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آنالیز ایمنی سیستم تهویه مطبوع با استفاده از آنالیز درخت خطا

3رفکیایین یحس،2صطفی محموديم،1آشتیانیشاهیعلیمحمد

دانشکده مهندسی هوافضا -دانشگاه صنعتی مالک اشتر-تهران-3و 2، 1

چکیده
اي از سیستم ها و زیر مجموعه،هواپیماها به عنوان یک سیستم پیجیده

یکی از سیستم هاي با اهمیت در هواپیما که نقش .سیستم ها می باشد
امنیت و سالمت پرواز دارد سیستم تهویه مهمی در آسایش مسافران و 

بررسی خطاهاي پیش آمده در این سیستم در .مطبوع هواپیما می باشد
کالس هواپیماهاي جت منطقه اي و آنالیز این خطاها و در نهایت 
دسترسی به قطعات با اهمیت و موثر در اکثریت اشکاالت این سیستم 

انی و جلوگیري از نقش مهمی در ایمنی پرواز ها و کاهش خطرات ج
.خسارات مالی براي شرکتها دارد

و خرابی، روش وایبل، اتحلیل خط، سیستم تهویه مطبوع:هاي کلیديواژه
.ایمنی

مقدمه
حمل و نقل هوایی و به ویژه هواپیماها امروزه نقش بسزایی در جابجایی بار 
و مسافر را بین اقصی نقاط جهان بر عهده دارند به گونه اي که صنعت 
هوایی  امروزه کلید اصلی توسعه در بسیاري از مناطق و کشورهاي در حال 

عه روز یکی از کالسهاي هواپیما که امروزه در حال توس.توسعه می باشد 
افزون بوده و بکارگیري آن در اکثر شرکتهاي هواپیمایی به نحو چشمگیري 

هواپیماهاي جت منطقه اي می باشدکه با ,در حال افزایش می باشد
مسافر در اکثر خطوط هوایی در حال جایگزینی 140تا 50ظرفیت حدود 

در .ندبا هواپیماهاي پیستونی و توربوپراپ و انواع دیگر هواپیماها می باش
حال حاضر شرکتهاي ایر باس و بوئینگ با دو محصول 

دو تولید کننده اصلی در این کالس از "737بوئینگ"و"320ایرباس"
هواپیماها می باشندو تولیدکنندگانی از برزیل و کانادا هم با آنها رقابت می 

.کنند
اهمیت آنالیز خطا

هاي مختلف بکاررفته در این هواپیما گسترش و توسعه و پیچیدگی سیستم
- روز به روزبه تعداد و تنوع اشکاالت و خطاهاي ایجاد شده در این سیستم,

افزاید که بوقوع پیوستن این اشکاالت خود باعث انواع زیانها به ها می
شود و این امر خود به اهمیت شرکتهاي هوایی و تولیدکنندگان هواپیما می

.افزایدها میاالت بوقوع پیوسته در این سیستمتر اشکبررسی هرچه دقیق
برخی از حوادث اتفاق افتاده درکالس هواپیماهاي جت در ادامه به بررسی 

. پرداخته شده استاي منطقه
737هواپیماي بوئینگ حادثه -

اي که نخستین مورد از حوادث پیش آمده براي هواپیماهاي  جت منطقه
مربوط به یک فروند هواپیماي ،باشدترین آنها هم مییکی از معروف

که است "هلیوس ایرویز "متعلق به خطوط هوایی "31S-737بوئینگ "
به وقت محلی دچار سانحه 9در حدود ساعت 2005آگوست 14در تاریخ 

در "الرناکا"از 06:07در این تاریخ در ساعت این هواپیما در ساعت .گردید
در یونان عزیمت "آتن"مسیر در جمهوري چکاز "پراگ"قبرس به مقصد 

پایی خلبان با کنترلر تماس گرفت واز 16000مدتی در ارتفاع زپس ا. کرد
وجود هشدار در سیستم جلوگیري از برخاست هواپیما و تجهیزات سیستم 

ندین مکالمه بین خلبان و کنترلر صورت گرفت تا چ. کننده خبر دادخنک
و از این ارتفاع ارتباط رادیویی پایی رسید 28900اینکه ارتفاع هواپیما به 

کیلومتري شمال غربی آتن سقوط کرده 33سرانجام هواپیما در . قطع شد
هواپیماها و از تمامی ]. 9[شدندخدمه آن کشته 6مسافر و 115و همه 

ها و داراي سیستم،هاي پیچیدهاي به عنوان سیستمهاي منطقهجمله جت
در کنار یکدیگر و با هم تشکیل که هستند هاي بسیار زیادي زیرسیستم

