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  مقاله پذیرش چگونگی و نگارش نامۀ شیوه
  :اهداف و محتوا 

ي دانش و مهندسی نگهداري و تعمیرات در بین  به منظور تبادل اطالعات در حوزه بستري مناسبي ره آورد پژوهش نگهداري و تعمیرات با هدف ایجاد نشریه 
نویسندگان بر روي موضوعات نظري، تجربی و کاربردي، مطالعات  هاي هدر این نشریه، مقال. باشد پژوهشگران جهانی و داخلی فعال میدانشمندان، محققین و 

  .یابد دسی نگهداري و تعمیرات انتشار میحوزه ي مهن در... میدانی، تحقیقات آزمایشگاهی، 
 

 :راهنما براي نویسندگان 
  :خود را با توجه به نکات زیر تهیه و به دفتر نشریه ارسال نمایند  هاي قالهاز نویسندگان محترم تقاضا می شود م

  
نگامی که جواب هیات تحریریه انتظار دارد که نویسندگان محترم تا ه. باشدي داخلی و خارجی دیگري چاپ شده  سال شده نباید قبال در هیچ نشریهي ار مقاله -1

  . ي دیگري جهت چاپ ارسال نفرمایند خود را براي نشریه ي رسالی از نشریه نرسیده است مقالهي ا پذیرش یا رد مقاله
 .تایپ گردد 18حرف تجاوز نماید و با قلم میترا سیاه  60د از ي مقاله بوده و با در نظر گرفتن فواصل بین کلمات نبایعنوان مقاله بایستی معرف محتو -2
 .در زیر آن ذکر گردد 12به همراه عنوان علمی یا شغلی او با قلم میترا نازك  14نام نویسندگان مقاله با قلم سیاه میترا  -3
چکیده ي مقاله بایستی حاوي . کلمه تجاوز نماید 150نباید از حدود و به صورت تک ستونی تایپ گردد و محتوي آن  11ي مقاله با قلم نازنین نازك  چکیده -4

 .نکات اصلی، نتایج و در کل بازتاب کاملی از مقاله باشد
 .لغت بعد از چکیده و قبل از مقدمه آورده شود 6تا  3کلمات کلیدي مقاله شامل  -5
هاي  و با اندازه TIMES NEW ROMANSسندگان، چکیده و کلمات کلیدي آن با قلم ي مقاله به زبان فارسی، عنوان، اسامی و مشخصات نوی ارایهدر صورت  -6

 .باشد  Capitalحروف ابتداي لغات در عنوان، اسامی نویسندگان و کلمات کلیدي به صورت. به زبان انگلیسی در ادامه آورده شود 11و  11، 13، 16
 .ي خود سازماندهی نمایند ند تا ساختار کلی آن بنابر سلیقهبسته به نوع مقاله، نویسندگان مختار متن اصلی با مقدمه آغاز و با نتیجه گیري پایان یابد و -7
. به صورت تک ستونی تایپ گردد Wordنرم افزار  12و با قلم نازنین  Cm 3با در نظر گرفتن حواشی باال، پایین، چپ و راست  A4مقاالت بر روي کاغذ  -8
 .در نظر گرفته شده و بین هر دو پاراگراف متوالی، یک خط خالی لحاظ گردد Singleرت چنین فواصل بین خطوط به صو هم
 .ي ارجاع در داخل کروشه و بر اساس زبان و قلم مقاله نوشته شود ابع در متن مقاله به ترتیب شمارهي ترتیب من شماره -9

  :با فرمت زیر آماده گردد  TIMES NEW ROMANS 11فهرست منابع به صورت تک ستونی با قلم  -10
  

