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چكیذه 

ّذف اص ایي هقبلِ ثذست آٍسدى ضبخص قبثلیت اػتوبد سبصُ ثبل َّاپیوب ثب 

یک سٍیکشد سیستوبتیک ثش دس ایي هقبلِ . هی ثبضذتئَسی گشاف استفبدُ اص 

اسبس تئَسی گشاف ثصَست هجتکشاًِ ثشای اسصیبثی ضبخص قبثلیت اػتوبد

سبصُ ی ثبل ، اثتذا ثشای ایي کبستَسؼِ دادُ ضذُ است.  سبصُ ثبل َّاپیوب

کِ دس ًظش  .هی ضَد ًظش ثِ یبصدُ صیش سیستن تقسین ثٌذیهَسد َّاپیوبی

هذل ثیي آًْب هقذهِ ای ثشای گشفتي توبم ایي صیش سیستن ّب ٍ اتصبالت 

سبصُ ثبل  قبثلیت اػتوبداسصیبثی ایي ضبخص هی ثبضذ. دس ایٌدب سبصی ٍ 

سبصی ضذُ است.  یک گشاف خْت داس هذل قبثلیت اػتوبد دس قبلت َّاپیوب

قبثلیت اػتوبد ّب دس گشاف خْت داس ًطبى دٌّذُثِ ایي صَست کِ گشُ

قبثلیت اػتوبد اتصبالت ثیي سیستن ّبی اصلی ٍ کٌبسُ ّب ًطبى دٌّذُ

دس ًْبیت گشاف خْت داس ثِ یک هبتشیس ثِ ًبم  هی ثبضٌذ. سیستن ّب

ثب کِ  تجذیل هی ضَد.هتغییش قبثلیت اػتوبد سیستن  هبتشیس دائوی

قبثلیت اػتوبد هَلفِ ّبی سبصُ ی ثبل خبیگضیي کشدى هقبدیش ػذدی 

ثِ هطبسجِ  ،ثیي آًْب دس ایي هبتشیسَّاپیوب اص خولِ سیستن ّب ٍ اتصبالت 

 تبثغ دائوی ایي هبتشیس تَسظ ًشم افضاس هیپل ثِ هٌظَس ثذست آٍسدى

. ّشزِ هقذاس ایي قبثلیت اػتوبد سبصُ ثبل َّاپیوب پشداختِ ضذُ است

سیستن ثْتش است.قبثلیت اػتوبد ضبخص ثبالتش ثبضذ، ًطبى هی دّذ کِ  

سٍش تبثغ  -گشافتئَسی  -قبثلیت اػتوبد -ثبل َّاپیوبواشه هبی كلیذی: 
دائوی

 هقذهه 

هذل سبصی ٍ تطلیل سبصُ ّبی هختلف َّاپیوب ّبی اهشٍصی، اص هْوتشیي 

اصَل عشاضی کالسیک ٍ هذسى، هسبئل صٌؼت َّاپیوبیی هی ثبضذ. دس 

عشاضی ثبل اص اٍلیي اقذاهبت دس عشاضی یک َّاپیوب ثِ ضوبس هی آیذ ٍ ایي 

قسوت اص َّاپیوب سا هؼوَال قجل اص ثذًِ، دم ٍ دیگش اخضای َّاپیوب عشاضی 

هی کٌٌذ. ّذف اصلی یک ثبل ثْیٌِ، تَلیذ ًیشٍی ثشآ ٍ کبّص ًیشٍی پسب 

ًقص اسبسی ثبل دس تَلیذ ًیشٍی ثشآ، دس ضذ اهکبى است. ثب تَخِ ثِ 

عشاضی ٍ تطلیل ثبل یکی اص اسبسی تشیي هَضَػبتی است کِ یک عشاش 

است. ثب تَخِ ثِ ایٌکِ سبصُ ثبل تطت هبًَسّبی َّاپیوب ثب آى دسگیش

هختلف پشٍاصی دس هؼشض ثبسّبی هختلف قشاس هی گیشد، دس اخضای هختلف 

د. ثشای ایي تطلیل ًشم افضاسّبی ایي سبصُ تٌص ّبی هختلفی ایدبد هی ضَ

هختلفی کِ ػولکشد آى ّب ثش هجٌبی سٍش اخضای هطذٍد است، هَخَد هی 

یک سٍیکشد سیستوبتیک ثش اسبس تئَسی گشاف دس ایي هقبلِ اهب . [1]ثبضذ

 سبصُ ثبل َّاپیوب ثصَست هجتکشاًِ ثشای اسصیبثی ضبخص قبثلیت اػتوبد
 تَسؼِ دادُ ضذُ است.