دهند که هدف پرواز سریع و ایمن را یک سیستم پیچیده منظم را می
باشد که ها بسیار زیاد میسیستمها و زیرتنوع این سیستم. کنندتامین می
شود در فصل می100که شامل حدود آمده است"100آتا"بندي در تقسیم

تباط مستقیم با آن را توضیح هر فصل یک قسمت از هواپیما و موارد ار
[4].داده است

بررسی سیستم تهویه مطبوع در هواپیما
همواره بایستی، در طی عملکرد هواپیما چه در روي زمین و چه در هوا

محیط . پروازي و مسافران احساس آسایش و راحتی داشته باشندخدمه
هواپیما بایستی نه خیلی گرم باشد و نه خیلی سردو بایستی هواي کافی 
براي تنفس داشته باشند و فشار هواي محیط اطرافشان هم بایستی 

زیرا همزمان با تغییر ارتفاع ،پذیر نیستاین به سادگی امکان.مناسب باشد
تغییرات سریع دما ورطوبت و سایر , یک نقطه به نقطه دیگروحرکت از 

[10,13].شرایط محیطی را خواهیم داشت که بایستی کنترل شود

منابع تولید گرما و حرارت در هواپیما
حرارت جنبشی)1
حرارت خورشیدي)2
حرارت حاصل از دستگاههاي اویوینیکی و الکتریکی هواپیما)3
سیستم هاي هواپیمابار حرارتی حاصل از سایر )4

به منظور کنترل دما در نقاط مختلف هواپیما از سیستم هاي خنک کننده 
در هواپیما استفاده می شود که برخی از انواع این سیستم ها در ذیل آمده 

.است
سیستم هاي خنک کننده

:نوع اصلی از سیستم هاي خنک کننده وجود دارند که عبارتند از سه
کننده بر اساس چرخه هواسیستم هاي خنک )1
سیستم هاي خنک کننده بر اساس چرخه گاز)2
سیستم خنک کننده بر اساس چرخه مایع)3

هاي خنک کننده بر اساس چرخه هواسیستم
شکل کلی این سیستم این است که انرژي حرارتی هواي کمپرسور از موتور 
ابتدا توسط یک رادیاتور گرفته شده و سپس این هوا از یک توربین که با 

یابدو چرخد عبور کرده و فشار و دماي هوا کاهش مییک کمپرسور می
بنابراین . گیرددر دما و فشار پایین مورد استفاده قرار میهواي حاصل شده 

باشد سیستم خنک از آنجاییکه هواي موتور همواره در دسترس می
باشد که کنندگی هوا میکنندگی سیکل هوا بهترین گزینه براي خنک

همچنین در ادامه براي تامین فشار کابین هم این هوا درسیکل بسته 
.کاربرد دارد
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است "سیکل گاز"ز سیستم اترکه این سیستم سبکاما گرچه 
به دلیل اینکه حجم هواي زیادي در این سیستم . محدودیتهایی هم دارد

باشد که جایگذاري و هاي با قطر زیاد میمسیرها و لوله،باشدمورد نیاز می
باشدو از طرفی هواي خروجی از موتور باعث کاهش نصب آنها مشکل می
مسیرهاي هواي بیرون هواپیما که براي خنک کاري عملکرد موتور شده و

- رود هم باعث افزایش پسا در هواپیما میدر رادیاتور به کار می
[10,13].شود

سیستم هاي توزیع هواي کابین
اي هاي توزیع هوا در کابین هواپیماهاي نظامی و سیویل به گونهسیستم

دماي .فراهم آوردطراحی شده است که حداکثر راحتی ممکن را در محیط 
بدون ایجاد , بدن مسافران و خدمه پروازي باید در حد مطلوب حفظ شود

.هیچگونه خستگی یا سرما یا گرماي موضعی بیش از حد
تنظیم فشار کابین

این سیستم از طریق یک دریچه کنترل فشار که در دیواره انتهایی کابین 
ورود و (ان هواي تهویه ریق کنترل میزان جریطقرار دارد فشار کابین را از 

خدمه پروازي از طریق .در حدمطلوب تنظیم می کند, به کابین)خروج
ارتفاع کابین را در حد مورد نظر تنظیم کرده و و پس از رسیدن , تنظیمات

ارتفاع کابین به حد مورد نظر تنظیم فشار شروع می شودو این حد تازمانی 
ه کابین برسد ادامه پیدا می که فشار کابین به حداکثر توانایی تنظیم شد