[1] A. Tesei, W.L.J. Fox, A. Maguer, A. Lovik,  "Target parameter estimation using resonance scattering analysis applied 
to air-filled, cylindrical shells in water", J. Acoust. Soc. Am., 108 (2000) 2891-2910. 
[2] N. D. Veksler, "Resonance Acoustic Spectroscopy", Springer Series on Wave Phenornena, Springer-Verlag, 1993. 
[3] F. Honarvar, Y. Fan, A.N. Sinclair, "Scattering of obliquely incident acoustic waves from immersed transversely 
isotropic cylinders", Proc. Tenth. Int. Con. Sound. Vib., (2003) 2491-2498. 
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 .ي انتشار مقاله چاپ خواهد شد شماره
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http://www.amej.ir
http://www.irma.ir
mailto:Info@amej.ir


  

  

  :ولمسئ مدیر یادداشت

 مورخ 21 شماره طبق صورتجلسه تعمیرات و نگهداري انجمن محترم مدیره هیات همت با که است مسرت باعث
 علی محمد دکتر آقاي جناب و گردیده تکمیل تعمیرات و نگهداري پژوهش آورد ره فصلنامه ارکان 28/11/1391

 ارزنده هاي تالش با پژوهش آورد ره مجله دارد اطمینان. پذیرفتند را مجله سردبیري ولیتمسئ منفرد صنیعی
  .گرفت خواهد قرار نت بزرگ خانواده اختیار در تري شایسته کیفیت با محترم  تحریریه هیات و ایشان

  

  بهزاد مهدي

  

  

  :علمی دبیر سر یادداشت

 یا میانه در ارزشمند بسیار البته ولی دشوار بس نقشی دار عهده تعمیرات و نگهداري پژوهش آورد ره فصلنامه
 صنعت براي هم و جالب دانشگاهیان براي هم که کرد منتشر اي مجله توان می آیا. است صنعت و دانشگاه واسطه
 جاي هب ما باشد؟ مند ارزش بخش دو هر براي تا باشد هایی ویژگی چه داراي باید مقاله یک باشد؟ جذاب گران

 فصلنامه این اندیشمند مخاطبین شما قضاوت معرض در را خود انتخاب دهیم می ترجیح ها ویژگی این شمردن
 نقد شده منتشر  هاي همقال علمی و کاربردي هاي ویژگی مورد در را ما کنم می دعوت شما از صمیمانه. دهیم قرار

 فرمایید می مشاهده ایرادي مقاالت در شده منتشر مطالب در اگر چنین، هم. کرد خواهیم منتشر را ها آن. بفرمایید
 با همراه را ها آن سپس و رسانیم می مجترم نویسندگان استحضار به ها آن ما. کنید ارسال ما براي مستدل را ها آن

 اساسی مرجع به فصلنامه این شما همکاري با امیدوارم. کرد خواهیم منتشر محترم نویسندگان توضیحات
  .گردد تبدیل ایران تعمیرات و نگهداري مدیریت و مهندسی

  

 محمدعلی صنیعی منفرد
  



 

  فهرست مطالب
  
  
  
  

  صفحه  
  ...................................برداري بهره عمر افزایش جهت ایران ست ترن قطار پذیري تصادم شاخص بهبود

  سواري، محمدعلی رضوانیمحمدعرفان شاه، احسان سلیمی

7  

وضعیت براي افزایش قابلیت دسترسی تجهیزات با استفاده از نمره  هاي پایش بندي استراتژي اولویت
  ..............................موردي در شرکت فوالد مبارکه مطالعهبا :AHPو رویکرد ) RPN(خطر پذیرياولویت 

  آرش شاهین ، هادي بالوئی جام خانه

  
16    
  

 با ارتعاشی ناپایداري اثر در باال ولتاژ خطوط در مکرر هاي قطعی یا و خرابی از ناشی خسارت کاهش
  ..........................................................................................................آوایی هم ضد دمپر-جاذب از استفاده

  مسعود آسایش، محمدرضا شریعتی، ناصر یزدآبادي

  
29  

  .......399 فرگوسن مسی تراکتور مختلف هاي سیستم خرابی نرخ بر نگهداري هاي سیاست اثر بررسی
  عبدشاهی عباس آسودار، افشارنیا، محمدامین فاطمه

40  

 

 Page 
 

Failures Analysis of Passenger Elevators: Redesigning of Failure Prone 
Subsystems based on Risk Priority Number (RPN)…………………………………………… 

M.Riahi, A.H.D. Markazi, M. Kalantari 

 
 
 

6/E 

Intelligent Fault Detection of Electrical Distribution Networks Using Thermo 

Vision Technique……………………………………………………………………………………………..  