ٍ  (Nikhil Dev) ًیکل دیَ [2] ّوکبساًص ٍ (Mohan) هَّبى       

صهبى  قبثلیت اػتوبدثب استفبدُ اص ًظشیِ گشاف ضبخص  [3ّوکبساًص ]

 تبًگ سا ثشای ًیشٍگبُ ثخبس ٍ ًیشٍگبُ سیکل تشکیجی هطبسجِ ًوَدًذ.ٍاقؼی

(Tang) [4]  یک سٍش خذیذ ثش اسبس تشکیجی اص تئَسی گشاف ٍ تبثغ ثَلی

پزیشی سیستن ّبی هکبًیکی پیطٌْبد داد. تئَسی گشاف اػتوبدثشای تؼییي 

ثیطتش ثشای هطبسجِ ضبخص کبسایی دس صهبى ٍاقؼی ثِ کبس ثشدُ ضذُ 

ثِ دلیل سبدگی راتی ًظشیِ گشاف ٍ سٍش هبتشیس، عیف  [.5]است

گستشدُ ای اص کبسثشدی ّبی آى دس هٌْذسی، ػلَم ٍ دس صهیٌِ ّبی هتؼذد 

س ایي هقبلِ یک هذل سیبضی تَسظ تئَسی گشاف د [.6]دیگش ٍخَد داسد 

سا ثشضست یک ضبخص، ثب دس سبصُ ثبل َّاپیوب کِ قبدس است قبثلیت اػتوبد 

ًظش گشفتي سیستن ّبی هختلف ٍ استجبط ثیي آًْب پیص ثیٌی کٌذ هَسد 

 استفبدُ قشاس گشفتِ است.

 سبزه ببل هواپیوب هعرفی اجسای

ثبل َّاپیوب ثِ هٌظَس تَلیذ ًیشٍی ثشآ داسای هقغؼی دٍکی ضکل است کِ 

ثِ آى ایشفَیل هی گَیٌذ. ثبل ّب ثِ ثذًِ َّاپیوب هتصل ضذُ ٍ هطل اتصبل 

سبختوبى ثبل اص اخضایی هبًٌذ تیشک  1سا سیطِ ثبل هی ًبهٌذ. هغبثق ضکل

اخضای ّبی عَلی، دًذُ ّبی ػشضی، پَستِ، اخضای تقَیت کٌٌذُ عَلی ٍ 

استطکبم ثخص تطکیل ضذُ است. کِ دس ایٌدب هختصشاً ثشخی اص ٍیژگی ّب 

 [.1اخضای ثبل ضشش دادُ ضذُ است]ٍ ٍظبیف 

1- :تیشک ّبی عَلی یکی اص اخضای ثسیبس هْن ثبل تیرک هبی طولی

است. صهبًی کِ دیگش اخضای ثبل تطت ثبس قشاس هی گیشًذ اکثش تٌص ّبی 

ضبصلِ ثِ تیشک ّب ٍاسد هی ضَد. تؼذاد ًصت ایي تیشک ّب ثِ ًَع َّاپیوب 

ثستگی داسد، هؼوَال تؼذاد تیشک ّبی عَلی دس َّاپیوبّبی هسبفشثشی 

ٌذُ است. ایي تیشک ّب هتٌبست ثب ًَع کبسثشد دس کوتش اص َّاپیوبّبی خٌگ

سغص هقغغ ّبی هختلفی سبختِ ضذُ اًذ. سغص هقغغ هستغیلی، دایشُ

ایي تیشک ّب تَسظ پیر ثِ ثبال ٍ  ًوًَِ ّبی سایح هی ثبضٌذ. I  ٍCای، 

پبییي سغص ثبل هتصل هی ضًَذ. اص ػوذُ ٍظبیف تیشک ّبی عَلی 

ُ دس اثش ًیشٍی ٍصى، هقبٍهت دس ثشاثش هوبى هقبٍهت دس ثشاثش هوبى ایدبد ضذ

خوطی ایدبد ضذُ دس اثش ًیشٍی ثشآ، هقبٍهت دس ثشاثش ًیشٍی پسب ٍ هوبى 

 ّبی خوطی ٍ پیسطی ٍ کن کشدى اثشات ًیشٍی ایٌشسی.