[11].کند 

طراحی سیستم تامین هواي مطلوب در هواپیما
میزان دماي اعمالی به سیستم و یا کاهش دماي سیستم کابین ویا 

:]10[کاکپیت بر اساس فرمول زیر محاسبه می گردد

.:سیستم تهویه مطبوع در کل شامل قسمتهاي زیر می باشد
شرایط محیطیواحد کنترل )الف
سیستم کنترل دما)ب
سیستم توزیع)ج
سیستم جریان دادن دوباره هوا بین دستگاههاي الکتریکی و )د

الکترونیکی
:واحد کنترل شرایط محیطی در کل داراي قسمتهاي زیر می باشد

اتبادل کننده دماي هو)1
مجموعه توربین و کمپرسور)2
متمرکز کننده رطوبت )3
جداکننده رطوبت)4
پمپ کننده رطوبت جدا شده)5

روشهاي آنالیز خطا در سیستم ها و زیر سیستم ها
هایی که امروزه با آنها سروکار داریم هر روزه در حال پیشرفت و سیستم

از جمله در سیستم هاي هواپیمایی که فرآیند ،پیچیده شدن می باشند
طراحی آنها نیز فرآیندي زمانبر و پر هزینه بوده ودر صورت بروز اشکال در 
زمان بهروبرداري هزینه هاي جانبی زیاد و متنوعی ممکن است به سازنده 
و اپراتور وارد شود به همین دلیل در طی زمان روشهاي مختلفی براي این 

ها طراحی و آزموده شده است که هرکدام نقاط ضعف و بررسی و آنالیز
.قوت خاصی داشته اند

روش شمارش قطعه)1
روش آنالیز اثر و حالتهاي اشکال)2

روش آنالیز بحرانی و حالتهاي خطا)3
روش بررسی خطر مقدماتی)4
روش بررسی خطر اشکال)5
روش ماتریس اشکال دوگانه)6
مدل مسیرهاي موفق)7
درخت خطاروش آنالیز )8

,با وجود اثرات مجزا یا ترکیبی اشکاالت مختلف روي کارکرد سیستم
باشدو بایستی به هر حال از تشخیص تمامی حالتهاي اشکال ناممکن می

و )تر برخی اشکاالتدر مقابل اثرات مخرب(برخی از تاثیرات صرفنظر کنیم 
و یا "حالت خطاآنالیز اثر و "هاي مانند روش،در این میان برخی از روشها

توان ها میاز این روشکه,آیدکاربردي تر به نظر می"آنالیز درخت خطا"
- ها و زیر سیستمبه جهت بررسی و آنالیز خطاهاي بوجود آمده در سیستم

هاي هواپیماها و بویژه هواپیماهاي جت منطقه اي استفاده کردودر این 
.دهیممیبین ما روش آنالیز درخت خطا را مورد بررسی قرار 

روش درخت خطا
درخت خطا در اصل یک نمایش گرافیکی از مجموعه عواملی می باشدکه 
به صورت موازي و سري بایکدیگر اتفاق افتاده اندتا در نهایت باعث بروز 

توانند حوادثی باشند که به همراه اشکال خطاها می.اندشده"حادثه اصلی"
سایر ایرادها اتفاق افتاده و افزاري و اشتباهات انسانی و در قطعات سخت

شودو در واقع این روش مجموعه حوادث منجر به حادثه اصلی نهایی می
.دهدمنجر به حادثه اصلی را نمایش می

یا "دریچه"باشد کهها میاي از بخشاین روش شامل مجموعه
"GATE"شوندکه مسیرهاي منتهی به علت نهایی را باز یا نامیده می

و بدین ترتیب ارتباط حوادث مورد نیاز براي بروز دهندبسته نشان می
هاي اصلی در این روش در برخی از سمبل.دهندحوادث باالتر را نشان می

[6].جدول زیر آمده است

برخی از سمبلهاي درخت خطا:1جدول

حادثه پایه

حادثه توسعه نیافته
حادثه حالت دهنده

"یا"دریچه 

"و"دریچه 

ارزشیابی درخت خطا
حادثه "مشخص کردن حوادث بحرانی و ترکیب حوادثی که منجر به - 

.شود"اصلی
گسترش و پایهبر اساس احتمال حوادث حادثه اصلی محاسبه احتمال - 

در درخت خطانیافته
کیفی- بکمی   -الف:دو نوع از تحلیل عبارتند از - 

جبر بول
.بر اساس قوانین جبر بول انجام می شوددرخت خطاارزیابی

.درخت خطا بر اساس قواعد بول ارتباط حوادث را توصیف می کند- 
درخت خطا به معادالت معادل از جبر بول ترجمه می شود- 