Arash Khakzadian, Hassan Moslemi,  Javad haddadnia 

 

 
18/E 



  برداري بهره عمر افزایش جهت ایران ست ترن راقط پذیري تصادم شاخص بهبود
 ∗احسان سلیمی

  حومه و مشهد قطارشهري برداري بهره شرکت نقلیه نت گروه بازدید، تیم عضو 
  سواري شاه محمدعرفان

  تهران دانشگاه فنی هاي دانشکده پردیس مکانیک، مهندسی دانشکده 
  رضوانی محمدعلی

  ایران صنعت و علم دانشگاه استادیار،
  )28/04/1391:پذیرش، تاریخ 02/12/1390: تاریخ دریافت( 

  چکیده
سـت ایـران بـه    برداري ناوگان به کمک ارتقا میزان جذب انرژي برخورد در قطار تـرن هدف پژوهش حاضر افزایش عمر بهره

ها طبق سناریوي برخورد ستبراي این کار دماغه و شاسی ترن.باشدافزار ال اس داینا میسازي دینامیکی در نرمکمک شبیه
پذیري این بخـش از سـازه   با سایر ناوگان موجود در شبکه ریلی مورد توجه قرار گرفته است و پس از بررسی تصادم از مقابل

اسـتفاده از  . هاي جداره نازك با مقاطع مختلف مـد نظـر قرارقـرار گرفـت    در حالت اولیه، ارتقا این پارامتر با استفاده از تیوب
صـدمات وارده بـه    پذیري باعث افزایش قابل توجه در عمر و کـاهش میـزان  ادمتیوب مناسب پیشنهادي با بهبود پارامتر تص

  . ناوگان گردید
 .، ایمنی غیر فعال، تیوب جداره نازكست، تصادمافزایش عمر ناوگان، ترن :ها کلیدواژه

 
Improving Crashworthiness Parameter Of Iran Pardis Trainset In Order 

To Prolonging Operation Time 
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Abstract 
This study focuses on extending the life of Iran pardis trainset through increasing energy 
absorption in collisions via dynamic simulation in L.S. DYNA 3D software environment. To 
do so, initially the nose and the frontal parts of the chassis of train sets have been 
considered under a head-on collision scenario with another kind of rolling stocks. 
Having investigated the crashworthiness parameters of the structure at its initial state,  
these parameters are improved using thin-walled tubes of different cross sections. The 
use of propper tubes proposed here, lead to the reduction of damage to fleet and 
increased time of vehicle operation. 
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 مقدمه
ناوگان ریلی، خرابی ناشـی از تصـادم و برخـورد در رتبـه بـاالیی از نظـر        )1EM( با توجه به بررسی آمار تعمیرات اضطراري

بازگرداندن ناوگان به سیر عـادي  از آنجا که پس از تصادم زمان مورد نیاز براي تعمیرات و . بر بودن قرار دارداهمیت و هزینه
لـذا  . آیدهاي بسیار مهم صنعت ریلی است، پائین میناوگان که از شاخص 2پذیريخود زیاد است، در نتیجه قابلیت دسترس
پیشـنهاد  ) CM3(اصـالحی   پـذیري فعالیـت   ساله با رویکرد بهبود شاخص تصادمدر پژوهش حاضر در تجزیه و تحلیل این م

، استفاده از تیوب جداره نـازك بـا سـطح مقطـع مناسـب      4ایران ستاین منظور ضمن انتخاب قطار ترن براي. گردیده است
  .است اصالحی پیشنهاد شده جهت کاهش میزان صدمات وارده به ناوگان به عنوان فعالیت