ایي دًذُ ّب ضکل آیشٍدیٌبهیکی هٌبسجی  تیغه یب دنذه هبی عرضی: -2

ثشای تَلیذ ًیشٍی ثشآ تَسظ ثبل ایدبد هی کٌٌذ. ٍ ثِ صَست صاٍیِ داس ٍ یب 

ثِ صَست ػوَد ، ثِ تیشک ّبی عَلی هتصل هی ضًَذ ٍ سختی ثبل سا 

افضایص هی دٌّذ. دًذُ ّبی ػشضی هؼوَال اص سبصُ خشپبیی  ٍ یب اص ٍسقِ 

هٌظَس کبّص ٍصى سبختِ ضذُ اًذ. دًذُ ّب  ّبی ثب سَساظ ّبی هذٍس ثِ

تَسظ پیر، پشذ ٍ یب زست ثِ پَستِ ثبل هتصل هی ضًَذ. ایي دًذُ ّب ثبس 

 سا اص پَستِ ٍ اخضای تقَیظ کٌٌذُ ثِ تیشک ّبی عَلی هٌتقل هی کٌٌذ.
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ایي اخضا کِ دس ثذًِ، قبة ّب ٍ دس ثبل : اجسای تقویت كننذه طولی -3

یگش هتصل هی کٌذ، قبدس ثِ تطول ثبسّبی دًذُ ّبی ػشضی سا ثِ یکذ

کططی ٍ فطبسی ّستٌذ ٍ اص زشٍکیذگی پَستِ خلَگیشی هی کٌٌذ. ایي 

 اخضا قبدس ثِ تطول ثبسّبی خوطی کَزک ّستٌذ.

4-اخضای تقَیت کٌٌذی کِ ثِ  :اجسای تقویت كننذه و استحكبم بخش

 هٌظَس تطول ًیشٍّبی ػوَد ثش سغص ثِ سبصُ هتصل هی ضًَذ.

5-پَستِ ثِ ػٌَاى پَضص ثبل ثِ هٌظَس تطول ثخطی اص ثبس وسته ببل: پ

ّبی ضیي پشٍاص ٍ صهیٌی ٍاسدُ ثِ َّاپیوب هی ثبضذ. ایي ػضَ خْت تطول 

ثبس سٍی سغص خَدش ٍ ّوسٌیي اًتقبل دادى ًیشٍّب ثِ اخضای دیگش 

 استفبدُ هی ضَد.


 هذل سبزی هسئله

-ثبل َّاپیوب هسبفشثشی هیی، ًقطِ الگَی استفبدُ ضذُ دس ایي هذل سبص

ثبضذ. ًقطِ قشاسگیشی تیغِ ّبی ػشضی ٍ تیشک ّبی عَلی ثشای ثبل 

 8ًطبى دادُ ضذُ است. ثبل هذل سبصی ضذُ ضبهل  2َّاپیوب دس ضکل 

تیشک عَلی خلَ ٍ ػقت هی ثبضذ. کِ دًذُ ّبی ػشضی  2دًذُ ػشضی ٍ 

هذل ق ثشای ثِ صَست هَاصی ثش سٍی تیشک ّب ًصت ضذُ اًذ. دس ایي تطقی

 آًبلیض تئَسی گشافهسئلِ اص آًبلیض تئَسی گشاف استفبدُ ضذُ است. سبصی 

:[7ضبهل سِ صیش هشضلِ هی ثبضذ]

.ًوبیص گشاف خْت داس

.ًوبیص هبتشیسی

 .1ایدبد تبثغ دائوی

ًوبیص تصَیشی اص سیستن ّب ٍ ٍاثستگی  هطخصبت گشاف خْت داس       

گشاف خْت داس سا ثِ فشم سیبضی  ،یهبتشیسًوبیص  هتقبثل آًْب هی ثبضذ.

تجذیل هی کٌذ کِ تبثغ دائوی ایي هذل سیبضی ثِ تؼییي ضبخص قبثلیت 

الصم ثِ رکش است کِ دس ایٌدب تَسؼِ تبثغ  کوک هی کٌذ.سبصُ ثبل اػتوبد 

یک سٍش تَسؼِ یبفتِ هی ثبضذ کِ ّیر اعالػبتی دس هَسد قبثلیت  دائوی

.[1]ی دّذاػتوبد سیستن سا اص دست ًو

 سبزه ببل هواپیوباعتوبد  قببلیت نوبیش گراف جهت دار برای

سبصُ ثبل آًبلیض تئَسی گشاف سیستن ّبی ثضسگ ٍ پیسیذُ هبًٌذ  دس

هی ثِ صیش سیستن ّبی کَزکتش تقسین ثٌذی ایي سیستن ّب  اثتذاَّاپیوب، 

اص ٍساثت ٍ ٍاثستگی ّبی دسًٍی صیش سیستن ّب  ضًَذ. آًبلیض تئَسی گشاف

ػالٍُ ثش آى یک اًذاصُ گیشی کوی اص قبثلیت اػتوبد  هشاقجت هی کٌذ.