Q = W * CP-AIR (TC - TS)
W:mass flow in kg/s
CP-AIR:1 $005 kw/[kg/s - k]
TC:cockpit/cabin target temp. (%c)
TS:supply temp. (%c)

(1)
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"یا"روش اتصال 
مثال با نام OR GATEرا که به یک Bو A"مجموعه اي از حوادث مثال

Qوصل می شوند را در نظر می گیریم:
- P(Q)=P(A)+P(B)-P(A∩B)یا
- P(Q)=P(A)+P(B)-P(A)P(B|A)

:به طور تقریبی می توان گفت 
P(Q)=P(A)+P(B) (2)

"و"روش اتصال 
و Aشودو اگر وارد میGATEیک تقاطع حوادثبه این- 

Bوارد”Q”GATE شوندکه از نوعANDباشد داریم:
- P(Q)=P(A)P(B|A)=P(B)P(A|B)

بنابراینP(A|B)=P(A)و P(B|A)=P(B)مستقل باشندBوAاگر 
P(Q)=P(A)P(B

:بررسی کمیتی اشکاالت
این مدل ,باشدترین روشها در این زمینه مییکی از رایجوایبل مدل 

ترین و پرکاربردترین روشهاي مختلفی داردکه روش دو پارامتري ساده
قابلیت اطمینان در این .باشدکه به صورت زیر میاست روش در این مدل 

):روش از فرمول زیر بدست می آید ) = exp [−( )β] η>0 β>0       t≥ 0
با استفاده از این فرمول می توان احتمال خطا در قطعات را اینگونه تعریف 

:کرد
F(t)=1-R(t)→F(t)=1- exp [−( )β]

نشان دهنده βوtاحتمال وقوع خطا در قطعه قبل از زمان F(t)ه در آن ک
ηاین است که نرخ وقوع خطا زیاد شونده است یا ثابت یا کاهنده و 

[7,8].خصوصیات عمر قطعه را بیان می کند

آنالیز و پیش بینی خطا در سیستم تهویه مطبوع هواپیماي جت 
منطقه اي

باره اشکاالت سیستم تهویه مطبوع یک هواپیماي جت منطقه اي در حال 
به بررسی احتماالتی اشکاالت قطعات مختلف سیستم پرداخته و ,مفروض 

آن ایراد را ,با استفاده از رسم درخت خطا براي هر یک از اشکاالت عمده 
تجزیه و تحلیل کرده و به قطعات بحرانی در سیستم تهویه مطبوع می 

با توجه به اطالعات موجود به پیش بینی خطاهاي رسیم و سپس 
.احتماالتی و فراوانی آن ایرادها خواهیم پرداخت

بررسی مشخصات کلی سیستم تهویه مطبوع
نخست قطعات اصلی سیستم تهویه مطبوع را در هواپیماي جت منطقه 

بیان کرده و سپس ارتباط این سیستم را با سایر ,)بر اساس سیکل هوا(اي
ي هواپیما با بیان مشخصه هاي ورودي و خروجی سیستم بیان سیستم ها
[10].می کنیم

:اشکاالت سیستم
اشکال کلی در دبه صورت چنهااشکاالت بوجود آمده در سیستم

نشاندهنده هاي کابین خلبان نشان داده می شود و سپس خلبان با توجه 
به نشانه هاي موجود اقدامات الزم را به عمل می آورد و تکنسین ها هم با 

