش دو محوره

fillet ه با عملیات شیمیایی ایجاد می شوندهایی ک 

 2تا 1
Kt ناچیز و بارهاي برشی : 

d سوراخ تحت بار برشی 

 عضوهاي سازه اي هموار
 

 معیار هشتم: قرار داشتن در معرض عیب اتفاقی 8.3
بر اثر برخورد یا ضربه شیء به سازه یا عملیات نادرست حین  عیب اتفاقی

پیما رخ می دهد. امتیازبندي بر اساس ساخت یا تعمیر و نگهداري هوا
محل قرارگیري قطعه حاوي عیب، ردیابی عیب و مسیر بار جایگزین انجام 

 می شود.
 منشا این نوع عیوب شامل:

 تماس و برخورد با تجهیزات حمل و نقل زمینی -
 اشیا روي باند و ضایعات تایر -
 برخورد باران، تگرگ، پرنده و اشیا خارجی در هوا -
 یر و نگهداري نادرستعملیات تعم -
 مواد شیمیایی و اسید -
 نوك ملخ و پرتابه از آن، مانند ملخ -

 نواحی که احتمال وقوع این نوع عیب در آن زیاد است:  مواردي از 
 درهاي ورودي و بارگیري -
 لبه حمله و فرار بال و دم ها -
دریچه هاي دسترسی و نواحی که مرتبا در تعمیر و نگهداري  -

 است.
 به تنظیم صحیح رسیده اند shimبا استفاده از اتصاالتی  که  -
 محفظه چرخ ها و سازه اطراف آن -

نشان داده شده  معیار عیوب اتفاقیامتیاز بر اساس   10 جدول شماره در 
 است. 
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 امتیاز براساس معیار عیوب اتفاقی -10جدول 
 حالت احتمال خرابی و ردیابی امتیاز

5 
 است زیاداحتمال خرابی 

a  بازبینی و نگهداري وجود نداردبرنامه 
 است اندك مقاومت بافی مانده سازه

4 
 است اندكاحتمال خرابی 

b برنامه بازبینی و نگهداري وجود ندارد 

 است اندك مقاومت بافی مانده سازه

3 

 است زیاداحتمال خرابی 

c 
ناحیه اغلب مورد بازبینی یا تعمیر و نگهداري 

 است

 است زیاد مانده سازه مقاومت بافی

2 

 است اندكاحتمال خرابی 

d 
ناحیه اغلب مورد بازبینی یا تعمیر و نگهداري 

 است

 است زیاد مقاومت بافی مانده سازه
 e احتمال خرابی تصادفی ناچیز است. 1

 
 معیار نهم: قابلیت بازبینی 9.3

رانی شود از و اکتشاف عیب، قبل از اینکه تبدیل به مسئله اي بح ردیابی
مهم ترین مشخصه هاي سازه با قابلیت تحمل خرابی است. میزان دشواري 

 یافتن عیب جهت امتیازبندي معیار مورد استفاده قرار می گیرد. 
 نشان داده شده است. قابلیت بازبینیامتیاز بر اساس  11جدول شماره در 

 
 امتیاز براساس قابلیت بازبینی -11جدول 

 حالت نینوع بازبی امتیاز

 12تا11

 ،جزئی و دقیق خاص بازبینی

a 

 ،کنترل شدید از یک ناحیه خاص
 نیازمند روش هاي خاص تست غیرمخرب، کنترل

 است تمیز کردن سطح و جداسازي قطعه الزم باشد، ممکن

 .پنهان است و فقط ترك با طول زیاد قابل شناسایی است سازه

 10تا8

 ، بازبینی جزئی

b 
 ،ل شدید از یک ناحیه خاصکنتر

 کنترل با وجود نور کافی و یا به کمک آینه امکان پذیر است،

 ممکن است تمیز کردن سطح و دسترسی هاي دشوار الزم باشد،

 7تا5

 ، پایش درونی

c 
 ،کنترل بصري جهت شناسایی سازه داخلی

 بازبینی براي سازه هاي پنهان است

 .زکردن فیرینگ و دریچه هاي دسترسی داردمشاهده آن نیازمند با

 4تا3

 ، بیرونی پایش

d 
 ،کنترل بصري جهت شناسایی سازه خارجی

 .از طریق دریچه هاي دسترسی یا پنل ها امکان دارد مشاهده

 .نردبان و ... ممکن است مورد نیاز باشد استند،

 2تا1
 ، کنترل با قدم زدن اطراف هواپیما

e 
 .ي از سطح زمین جهت شناسایی انجام می شودکنترل بصر

 
 