ثب اسصش عشاضی  سیستن سیستن دس هقبیسِ ثب قبثلیت اػتوبد ضبل ضبضش

 هی دّذ. 

ثِ یبصدُ صیش سیستن تقسین  َّاپیوبدس کبس ضبضش اثتذا سبصُ ثبل        

تَسظ ساس ، . فشض کٌیذ ّش یک اص ایي یبصدُ صیش سیستنضذُ استثٌذی 

)ّبی  1, 2,...,11)S i
i

 ثیي ّش یک  ًطبى دادُ ضذُ ثبضٌذ ٍ اتصبل

Sاص دٍ سیستن
i

ٍS
j سا ثب( 1, 2, ...,11 , ,  )C i i j ij ji

ij
   

ًطبى هی دٌّذ.

S

i
Cًطبى دٌّذُ خَد سیستن ٍ 

ij  ًِطبى دٌّذُ دسخ

ام است. ّوِ ایي یبصدُ سیستن  iام ثش سٍی سیستن  jٍاثستگی سیستن 

ثب  3تَسظ اتصبالت هکبًیکی ثِ یکذیگش هتصل ّستٌذ. ایي سًٍذ دس ضکل 

کوک ساس ّب ٍ گَضِ ّب ًطبى دادُ ضذُ است. کِ ثِ ػٌَاى گشاف سبختبس 

 سیستن هَسد ًظش ًوبیص دادُ ضذُ است.

                                                 
1
- Permanent function 

سبزه ببل هواپیوبنوبیش هبتریسی   

قبثلیت اػتوبد ٍ اص آى خبیی کِ ثبیذ قبثلیت اػتوبد سیستن ّبی اصلی 

استجبط ثیي سیستن ّب دس ًظش گشفتِ ضَد، ثٌبثشایي ثب دس ًظش گشفتي ایي 

هتغییش قبثلیت  هبتشیس دائویهَضَع هبتشیس ضٌبختِ ضذُ ای ثٌبم 

ثشای سبصُ  هبتشیس(. ایي Taهبتشیسسیستن تؼشیف هی ضَد ) 2اػتوبد

سیستن  قبثلیت اػتوبدثب تَخِ ثِ  کِیک هبتشیس هتقبسى هی ثبضذ ثبل 

تؼشیف هی  4ضکل اػتوبد ّبی اصلی ٍ اتصبالتطبى تَسظ گشاف قبثلیت 

هی ثبضذ. فشض کٌیذ ػٌبصش Da ٍFaتشکیجی اص دٍ هبتشیسٍ  ضَد.

اػتوبد استجبط ثیي سیستن قبثلیت ًطبى دٌّذُ  Faخبسج اص قغش هبتشیس 

i  ام ٍ سیستنj  قبثلیت ام )گشُ ّب( دس سبصُ ثبل هی ثبضذ. ثِ عَسی کِ اگش

 ام هستقل اص ّن ثبضٌذ آًگبُ jام ٍ سیستن  iاػتوبد استجبط ثیي سیستن 

cاػتوبد اتصبلقبثلیت 
ij

یؼٌی  0r
ij

 قغش اصلی هبتشیسٍ ػٌبصش سٍی

Fa صفش ّستٌذ. هبتشیسDa  یک هبتشیس قغشی هی ثبضذ کِ اخضای

سٍی قغش اصلی آى
 

اػتوبد یبصدُ سیستن اصلی سبصُ قبثلیت ًطبى دٌّذُ 

Rثبل َّاپیوبی هَسد ًظش هی ثبضذ یؼٌی
i

اص قغش اصلی . ٍ اخضای خبسج 

سبصُ ثبل َّاپیوب سبختبس صفش هی ثبضٌذ. ثٌبثشایي گشاف  Daهبتشیس

 تجذیل هی ضَد. 4ثِ گشاف قبثلیت اػتوبد ضکل  3ضکل 

هتغییش  هبتشیس دائوی، 4ثٌبثشایي ثشای گشاف قبثلیت اػتوبد سبصُ ثبل ضکل 

ًَضتِ ضذُ  VPM-rى قبثلیت اػتوبد سیستن کِ ثصَست هختصش ثِ ػٌَا

 .[1]است ثصَست صیش ثیبى هی ضَد

(1                   ) T D Ta a a  

 