.یابندبررسی دقیق تر و بررسی سیستم به قطعه معیوب دست می

مشخصه هاي سیگنالهاي ورودي سیستم تهویه مطبوع: 2جدول
مشخصه هاي 

ورودي
خرابیهاي ممکنسیستم ورودي

جریان هواي 
دریافتی از موتور

کمپرسور موتور 
هواپیما

قطع جریان هواي موتور-
افزایش فشار یا دماي هواي -

دریافتی 
جریان هواي 
برخوردي به 

سیستم

جریان هواي آزاد 
بیرون هواپیما

کاهش هواي برخوردي -
افزایش یا کاهش بیش از حد -

دماي هواي برخوردي
تنظیمات دستی 

هواي کابین
قطع سیگنال-خلبان

سیگنال اشتباه-
تنظیمات اتومات 
دماي هواي کابین

سنسورها از 
طریق کامپیوتر 

سیستم

قطع سیگنال-
سیگنال اشتباه-

جریان الکتریکی 
ورودي سیستم

سیستم برق 
هواپیما

قطع جریان-
مناسب نبودن جریان-

مشخصه هاي خروجی سیستم تهویه مطبوع هواپیما: 3جدول
مشخصات 

خروجی
سیستم 
خروجی

خرابیهاي ممکن خروجیها

هواي ارسالی به 
کابین هواپیما

از طریق لوله هاي 
عایق بندي شده

نشتی /  عدم ارسال هوا به کابین
ارسال هوا /  در سیستم ارسال

در دماي باال یا پایین 
دمیدن هوا به 

تجهیزات 
الکترونیکی هواپیما

مسیرهاي خاص 
براي ورود و 
خروج هوا به 

دستگاهها

عدم جریان مناسب هوا به 
دستگاههاو در نتیجه دماي باال 

در دستگاهها

عدم سیگنال
- بازچرخش

هوادرکابین

ارسال الکترونیکی 
به کابین

خرابی / قطع سیگنال-
سنسورهاي دماي کابین

عدم فشار مناسب 
در کابین

الکترونیکی ارسال 
به کابین خلبان

خرابی /قطع سیگنال-
فشار / نسورهاي فشار کابینس

باال یا پایین در کابین
سیگنال ارتفاع 
نادرست کابین 

هواپیما

ارسال الکترونیکی 
به خلبان

اشکال / عدم ارسال سیگنال-
/ در سیستم تشخص ارتفاع

ارسال نادرست سیگنال
دماي نامناسب در 

کابین
الکترونیکی ارسال 

به خلبان
ارسال / عدم ارسال سیگنال-

خرابی سنسورهاي /نادرست
دمادر کابین

بیش از حد در دماي
تهویه مطبوعسیستم

ارسال الکترونیکی 
به خلبان

ارسال /  عدم ارسال سیگنال-
سیگنال نادرست

کامپیوتر خرابی
تهویه مطبوعسیستم

ارسال الکترونیکی 
به خلبان

سیگنال / سیگنال عدم ارسال -
ناصحیح

ارتفاع نامناسب 
کابین

ارسال الکترونیکی 
به خلبان

سیگنال / عدم ارسال سیگنال-
خرابی / ناصحیح 
تشخیص ارتفاع/سیستم

اشکاالت مربوطبه سیستم تهویه مطبوع)1
در کابین خلبانحدفشار بیش از - 

(3)

(4)

(5)
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فشار بیش از حد در کابین مسافران- 
کابین خلبانافزایش بیش از حد دماي - 
افزایش بیش از حد دماي هواي کابین مسافران- 
کامپیوتر کنترل کننده حالت اتوماتیکبراي مسافران و خلبانان دچار - 

اشکال شده است
کامپیوتر کنترل کننده حالت دستی براي کابین مسافران و خلبان - 

.استدچاار اشکال شده
اشکال در کامپیوتر هاي تهویه مطبوع- 
واحد تولید هواي مطبوعافزایش دما در - 
افزایش دما در بخش دماغه هواپیما- 
فن باز چرخش هوا دچار اشکال شده است-

اشکاالت مربوط به سیستم کنترل فشار داخل کابین)2
پا9700افزایش بیش از حد ارتفاع کابین به باالي - 
افزابیش از حد فشار کابین- 
ارتفاع براي فرودعدم تنظیم مشخصات فرودگاه مقصد قبل از کاهش - 
.ارتفاع کابیت بایستی چک شود- 
.کامپیوتر تنظیم فشار دجار اشکال شده است- 
.نرخ افزایش یا کاهش فشار کابین هواپیما دچار اشکال شده است- 

روش نمایش خطاي بوجود آمده در هواپیماهاي مختلف متفاوت می باشد 
ریق چراغهایی و با توجه به سطح اهمیت و میزان اشکال بوجود آمده از ط

با رنگهاي زرد و قرمز و همچنین آالرم هاي صوتی متفاوت نشان داده می 
[11].شود

:رسم دیاگرام درخت خطا براي اشکاالت
پس از بیان برخی از خطاهاي اصلی بوجود آمده در سیستم تهویه مطبوع 

دیاگرام درخت خطا را براي ,با استفاده از روشهاي بیان شده ,و کنترل فشار
برخی از خطاهاي اصلی و مهم رسم کرده و در بخش هاي بعدي این 

[6].دیاگرامها را مورد بررسی هاي کمی و کیفی قرار می دهیم

بررسی اشکاالت در سیستم تهویه مطبوع هواپیماي جت منطقه اي 
:مفروض

براي این منظور به براي این منظور به آمارگیري درباره ایرادهاي پیش 
ایرادهاي پیش آمده در سیستم تهویه مطبوع هواپیما در آمارگیري درباره