 1980سـال   پذیر به عنوان یک روش جهت کاهش صدمات وارده در برخوردها نخستین بـار در مفهوم طراحی وسیله تصادم
، وسـت یبه وقوع پ 1980در دهه  یلیر هیوسائط نقل ريیپذ تصادم در مورد میدانی قاتیتحق نیاولگرچه .میالدي مطرح شد

پـذیري در  لذا تاریخچه بررسـی تصـادم   .]4[در انگلستان نگاشته شد 1960در باب برخورد قطارها در دهه  ها همقال نخستین
  .ها به بررسی موارد خاص کشورها پرداخته شده استو نیز در این پژوهش] 5[نیستزمینه راه آهن چندان گسترده 

. جنوبی انجام شده است پذیري قطار با کمک بهینه سازي توپولوژي سازه در کرهبهبود تصادم 2009به عنوان نمونه در سال
هـاي جـداره نـازك رایـج در     تیـوب تحلیل و بهینه سازي قطارهـاي مسـافري  بـا اسـتفاده از      1999چنین در سال  هم] 6[

بررسـی و   لذا با توجه به افزایش سرعت تردد ناوگان در خطوط ریلـی کشـور،   .]6[ناوگان آمریکا بررسی شده است 5زیرسازه
  .پذیري ناوگان پرسرعت موجود در شبکه ریلی کشور ضرورت داردبهبود تصادم

پذیري ناوگان موجود در شبکه ریلـی کشـور، بررسـی    د تصادمهاي انجام شده در خصوص بهبوترین پژوهش دو نمونه از مهم
پـذیري تـامپون   چنین بهبود تصـادم  و هم] 1)[1389 -ریاضی(هاي بهبود پارامتر جذب انرژي واگن پارسی در واژگونیروش

  .باشندمی]2)[1390 -رضوانی، افکار(ست ایران قطارهاي ترن
یرات اضطراري ناوگان ریلی کشور، از طریق کـاهش صـدمات وارده بـه    در پژوهش حاضر تالش بر این بوده زمان خواب تعم

لذا یک نمونه مناسب از ناوگان در حال تردد در شبکه ریلی ایـران  . پذیري کمتر گرددتجهیزات به کمک ارتقا پارامتر تصادم
د در صنعت ریلی کشور هاي موجوپذیري ضمن توجه به قابلیتسازي انتخاب گردید و جهت بهبود پارامتر تصادم جهت مدل

اسـتفاده  ... هاي مختلف نظیر تغییر جنس، توپولوژي و هندسه قطـار و و امکان عملیاتی شدن پیشنهادات، از میان استراتژي
  .و در نهایت تیوب مناسب براي استفاده بر اساس تحلیل برخورد پیشنهاد گردید. هاي جداره نازك پیشنهاد گردیداز  تیوب

  
  انتخاب قطار
زیـرا در تـردد بـا     پذیري از زمانی اهمیت پیدا کرد که سرعت و شدت ترافیک در خطوط ریلی افـزایش یافـت؛   اصوال تصادم

بنابراین براي بررسی ]. 3[چنین شدت خسارات و تلفات قابل صرف نظر خواهد بود هاي کم احتمال وقوع سانحه و همسرعت
باشند؛ لـذا  هاي سیر باالیی میی مورد بررسی قرار گیرند که داراي سرعتباید قطارهای پذیري ناوگان موجود در کشورتصادم

-ترین ناوگان موجود در شبکه ریلی کشور است، جهت تحلیـل و ارتقـا پـارامتر تصـادم    ست ایران که یکی از سریعقطار ترن
  .پذیري انتخاب گردید

   

                                                             
1Emergency Maintenance 
2Availability 
3Corrective Maintenance 
4 Trainset Iran DH4-1 PARADISE 
5 Underframe 
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  انتخاب سناریوي برخورد
از میان سناریوهاي مختلف برخورد، سناریوي برخورد قطار پرسرعت با سـایر ناوگـان ریلـی انتخـاب گردیـد و مـدل سـازي        