 نکته
بعضی از نقاط و قطعات هواپیما با توجه به مطالبی که در قسمت 

دسته بندي نخواهد  ،عنوان شد جزء نقاط بحرانی PSEگستردگی نقاط 
امتیاز دهی  ع. به طور مثال سازه کف هواپیما و یا اینتریور هیچ موقشد

یک سري نقاط دیگر که در محدوده این براي  هیامتیاز داما  نخواهد شد.
بایستی صورت بگیرد و در نهایت هر کدام از این گستردگی قرار می گیرند 

قسمت ها که از امتیاز باالتري برخوردار شد مورد توجه بیشتري قرار بگیرد 
در این که این امتیاز دهی مطابق روش پیشنهادي انجام خواهد شد. 

یک هواپیماي گشت دریایی براي چند قسمت از اي مرحله امتیاز دهی بر
 بررسی خواهد شد. PSEشناسایی بهتر نقاط 

 ي گشت دریاییپیاده سازي معیارها در سازه هواپیما .4
که در شرایط  است بر روي دریاهابه طور کلی ماموریت این نوع هواپیماها 

اد و قرار دارد و با توجه به عملیات هاي امد محیطی نمک و داراي رطوبت
، سازه هواپیما همواره با توجه به تغییر ارتفاع نجات بر روي سطح دریا

داراي محدوده تنش باالیی خواهد بود. لذا در ادامه مقاله، امتیاز دهی بر 
روي قسمت هاي انتخابی پوسته هواپیما و مجموعه اتصاالت درب 

 اضطراري پیاده سازي شده است.
 هواپیمابدنه پوسته  1.4
شده است؟ ه پوسته در نظر گرفتهمجموع چرا  

 ، دارايداراي امالح و نمکدریا و محیط این مجموعه در معرض مستقیم 
Cut out  هاي تقریباً بزرگ، تنش هاي قابل بررسی، از لحاظ تحمل بار

و  2024T3 ممانند یک استوانه جدار نازك، جنس پوسته از آلومینیو
 دسترسی به آن خوب و قابل شناسایی است.

 نشان داده شده است. 1نه پوسته کلی این هواپیما در شکل نمو
 

 امتیاز نهایی پوسته بدنه هواپیما -12جدول 
 شماره حالت معیار امتیاز

 1G b 1سطح تنش کاري  17

 f 2 مقاومت حدي و باقی مانده  4

 d 3 وضعیت خرابی ایمن سازه 6

 c 4 مشخصه هاي توزیع بار 1

 b 5 اولیه مستعد ترك ناشی از تنش  4

 b,c 6 مستعد خوردگی 5

 Kt( d 7تمرکز تنش( 2

 d 8 قرار داشتن در معرض عیب اتفاقی 2

 d 9 قابلیت بازبینی 3

 امتیاز کل ٤٤
، حاشیه اطمینان هاي سازه اولیه و  80.2Mpaبرابر با  G1ناشی از تنش 
ي بدون بازرسی دوره ا، عیب در هیچ مدرکی پایین ذکر نشده استثانویه 

است، سازه به طور مستقیم در معرض نمک  مالیم، توزیع بار آشکار است
، احتمال ، مقاومت ذاتی آلیاژ کم استبوده و قطعه باید مرتب تمیز شود

در  می باشد. وسایلی مانند نردبان و ...و براي بازدید نیاز به خرابی اندك 
 براي آن به دست آمده است. 44نهایت امتیاز کل 

 درب اضطراري  اتصاالت مجموعه 2.4
براکت درب اضطراري می باشد که عدد  6مجموعه اتصاالت درب داراي 

داده  نشان  2در شکل شماره که کل نیروهاي درب را تحمل می نمایند، 
این براکت ها به تیرهاي عمودي و افقی درب توسط اتصاالت شده است. 