طی یک دوره زمانی چند هزار ساعت پرواز پرداختیم و براي این منظور از 
مستندات مربوط به هواپیما که در بخش اداري فنی شرکت هواپیمایی 

و همچنین از تجربیات مهندسین و ه بایگانی می باشد استفاده کرد
می آشیانه تعمیراتی هواپیماي مذکور استفاده تکنسینهاي خط پرواز و

در ادامه سعی خواهیم کرد بابررسی و آنالیز این آمارها به قطعه یا کنیم
قطعات بحرانی سیستم دست یافته و سپس با بررسی احتماالتی ایرادهاي 

ساعت پرواز با استفاده از 1000این قطعات بحرانی در محدوده زمانی 
ه به نتایجی دست یافته و با تحلیل نمودارهاي فرمولهاي وایبل و غیر

.حاصل به راهکارهاي در جهت بهبود کارایی این قطعات دست یابیم
:ررسی کمی آنالیز دیاگرام درخت خطاب

در اینجا با توجه به منابع موجود و بررسیهاي میدانی انجام شده و اطالعات 
ا در مسیرهاي افزایش بیش از حد دم"ایراد مربوط به ,جمع آوري شده 

را که دیاگرام درخت خطایئ آن رسم "توزیع هواي ایرکاندیشن در کابین
.شده است را مورد بررسی کمی قرار می دهیم

:داریمBASIC EVENTوبراي محاسبه احتمال هر خطاي اصلی یا 

که با استفاده از این فرمول احتمال خطاي ایرادهاي اصلی بدست آمده 
یک حادثه نهایی را محاسبه می کنیم و براي محاسبه احتمال حادثه براي

:باشند داریم"یا"نهایی در صورتی که دریچه ها از نوع 

در سیستم تهویه مطبوع هواپیماي جت منطقه اي مفروض و اشکال 
ایرادهاي سیستم تهویه مطبوع "دماي باالدر مسیرهاي توزیع هواي کابین"

ساعت پرواز مورد بررسی قرار دادیمو حال به محاسبه 20000را براي 
همانگونه که در دیاگرام مربوط به این .می پردازیماحتمال حادثه نهایی

به حوادث اصلی یا ,کنیم بررسی مربوط به این ایرادایراد مشاهده می
BASIC EVANT هايB1تاB11[6].منتهی شده است

ه فاصله زمانی بین خرابی ها و نرخ حال با استفاده از مقادیر مربوط ب
براي .خرابیها میزان احتمال خطا هریک ازخرابیها را محاسبه می کنیم

:را محاسبه می کنیمB1نمونه احتمال خطا براي حادثه اصلی 

وبه همین ترتیب می توان احتمال خرابی را براي سایر حوادث اصلی یا 
BASIC EVENT در درخت خطاي مربوط به افزایش دماي هوا در

.بدست آوردکه در جدول زیر آمده است,مسیرهاي توزیع هواي کابین 
ي جت بررسی کیفی خرابیهاي سیستم تهویه مطبوع هواپیما

:منطقه اي
یا "فن بازچرخشهوادر کابین"کهقطعه دیدیمبا بررسی آمارها و دیاگرامها 

"RECUIRCULATION FAN"نشتی مربوط به لوله و همچنین
ساعت 20000در طی بررسیهاي حدود هاي هوا پوسیده و یا اتصاالت آنها 

پرواز داراي بیشترین میزان خرابیدر بین سایر قطعات سیستم تهویه 
اندکه در این بین لوله ها و اتصاالت آنهادر اکثر مطبوع و کنترل فشار بوده

. چکها و بازرسیهاي دوره اي سبک و سنگین مورد بازرسی قرار می گیرد 
آنچه که که اهمیت و هزینه بیشتري دارد قطعه فن بازچرخش هواي 

ین بنابراین در این بخش پراکندگی اشکاالت و خرابیهاي ا.کابین می باشد
را نمودار کرده و سعی می کنیم با استفاده از نرم افزار هاي موجود هقطع

به الگوي پراکندگی این خرابیها دست پیدا کنیم و سپس به بررسی این 
.الگو بپردازیم

برابر MTBFبا توجه به  جدول باال متوسط زمانی بین ایرادهاي فن یا 
حال باتوجه به .ساعت پرواز بوده است 230و180و900و80و90و 220

این داده ها احتمال اشکال یا خرابی در این قطعه را محاسبه و مورد 
الزم به ذکر است که با توجه به محدود بودن منابع .بررسی قرار می دهیم

بررسی در فاصله زمانی بین اولین اشکال مشاهده شده تا آخرین ,اطالعاتی 
زمان کل .ه است اشکال مشاهده شده در اطالعات در دسترس انجام شد

.ساعت پرواز می باشد2000بررسی در مورد این قطعه حدود 

i = MTBF = MEAN TIM E BETWEEN FAILURES

m= RATE OF EVENT = 1
i

P = 1 - EXP(- mT)

Pt = P(Bi
i=1

n/ ) - P(Bi
j=i+1

n/
i=1

n-1/ and B j) + P(Bi
k=j+2

n/
j=i+1

n-1/
i=1

n-2/ and B j and Bk) + . . .