هتغییش  دائویثِ ػٌَاى زٌذ خولِ ای  VPM-rهبتشیس تبثغ دائوی        

یک دائوی،زٌذ خولِ ای  هؼبدلِثیبى هی ضَد. 3قبثلیت اػتوبد سیستن

سبصُ زٌذ خولِ ای هٌطصش ثِ فشد است کِ ًطبى دٌّذُ قبثلیت اػتوبد 

ٍ ضبهل توبهی اعالػبت هشثَط ثِ اخضاء هختلف اص  2ضکل ثبل َّاپیوبی 

خولِ سیستن ّب ٍ استجبط هیبى آًْب هی ثبضذ. کِ دس صیش ثِ دلیل عَالًی 

ثَدى هطبسجبت فقظ سِ خولِ اٍل آى ًَضتِ ضذُ است.

(2          )            
2 2 2

. . . .
1,3 4 2,5 6 7,11 8 9 10

2 2 2
              . . . .71,3 4 2,5 6,11 8 9 10

2 2 2
              . . ....71,3 4,11

 (

2,5 6

)  . . .

. . .

. . .
9 10

. .
8

r R rPer T R r R R R

r R r r R R R R

r r r R R R R R

a





 

 

یک  دائویتبثغ، ًشم افضاسی است کِ ثب استفبدُ اص آى هقذاس 4ًشم افضاس هیپل

ضذُ است. هطبسجِ N*Nهبتشیس هشثؼی 

                                                 
2
-Variable System Reliability Permanent Matrix(VPM-r) 

3
- permanent (T )a  

4
- Maple 
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 در زهبى واقعی  سبزه ببل هواپیوبشبخص قببلیت اعتوبد 

ٍ  (Mohan)هفَْم قبثلیت اػتوبد دس صهبى ٍاقؼی اٍلیي ثبس تَسظ هَّبى 

[ ثشای یک ًیشٍگبُ سیکل تشکیجی پیطٌْبد ضذ. ٍ اص آى ثِ 2ّوکبساًص]

قبثلیت اػتوبد دس ضشایظ ٍاقؼی ثِ قبثلیت اػتوبد دس ضشایظ ػٌَاى ًسجت

ثب گزضت صهبى ٍ سبصُ ثبل َّاپیوب قبثلیت اػتوبد یک  عشاضی تؼشیف ضذ.

ّب، صیش سیستن ثِ دالیلی هختلف هبًٌذ ػذم دستشسی ثِ ثشخی اص سیستن

ّب ٍ یب ثِ دلیل فشسَدگی ٍ... ثِ عَس هٌظن کبّص هی یبثذ. ػولکشد یک 

 دس ّش صَست ًوی تَاًذ ثبالتش اص ضذ عشاضی ضذُ ثبضذ. سبصُ ثبل َّاپیوب

ثب سبصُ ثبل َّاپیوب ثٌبثشایي، ثشای توبم اّذاف ػولی، ػولکشد صهبى ٍاقؼی 

گیشد. ثب تَخِ ثِ ایي تَخِ ثِ ػولکشد عشاضی هَسد قضبٍت قشاس هی 

ثِ ػٌَاى ًسجت قبثلیت اػتوبد صهبى سبصُ ثبل قبثلیت اػتوبد هَضَع

ثِ قبثلیت اػتوبد عشاضیٍاقؼی


تؼشیف ٍ ثِ صَست صیش ثیبى هی ضَد.

(3                  )  (Reliability)  (VPF - R) RT RTRTRI = =
(Reliability)  (VPF - R) D D

 



Rثشای هطبسجِ ایي ضبخص، هقبدیش       
i

 ٍr
ij هَسد ًیبص ثبیذ دس

تَضیص  [8]ٍ ّوکبساًص  (Faisal) فیصل [.1خبیگضیي ضًَذ] 2هؼبدلِ

دادًذ کِ اگش اعالػبت هشثَط ثِ هتغیشّب اص ثشخی تطقیقبت قجلی ٍ یب 

هغبلؼِ دس ایي صهیٌِ دس دستشس ثبضٌذ، هی تَاًٌذ دس تؼییي ایي ضبخص 

یک هقیبس هٌبست تَلیذ ثْیٌِ استفبدُ ضًَذ. کبسثش هوکي است ثشای 

ضذ هقذاس ضبخص هوکي است اص دستگبُ ثِ دستگبُ هتفبٍت ثب اًتخبة کٌذ.