سـناریوي اصـلی برخـورد تعریـف      4طبق این استاندارد . انجام گرفتEN15227:2008+A1:2010سناریو طبق استاندارد 
چنـین دو   ابل دو قطار پـر سـرعت مشـابه بـا یکـدیگر، و هـم      شده است، که عالوه بر سناریوي ذکر شده شامل برخورد از مق

  . باشدهم سطح می هاي سناریوي برخورد در تقاطع
زیرا بـا  . قطار پرسرعت با سایر ناوگان ریلی مورد بررسی قرار گرفتطور که اشاره شد سناریوي برخورد  که از این میان همان

ریلی کشور و نیز میزان خسارات وارده به ناوگان ریلی، این سناریو در نظر گرفتن احتمال وقوع سناریوي برخورد در خطوط 
چنین واضح است بهبود سازه در این سناریو، باعث بهبود رفتار سازه در سایر سناریوهاي برخـورد   هم. تري دارد اهمیت بیش
  .نیز خواهد شد

  
  مدلسازي

مـدل سـه بعـدي    . تهیه شـد  6و به کمک ابزار سطحدر نرم افزار سالیدورکس  سازهجهت انجام تحلیل، ابتدا مدل سه بعدي 
بندي شده و بـه  سپس مدل ایجاد شده در نرم افزار آباکوس المان. نشان داده شده است 1 ست در شکلدماغه و شاسی ترن

هاي مورد درنهایت ویژگی. دیدداینا تبدیل گراسوسیله نرم افزار اف اي مپ مدل به فرمت قابل شناسایی توسط نرم افزار ال
  .داینا به مدل نسبت داده شداسنیاز در نرم افزار ال

  

  

  مدل ساخته شده در نرم افزار سالیدورکس. 1شکل
  

کیلـومتر بـر سـاعت بـه      36در سناریوي دوم، بررسی برخورد قطار با سـرعت  EN15227:2008+A1:2010طبق استاندارد 
مقید باشـد و دیـوار انتهـایی     xاین واگن باید در همه جهات، جز در جهت انتقالی . تن پیشنهاد شده است 80واگن با جرم 

                                                             
6 Surface 
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تـر شـدن رونـد حـل مسـاله      تن باعث پیچیده و طـوالنی  80اما با توجه به اینکه استفاده از واگن . نیز صلب فرض می گردد
  ].9و  8[گردد، در این پژوهش از دیوار صلب استفاده شده است می
  

 صحت سنجی مدلسازي
که مدل نزدیک به نهایی شـدن   بر است و تنها در مرحله طراحی زمانیبر و زمانانجام تست میدانی وسیله نقلیه بسیار هزینه

-پروسه تصادم وسیله نقلیه مـی  7(CAE) هاي مهندسی به کمک کامپیوترکامروزه با توسعه تکنی. تواند انجام شوداست، می
هـاي جزیـی و کامـل    هاي بسیار دقیق مدلتواند با استفاده از شبیه سازيپذیري می اند شبیه سازي شود و طراحی تصادمتو

به همـین دلیـل در پـژوهش    ). 3(دهدزمان و هزینه توسعه را کاهش می با تست میدانی جایگزین گردد، بدین ترتیب اساساً
بـا توجـه بـه ایـن اسـتاندارد،      . استفاده شده اسـت ECER 66، از استاندارداي رایانهحاضر نیز جهت بررسی درستی مدلسازي 

  :باید دو شرط شرایط زیر همزمان احراز گردد اي رایانهسازي جهت تایید صحت یک مدل
  .د انرژي کل باشددرص 5باید کمتر از  8مقدار انرژي ساعت شنی) 1
  .تجاوز کند 1±05/0نباید از  9مقدار پارامتر نسبت انرژي) 2