. . . + (- 1)nP(B1 and B2 and . . . Bn)

i=10000&m=1
i=1

10000=1#10-4

P=1-EXP(-mT)&P=1-EXP(-1#10-4#2#10 4)&

P=0.8647

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)
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اشکاالت مشاهده شده در سیستم تهویه مطبوع هواپیماي برخی : 4جدول
[11]جت منطقه اي مفروض

- ساعت
پرواز

رفع اشکالاشکال مشاهده شده

110150Airframe air bleed fault light
during flight

Valve change

210310Airframe air bleed fault light
during flight/ Taxi

Check valve replace

310950Airframe air bleed fault light
during flight ice condition

Holes ON
Bootsrepair

411100Airframe air bleed fault light
during flight

Bootsleak repair

511450R/H Bleed fault light during
stat-up and flight

Bleed press SW.
replace

611610Pack NO.1 duct temp. is high
in ground and flight

Temp. SW./ sensor
replace

711750Pack NO.1 fault light IA ON
during ground operation

Leak in system
repaired

811770Pack NO.1 fault light IA ON
during ground operation

Leak in holes
repaired

913050Air condition dose not cool
in cabin

Heat exchanger
inspected and

serviced
1013070Bleed NO.2 overheat during

taxi
Bleed press SW.

replace
1113100Airflow noise from electrical

rack
Some leak repaired

1213450Airflow noise from first
officer side

Some leak in hoses
repaired

1413700Bleed NO.2 fault light comes
on during flight

Press regulating
valve replaced

1514010Airframe fault light comes
ON during flight

Airframe airbleed
change

1614310

Recirculationfan NO.2 fault
light comes ON

Electric connection
change

1714530Fanchange

1814620Fanchange

1914700Thermal sensor of
fan change

2014810Lav. compartment smoke
detection fan fault comes ON

Fanchange

2115420Engine NO.2 bleed overheat
in taxi

Some leak near
thermal sensor

repair
2215500BLEED LEAK FROM

ENGINE NO.1 fault LIGHT
COMES ON

Some leak near
thermal sensor

repair
2315530ENGINE NO.1 BLEED fault

LIGHT ON GROUND
Some leak near
thermal sensor

repair
2415600Recirculation fan NO.2 fault

comes on
Fan thermal sensor

changed
2515780RecirculationFanNO.2 fault

COMES ON
Fanchange

2616010RecirculationFanNO.1 fault
light COMES ON

FAULT LIGHT
REPAIRD

2720997Air condition bleed fault
light comes ON

Xbleed valve
changed

2821040Airframe air bleed fault light
comes ON duringflight

Some leak in hoses
repair

2921096Recirculation fan NO.2 fault
light comes ON

Recirculation
fanreplaced

3021150BLEED XFEED fault light
COMES ON ON GROUND

FAULT LIGHT
SYSTEM CHECK

AND REPAIR
3121180BLEED CROSS FEED fault

light COMES ON DURING
GMD OPERATION

FAULT LIGHT
INSPECTED AND

REPLACED
3221273Airframe airbleed fault light

comes ON during flight
Some leak on boots

repaired
3321282Airframe deicing fault light

comes ON
Boots leaks repaired

محاسبات کمی نرخ خرابی مربوط حوادث اصلی در درخت خطاي :5جدول
نمونه

حادثه 
قطعه مربوطهاصلی

فاصله زمانی بین 
خرابی

θ)=پرواز–ساعت(
λ=نرخ خرابی

B110000سنسور دما
B27300نشاندهنده
B3 کامپیوتر هواي سرد

ورودي
10000

B4 کنترلر کنترل ورود
هواي سرد به کابین

10000

B520000جریان الکتریکی
B6قطعهPRV10000
B720000جریان الکتریکی
B8 کامپیوتر کنترل ورود