داسای هقبدیش هتفبٍت هی ثبضذ. دس ایي استجبط ثیي آًْب صیشا ّش سیستن ٍ 

ساُ، کبسخبًِ ّبی تَلیذ کٌٌذُ ثبل َّاپیوب هوکي است اسصش ضبخص 

 قبثلیت اػتوبد خَد سا ثِ صَست صؼَدی یب ًضٍلی، هشتت کٌٌذ.

 

حل عذدی

سبصُ ثبل َّاپیوب ضبلتت ّتبی هخلتفتی     ثشای هطخص کشدى قبثلیت اػتوبد

، ثش اسبس تئَسی گشاف ٍ سٍش هتبتشیس ثتِ   ایي هقبلِدس  ثشسسی ضذُ است.

ٍ دس ضبلت ایذُ آل ثتب  سبصُ ثبل َّاپیوب پشداختِ ضذُ تَسؼِ قبثلیت اػتوبد 

 کِ هشاضل اصلی کبس ثِ ضشش صیش است: ضذُ استضبلت ٍاقؼی هقبیسِ 

1-سا دس ًظش ثگیشیذ. اگش ثِ ًظش هی سسذ  1کل ض یاثتذا سبصُ ثبل َّاپیوب

کِ سیستن ثسیبس ثضسگ است آى سا ثِ صیش سیستن ّبی کَزکتش تقسین 

 (.ٍ ... بل دًذُ ّبی ػشضی، تیشک ّبی عَلیثٌذی کٌیذ )ثِ ػٌَاى هث

دس ضشایظ عشاضی فشض کٌیذ کِ ّوِ یبصدُ سیستن ٍ اتصبالت داخلی  -2

آًْب دس عی ػولکشد کبسخبًِ قبثلیت اػتوبد ضبى دس دستشس ّستٌذ ٍ 

هَسد ًظشیبصدُ سیستن اصلیقبثلیت اػتوبد عشاضی ضذُ است. فشض کٌیذ 

(i 1...11)R
i

  اتصبالت داخلی قبثلیت اػتوبد هی ثبضذ. ٍ فشض کٌیذ

تطت ضشایظ عشاضی ضذُ ثب rijِک( , 1...11)i j i j  هطخص

هی ضًَذ. ایي ضشایظ تٌْب دس عَل تست ّب ػولکشد سا گبساًتی هی 

ضشایظ ًشهبل یب تطت ثشای سبصُ ثبل قبثلیت اػتوبد، [. ثٌبثشایي تبثغ 2]کٌذ

ضشایظ صهبى ٍاقؼی ٍقتی کِ ّوِ سیستن ّب ٍ صیش سیستن دس دستشس 

صهبى عشاضی ًْبیی سا ًذاضتِ دس قبثلیت اػتوبد ّستٌذ هوکي است 

 [6.]ثبضذ

3- قبثلیت ثشای هطبسجِ  2سیستن ضکل  قبثلیت اػتوبدگشاف ثذست آٍسدى

 .4ضکل  ،سبصُ ثبل ثش اسبس استجبط ثیي صیش سیستن ّبی هختلفاػتوبد 

4-هتغییش قبثلیت اػتوبد ثذست آٍسدى هبتشیس دائویTa  ثشای سبصُ ثبل

ایي هبتشیس یک هبتشیس  .4ضکل  سبختبسیهتٌبظش ثب گشاف  ،َّاپیوب

i)ثب الوبى ّبی قغشی 11*11هشثؼی  1...11)R
i

  الوبى ّبی غیش ٍ

rقغشی
ij هی ثبضذ. تصوین گیشی دس هَسد هقذاس R

i
الوبى ّبی قغشی، 

ثشای ّش صیش سیستن تَسظ کبسضٌبسبى یب دادُ ّبی هَخَد دس هٌبثغ اًدبم 

هی گیشد. ّوسٌیي هقبدیش
 

rاتصبالت داخلیقبثلیت اػتوبد 
ij  الوبى ّبی(

غیش قغشی( ًیض تَسظ کبسضٌبسبى یب دادُ ّبی هَخَد دس هٌبثغ اًدبم هی 

 گیشد.