با توجه به این شکل به وضـوح مشـخص اسـت کـه     . دهدانرژي کل و انرژي ساعت شنی را در یک نمودار نشان می 2شکل 
) ژول  51240(عت شـنی  زیـرا بیشـینه انـرژي سـا    . مقدار انرژي ساعت شنی در محدوده ذکر شده در استاندارد قـرار دارد 

  .بنابراین شرط اول استاندارد برقرار است. است) مگا ژول 4(درصد انرژي کل  28/1معادل 
  

  

  نمودار انرژي بر حسب زمان. 2شکل
  

در این شکل نیز به وضوح شرط دوم استاندارد احراز شده . دهدپارامتر نسبت انرژي برحسب زمان را نشان می 3شکل 
در حال تغییر است که در محدوده تعیین شده در استاندارد قرار  0002/1تا  1نسبت انرژي در محدوده  زیرا پارامتر. است

  .لذا شرط دوم استاندارد نیز برقرار است. کنددارد و از حدود مورد اشاره در استاندارد تجاوز نمی
  

                                                             
7 Computer Aided Engineering 
8 Hourglass Energy 
9 Energy Ratio 
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  نمودار نسبت انرژي بر حسب زمان .3شکل
 

-طبق این استاندارد تایید مـی  اي رایانه، صحت مدلسازي ECE R 66مطرح در استانداردبنابراین با توجه به احراز شرایط 
  .گردد

  
  نتایج حاصل از تحلیل

طور کـه در شـکل مشـخص اسـت میـزان انـرژي        همان. دهدمیزان جذب انرژي سازه اصلی را در برخورد نشان می 4شکل 
رسد، ولـی بـه دلیـل اینکـه     انرژي مناسب به نظر می گرچه میزان جذب. مگاژول است 43/0جذب شده توسط سازه حدودا 

گردد، میزان صدمات وارده به ناوگان زیاد خواهد بود؛ لذا باعث افـزایش زمـان و   تمام این انرژي توسط سازه اصلی جذب می
یرفعال راه چنین به منظور بهبود ایمنی غ هم. شودبرداري ناوگان در برخورد میهزینه تعمیرات اضطراري و کاهش عمر بهره

پـذیري ناوگـان مـورد    تصادم ارتقاء پارامترآهن کشور و حفظ ایمنی سرنشینان نیاز به افزایش میزان جذب انرژي برخورد و 
  .بررسی وجود دارد

  

  نمودار انرژي جذب شده بر حسب زمان .4شکل
  
هـاي  بـرداري و کـاهش هزینـه    بهـره ان جهت افزایش عمر لذا براي بهبود پارامتر جذب انرژي و کاهش صدمات وارده به ناوگ

-ها اشاره شد و با توجـه بـه قابلیـت    هاي موجود در این زمینه که در مقدمه نیز به تعدادي از آننگهداري، از میان استراتژي
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. گرددهاي جداره نازك به عنوان روش منتخب براي بهبود رفتار سازه پیشنهاد میهاي صنعت ریلی کشور، استفاده از تیوب
. اي که تقارن سازه حفظ گـردد شود؛ به گونهمحل از سازه انتخاب می 5هاي جداره نازك در سازه اصلی جاسازي تیوببراي 

  .هاي جداره نازك با رنگ آبی مشخص شده استتیوب 5در شکل 
  

  

  محل قرار گیري تیوب هاي جداره نازك در مدل .5شکل
  

اي، مستطیلی و ها با مقاطع دایرهاستفاده در ناوگان موجود، از تیوبها جهت براي انتخاب سطح مقطع مناسب این المان
 6همان طور که به وضوح در شکل . متراستفاده شده استمیلی 7متر و ضخامت  36/0شش ضلعی منتظم با محیط تقریبی
توجهی افزایش هاي جداره نازك میزان جذب انرژي حاصل از برخورد را به میزان قابل مشخص است، به کاربردن تیوب