هواي گرم به کابین
10000

B9 کنترلر ورودي هواي
گرم به کابین

10000

B1010000سنسور دما
B1120000جریان الکتریکی

محاسبات کمی مربوط به احتماالت خطاي حوادث اصلی در :6جدول 
درخت خطاي نمونه

حادثه 
اصلی

احتمال خطاي قطعه مربوطه
حادثه اصلی 

B10.8647سنسور دما

B20.9354نشاندهنده

B30.8647وروديکامپیوتر هواي سرد

B40.8647کنترلر کنترل ورود هواي سرد به کابین

B50.6321جریان الکتریکی

B6قطعهPRV0.6321

B70.6321جریان الکتریکی

B80.8647کامپیوتر کنترل ورود هواي گرم به کابین

B90.6321کنترلر ورودي هواي گرم به کابین

B100.8647سنسور دما

B11 0.6321الکتریکیجریان

پروازي مشاهده خرابی–ساعت :7جدول
ساعت پروازهاي مشاهده خرابی در فن بازچرخش هواي کابین

14310
14530
14620
14700
15600
15780
16010
21096

1 # 10-4

1.3699 # 10 -3

1 # 10-4

1 # 10-4

5 # 10 -4

1 # 10-4

5 # 10 -4

1 # 10-4

1 # 10-4

1 # 10-4

5 # 10 -4
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گیريبحث و نتیجه
دو قطعه در خرابیهاي مختلف بوجود آمده بیشترین خرابی را داشتند که 
یکی از آنها قطعه کنترل کننده هواي ورودي به سیستم خنک کننده و 
دیگري فن بازچرخش هواي کابین بودو دراین بین میزان خرابی فن بیشتر 
و از لحاظ بررسی خرابی بحرانی تر می باشدو بنابراین در بررسی درخت 

بی براي این سیستم با توجه به محاسبات و نمودارهاي حاصل می توان خرا
به این نتیحه رسید که براي جلوگیري از خطاو خرابی در فن بازچرخش 
هوا کابین که که خود منجر به خرابیها و مشکالت دیگري درسیستم 

از قبیل افزایش یا کاهش نامتعادل (کنترل شرایط محیطی هواپیما می شود
قاط مختلف کابین و یا اشکال در تنظیم فشار کابین و یا فشار هوا در ن

900توصیه می شود در ساعت پروازیهاي حدود . . . )نامناسب به موتورهاو
این .ساعت پرواز از بازرسیهاي قبلی این فن ها مورد بررسی قرار گیرد

توان به جهت انجام شده ومیon conditionبررسی ها به صورت 
1000هماهنگیهاي بهتردر سررسید بازرسیها حداکثر این بررسی را تا 

ساعت پرواز تمدید کردتا در صورت مشاهده خرابی عمده نسبت به تعمیر 
.یا تعویض آن اقدام شود

ها و نمودارهاشکل

]11[)2000هواپیماي داسو فالکن (نمونه یک سیستم ایر کاندیشن:)1(شکل

شماتیک سیستم توزیع هواوسیستم تهویه در هواپیماي داسو ): 2(شکل
[11]2000نفالک

نمودار درخت خطا براي اشکال افزایش بیش ازحد دماي هوا در مسیرهاي :)3(شکل
توزیع هوا در کابین

نمودار مربوط به احتمال خرابی فن بازچرخش هواي کابین:)4(شکل
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گیريبحث و نتیجه
دو قطعه در خرابیهاي مختلف بوجود آمده بیشترین خرابی را داشتند که 
یکی از آنها قطعه کنترل کننده هواي ورودي به سیستم خنک کننده و 
دیگري فن بازچرخش هواي کابین بودو دراین بین میزان خرابی فن بیشتر 
و از لحاظ بررسی خرابی بحرانی تر می باشدو بنابراین در بررسی درخت 

بی براي این سیستم با توجه به محاسبات و نمودارهاي حاصل می توان خرا
به این نتیحه رسید که براي جلوگیري از خطاو خرابی در فن بازچرخش 
هوا کابین که که خود منجر به خرابیها و مشکالت دیگري درسیستم 

از قبیل افزایش یا کاهش نامتعادل (کنترل شرایط محیطی هواپیما می شود
قاط مختلف کابین و یا اشکال در تنظیم فشار کابین و یا فشار هوا در ن

900توصیه می شود در ساعت پروازیهاي حدود . . . )نامناسب به موتورهاو
این .ساعت پرواز از بازرسیهاي قبلی این فن ها مورد بررسی قرار گیرد

توان به جهت انجام شده ومیon conditionبررسی ها به صورت 
1000هماهنگیهاي بهتردر سررسید بازرسیها حداکثر این بررسی را تا 

ساعت پرواز تمدید کردتا در صورت مشاهده خرابی عمده نسبت به تعمیر 
.یا تعویض آن اقدام شود

ها و نمودارهاشکل
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