5- ِسبصُ ثبل ثشای ثذست آٍسدى قبثلیت اػتوبد هبتشیس  تبثغ دائویهطبسج

قبثلیت اػتوبد دس صهبى ٍاقؼی ٍ قبثلیت اػتوبد دس صهبى عشاضی.  هقبدیش

R فشض کٌیذ هقبدیش
i

ٍr
ij  صهبى عشاضی ثب یک دیگش ثشاثش ٍ ثشاثش ثب

 دائویزٌذ خولِ ای  اصُدس صهبى عشاضی اًذ ثٌبثشایي هی ثبضٌذ. 99999

ًشم افضاس هیپلثب استفبدُ اص   2هتغییش قبثلیت اػتوبد سیستن هؼبدلِ 
 

ثشاثش ثب 

 هی ثبضذ. 28599357529

6- ًِسجت قبثلیت اػتوبد صهبى ٍاقؼی 3عجق هؼبدل ثِ قبثلیت اػتوبد صهبى

ضبلت هختلف هطبسجِ ضذُ است کِ ًتبیح ضبصلِ زٌذ ثشای فقظ عشاضی 

 آٍسدُ ضذُ است.  1دس خذٍل 

دس ضبلت )تیشک خلَیی( قبثلیت اػتوبد هَلفِ ضوبسُ یک  حبلت اول:

 کبّص یبثذ. 9995ٍاقؼی ثِ 

دس ضبلت ٍاقؼی  )تیشک ػقجی( قبثلیت اػتوبد هَلفِ ضوبسُ دٍ حبلت دوم:

 کبّص یبثذ. 9995ثِ 

)تیشک ّبی خلَ ٍ وبد هَلفِ ضوبسُ یک ٍ دٍ قبثلیت اػت حبلت سوم:

 کبّص یبثذ. 9995دس ضبلت ٍاقؼی ثِ ػقت( 

ٍ اتصبالت  )تیشک خلَیی( قبثلیت اػتوبد هَلفِ ضوبسُ یک حبلت چهبرم:

,آى   ( 3...11)
1,
r j

j


 
 کبّص یبثذ.  9995دس ضبلت ٍاقؼی ثِ 

قبثلیت اػتوبد هَلفِ ضوبسُ دٍ ٍ اتصبالت آى   حبلت پنجن:

, ( 3...11)
2,

r j
j


 

 کبّص یبثذ. 9995دس ضبلت ٍاقؼی ثِ 

دس )پَستِ ثبل( قبثلیت اػتوبد اػتوبد هَلفِ ضوبسُ یبصدُ  حبلت ششن:

کبّص یبثذ. 9995ضبلت ٍاقؼی ثِ 

)تیغِ ّبی ی ضوبسُ سِ تب دُ بقبثلیت اػتوبد اػتوبد هَلفِ ّ حبلت هفتن:

 کبّص یبثٌذ. 9995دس ضبلت ٍاقؼی ثِ ػشضی( 

ّش کذام اص اص ضبلت ّبی رکش ضذُ خَد ثیبًگش ثطث خبصی دس صهیٌِ        

ثِ ػٌَاى هثبل اگش ضبلت ّبی یک تب سِ سا دس  عشاضی سبص ثبل هی ثبضذ.

ًظش ثگیشیذ ّوبًغَس کِ گفتِ ضذ تیشک ّبی عَلی اص اخضای ثسیبس هْن 

ذ. کِ اکثش تٌص ّبی ضبصلِ ثِ تیشک ّب ٍاسد هی ضَد. ثبل هی ثبضٌ

تیشک ّب ثِ ثذًِ یب ثِ ثبال ٍ پبییي سغص ثبل کِ تَسظ  ثٌبثشایي اگش اتصبل

پیر اًدبم هی گیشد دزبس ضل ضذگی ضَد ٍ ثب تَخِ ثِ ایٌکِ اص ػوذُ 

ٍظبیف تیشک ّبی عَلی هقبٍهت دس ثشاثش هوبى ایدبد ضذُ دس اثش ًیشٍی 

دس ثشاثش هوبى خوطی ایدبد ضذُ دس اثش ًیشٍی ثشآ، هقبٍهت  ٍصى، هقبٍهت

ثش اثش  لزادس ثشاثش ًیشٍی پسب ٍ هوبى ّبی خوطی ٍ پیسطی ٍ ... هی ثبضذ 

هوبى ّب ٍ ًیشٍّبی ٍاسد ضذُ ثِ ثبل اص قبثلیت اػتوبد ثبل َّاپیوب کبستِ 

ت اػتوبد دزبس کبّص اًذاصُ ضبخص قبثلیثشای ایٌکِ  ثٌبثشایيهی ضَد. 