اي حداکثر انرژي حاصل از برخورد جذب خواهد شد و با توجه به این شکل در صورت استفاده از تیوب دایره. خواهد داد
. درصد افزایش خواهد یافت 54/22مگاژول خواهد رسید که نسبت به حالت اولیه  54/0میزان انرژي جذب شده حدودا به 

درصد انرژي جذب شده  52/11و  00/16اطع مستطیلی و شش ضلعی به ترتیب هاي با مقچنین استفاده از تیوب هم
  .حاصل از برخورد را نسبت به حالت اولیه افزایش خواهد داد

هاي جاذب انرژي در سازه اصلی، به دلیل مشارکت این اجزا در جذب انرژي برخورد و خواص ویژه از طرفی استفاده از المان
با بررسی میزان کاهش انـرژي جـذب شـده توسـط بدنـه      . ده توسط سازه اصلی می شودها، سبب کاهش انرژي جذب ش آن

هاي جداره نازك ضمن افزایش جذب انـرژي کـل و افـزایش ایمنـی     مشخص شده است که استفاده از تیوب) 7شکل (اصلی
و لـذا کـاهش    مسافرین، با جذب مقدار قابل توجهی از انرژي برخورد، باعث کاهش انرژي جذب شـده توسـط سـازه اصـلی    

هاي جاذب به دلیل کـاهش صـدمات واده بـه    بدین ترتیب قرار دادن المان. شوندهاي وارده به ناوگان نیز میصدمات وهزینه
  .تجهیزات اصلی، عمر ناوگان ریلی را در برخوردها افزایش خواهد داد

مختلـف عملکـرد تقریبـا یکسـانی در     دهد استفاده از تیوب جداره نازك بـا مقـاطع   نشان می 7و  6همچنین مقایسه شکل 
ها در جذب انرژي کل حاصـل از برخـورد   خصوص کاهش صدمات وارده بر ناوگان دارند که این امر برخالف رفتار این تیوب

اي و شـش ضـلعی   هاي با مقـاطع دایـره  که اختالف بین افزایش انرژي جذب شده در حالت استفاده از تیوب است؛ به طوري
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هـایی بـا مقـاطع    ؛ در صورتی که اختالف کاهش انرژي جذب شده توسط سازه اصلی با استفاده از تیوبحدود دو برابر است
گردد استفاده از مقاطع دایره، مستطیل و شش ضلعی به همان طور که در شکل مالحظه می. درصد است 4مختلفدر حدود 

  . زه اصلی خواهند شددرصد در انرژي جذب شده توسط سا 69/19، 51/22، 58/18ترتیب باعث کاهش 
 

  

    هاي مختلفمقایسه انرژي جذب شده در حالت. 6شکل
  

  

  میزان انرژي جذب شده توسط بدنه اصلی در حاالت مختلف .7شکل
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  بندي گیري و جمع نتیجه
برخورد از مقابل قطار با  ويیسنار تحتاس دایناایران توسط نرم افزار الستترن در این مقاله دماغه و شاسی قطار مسافري

هاي میدانی و با توجه بر بودن تستبا توجه به هزینه بسیار باال و زمان. سازي و بررسی گردیداي دیگر از ناوگان مدل گونه
  .بررسی وتایید گردید ECE R 66، صحت شبیه سازي نیز از طریق استاندارد  10رایانهمهندسی به کمک  فنونبه توسعه 

مگاژول بود،که با استفاده از  43/0حدود  له از تحلیل مدل، میزان جذب انرژي سازه اصلی در اثر برخوردطبق نتایج حاص
هاي جداره نازك، بدون تغییر چندان در ساختار و رفتار سازه و نیز هزینه پایین به کارگیري این روش، انرژي جذب تیوب

پذیر مناسب جذب انرژي که با استفاده از المان تصادم طوري شده در برخورد به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرد به
همچنین با جذب مقدار قابل توجهی از انرژي برخورد . نسبت به حالت اولیه افزایش خواهد یافت% 20برخورد بیش از 
کاهش حداقل . گرددکاسته می ايهاي مورد استفاده، از صدمات وارده به ناوگان اصلی نیز به طور قابل مالحظهتوسط تیوب