 پیچی و پرچی اتصال داده شده اند. 
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 درب در نظر گرفته شده است؟ مجموعه براکتچرا 
نیاز به ، ارتباط دهنده اصلی مابین بدنه هواپیما و درباین مجموعه 

جنس براکت و تقریباً باال و  تنش هاي قابل بررسی ، کلی بازبینی جزئی و
 . است 7050T7451 مآلومینیوها از 

 هواپیما اتصاالت درب اضطراريامتیاز نهایی  -13جدول 
 شماره حالت عیارم امتیاز

 1G b 1سطح تنش کاري  19

 f 2 مقاومت حدي و باقی مانده  13

 b 3 وضعیت خرابی ایمن سازه 13

 b 4 مشخصه هاي توزیع بار 6

 a 5 مستعد ترك ناشی از تنش اولیه  5

 c,d 6 مستعد خوردگی 4

 Kt( b 7تمرکز تنش( 6

 b 8 قرار داشتن در معرض عیب اتفاقی 4

 c 9 بازبینیقابلیت  6

 امتیاز کل ۷٦
، حاشیه اطمینان هاي سازه اولیه و  120Mpaبرابر با  G1ناشی از تنش 

می باشد، عیب با برنامه ریزي مشخص  0.5و  0.06ثانویه به ترتیب برابر با 
می شود، توزیع بار متوسط و داراي ناهمواري نیز است، سازه به طور 

، احتمال اتی آلیاژ کم است، مقاومت ذمستقیم در معرض نمک نیست
در  ریور داخل می باشد.تو براي بازدید نیاز به برداشت این خرابی اندك

 براي آن به دست آمده است. 76نهایت امتیاز کل 
 

 گیري نتیجه .5
 damage) تحمل خرابی طراحی بودن فلسفه کاربرديبا توجه به 
tolerance)    نسبت به فلسفه هاي طراحی عمر دائمی(safe life)  و

، انتخاب در سازه هواپیما (fail safe)طراحی عمر ایمنی بر اساس شکست 
زیرا عمر سازه بر اساس انجام ، نداز اهمیت بسزایی برخوردار نقاط بحرانی

محاسبات خستگی و تحمل خرابی در این نقاط مشخص شده و در تست 
رزیابی پایش و ا در معرضهاي مقیاس کامل هواپیما نیز فقط نقاط بحرانی 

روش امتیازدهی معرفی شده در این مقاله سالمت سازه قرار می گیرند. 
است که براي  Ap25.571معیار مهم در هواپیما بر اساس بند  9داراي 

معیار، نیاز به بررسی هاي همه جانبه از کل  9دسترسی به امتیازات این 
این روش سازه اي است. در و در اختیار داشتن تمام مدارك  سازه هواپیما

است به عبارتی  G1بیشینه امتیاز، مربوط به سطح تنش قطعات در شتاب 
امتیازات کل یک نقطه بحرانی به این مورد اختصاص دارد.  %25دیگر 

معیارهاي مشخصه هاي توزیع بار، مقاومت هاي حدي، وضعیت خرابی 
مه این ایمنی سازه و قابلیت بازبینی نیز داراي امتیازهاي باالیی است. در ادا

از این معیارها یک سري حالت هایی در نظر گرفته  مهر کداروش براي 
مختص به شرایط چگونگی  مهر کداشده و با توجه به این حالت ها، که 

مسیر بار، تنش ها، شرایط محیطی، تمرکز تنش ها و... است امتیازها 
کلی  نسبت داده شده است؛ بنابراین براي رسیدن به این امتیازات، اطالعات

نیاز است. نکته مهم در  در نقطه بحرانی مورد نظرهواپیما سازه و جزئی 
. در استبعضی از این امتیازات تجربه طراح می باشد که کامالً اثرگذار 

از اولویت در باشند داشته نهایت هر کدام ار نقاط هواپیما که امتیاز باالتري 
تست مقیاس کامل  انجام محاسبات و چک و کنترل و ارزیابی و پایش در

پوسته بدنه هواپیماي گشت دریایی و مجموعه  در انتهاي مقاله برخوردارند.
اتصاالت درب اضطراري هواپیما که داراي شرایط اولیه براي انتخاب نقاط 

بحرانی بوده اند امتیاز دهی شده که هر کدام با توجه به حالت هاي مورد 
براي پوسته هواپیما و  44ل نظر و اطالعات سازه اي آن داراي امتیاز ک

براي مجموعه اتصاالت به دست آمده است. بنابراین با  76امتیاز کل 
مقایسه امتیازات این دو مورد نشان داده شده که مجموعه اتصاالت داراي 
شرایط بحرانی تري نسبت به پوسته براي هواپیماي مورد نظر به عنوان 

حاسبات و پایش این نقاط لذا انجام م .نقاط بحرانی به دست آمده است
اولویت بیشتري داشته و سازه آن از نقطه نظر تحمل آسیب، بحرانی تر 

 است.
 ها   شکل
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