دس  اضتوبلی خشاثی ّبیثشای خلَگیشی اص ٍ ّوسٌیي  زطوگیشی ًطَد

یک ثبصُ صهبًی ثِ اصای عجق کبتبلَگ ّبی ضشکت سبصًذُ پشٍاص ثبیذ  ضیي

ثشای تؼویش ٍ سیستن ّبی هْن َّاپیوب اص خولِ ثبل َّاپیوب  ،هطخصی

.ًگْذاسی زک ضًَذ
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اعتوبد زهبى طراحی به قببلیت نسبت قببلیت اعتوبد زهبى واقعی -1جذول 

 سبزه ببل برای حبلت هبی هختلف

 RTRI 

 999975229463 ضبلت اٍل

 999975229466 ضبلت دٍم

 999959533828 ضبلت سَم

 999172774678 ضبلت زْبسم

 999966632677 ضبلت پٌدن

 999978113792 ضبلت ضطن

 997649392675 ضبلت ّفتن

 

 گیری نتیجه

اص سٍش تئَسی گشاف ثشای ثِ دست آٍسدى ضبخص قبثلیت  تطقیقدس ایي 

ثشای  دس صهبى ٍاقؼی ثشای یک سبصُ ثبل َّاپیوب استفبدُ ضذُ است.اػتوبد 

ایي هٌظَس، ًیشٍگبُ سبصُ ثبل ثِ ػٌَاى یک سیستن ثسیبس ثضسگ ثِ یبصدُ 

سیستن ّب ٍ صیش سیستن ّبی هَثش ثش  ثٌذی ضذُ است.سیستن تقسین

ثشای اخشای هَفقیت آهیض سٍش  قبثلت اػتوبد سبصُ ثبل ضٌبسبیی هی ضًَذ.

 اػتوبدپزیشیتئَسی گشاف الصم است گشاف، هبتشیس ٍ تبثغ دائوی ثش اسبس 

سٍش ثِ ثیبى قبثلت اػتوبد ایي  استجبط ثیي آًْب تَسؼِ یبثذ. سیستن ّب ٍ

یک ثب استفبدُ اص ایي سٍش،  هی کٌذ.سبصُ ثبل اص لطبػ کوی کوک

استشاتژی تؼویش ٍ ًگْذاسی هٌبست ثشای قبثلت اػتوبد ّش ًَع ثبل هی تَاًذ 

سٍش پیطٌْبدی ثشای اسصیبثی ضبخص قبثلیت اػتوبد دس صهبى  تَصیِ ضَد.

 ٍاقؼی ثشای سبصُ ثبل داسای ٍیژگی ّبی صیش هی ثبضذ:

عجق ًظشیِ گشاف، اًذاصُ گیشی کوی استجبط ثیي سیستن ّبی هختلف  -1

سصیبثی دقیق قبثلیت اػتوبد سبصُ ثبل هی ضَد.هٌدش ثِ ا

2-اًذاصُ کبفی ثشای اضبفِ کشدى سیستن ّب ٍ صیش ثِ  هذل تئَسی گشاف

سیستن ّبی هختلف ٍ استجبط ثیي آًْب دس آًبلیض قبثلیت اػتوبد سبصُ ثبل 

اًؼغبف پزیشاست.

3- ایي سٍش هسلظ ثش تؼییي کوی تأثیش سیستن ّب ٍ صیش سیستن ّبی

 ٍ ّوسٌیي پبساهتشّب ثش قبثلیت اػتوبد سبصُ ثبل است.هختلف 

4- ٌِهقذاس ضبخص قبثلیت اػتوبد صهبى ٍاقؼی دس اًتخبة یک عشاضی ثْی

اص ًظش قبثلیت اػتوبد گضیٌِ ّبی دس دستشس ثشای عشاضبى هفیذ است.

5- آًبلیض ضسبسیت هوکي است ثشای ضٌبسبیی هَلفِ ّبی هْن ٍ یب سیستن

یت اعویٌبى سبصُ ثبل اًدبم ضَد.ّبی هؤثش ثش قبثل

ضؼف  ثشای اًدبم تَاًبیی ّب، عشاشثٌبثشایي، ضبخص قبثلیت اػتوبد ثِ یک 

ّب، فشصت ّب ٍ تْذیذات دس سیستن خَد ٍ تصوین گیشی استشاتژیک ثشای 

 سسیذى ثِ سَدآٍسی اص عشیق ثْشُ ٍسی کوک خَاّذ کشد.


 شكل هب

 

 

 

 

 

 
 ببل هواپیوب سبزه -1شكل 

 

 

 

نقشه ببل -2شكل 

 

 
 ببل هواپیوب سبزهگراف سبختبر  -3شكل 

 

1S  ٍ2S: 2ٍ  1تیشک ّبی عَلی  

3S  10تبS: دًذُ ّبی ػشضی 

11S: ِپَست 
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ببل هواپیوب سبزه قببلیت اعتوبدگراف  -4شكل 
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