چنین  هم. اي گواه بر این ادعا استهاي با مقطع دایرهانرژي جذب شده توسط سازه اصلی، در حالت استفاده از تیوب% 18
% 22هاي جداره نازك با مقطع مستطیلی کاهش انرژي جذب شده توسط سازه اصلی به بیش از در صورت استفاده از تیوب

ها ضمن افزایش ایمنی؛ باعث خواهد شد در برخوردها و سوانح حداقل خسارت و المانخواهد رسید؛ لذا استفاده از این 
  .آسیب به سازه اصلی ناوگان موجود در شبکه ریلی کشور وارد گردد

تر است؛ زیرا دهد تیوب با مقطع مستطیلی به حالت بهینه نزدیکها، نشان میمقایسه تاثیر استفاده از مقاطع مختلف تیوب
تري دارد؛ ولی در میزان کاهش صدمات وارده به ناوگان  زان انرژي جذب شده نسبت به مقطع دایره جذب کمگرچه در می

  . ها انتخاب مناسبی خواهد بوداثر بهتري داشته و نیز با توجه به سهولت تولید و نصب استفاده از این تیوب
ها، به رغم سهولت و هزینه کم طراحی و ستنهاي جداره نازك به سازه ترتوان گفت افزودن تیوببه طور خالصه می

نصب،ضمن افزایش عمر ناوگان و کاهش صدمات و هزینه وارده به ناوگان در برخوردها و سوانح، همچنین باعث بهبود 
از مزایاي پنهان . عملکرد سازه در برخوردها و سوانح در نتیجه موجب افزایش ایمنی غیر فعال راه آهن کشور خواهد شد

  .پذیري ناوگان می باشدچنین افزایش زمان دسترس هاي تعمیرات ناشی از تصادم و هم الیت اصالحی کاهش هزینهن فعای
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 چکیده
 ماشین راهبردي مدیریت و اقتصادي , فنی مهار مشکالت در ساز چاره راهکاري عنوان وضعیت به پایش بر مبتنی تعمیرات امروزه
 در موجود استانداردهاي و  )CM( 1اساسی پایش وضعیت مبانی تشریح در این تحقیق ضمن. شود می برده کار به تجهیزات و آالت
شرکت فوالد مبارکه  سطح در دسترسی تجهیزات قابلیت افزایش بر هاي موثر پایش وضعیت تأثیرگذاري شاخص روند زمینه، این

یش هاي پایش وضعیت به منظور افزا استراتژي ،AHP2- RPN3 ترکیبیقرارگرفته است و با استفاده از روش  بررسی مورد اصفهان
ري تجهیز واحد ریخته گ 12براي 1391ماهه از سال  9اطالعات یک دوره در این پژوهش  .بندي شد قابلیت دسترسی تجهیزات اولویت

) نگاري پرتو( گرافی رادیو  و 0,1648 وزن با چشمی هاي  بازرسی استراتژيها نشان دهنده آنست که  یافته. مورد بررسی قرار گرفت 
 .دباش می دارا مبارکه فوالد شرکت در مطالعه مورد تجهیزات براي  را اهمیت ترین و پایین ترتیب باالترین به 0,0088وزن با

 AHP،پذیري خطرنمره اولویت  ،)CM(پایش وضعیت ،)DMG(شبکه تصمیم گیري :ها کلیدواژه
 

Prioritizing Condition Monitoring Strategies for Increasing Equipments 
Availability Using Risk Priority Number (RPN) and AHP: With a Case 

Study in Mobarakeh Isfahan Steel Co. 
Arash Shahin 
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Abstract 
Condition Based Maintenance (CBM) has been recognized as an effective solution for the 
problems of technical, economical and strategic management of machinery and equipments. In 
this study, the principles of Condition Monitoring (CM) and associated existing standards have 
been introduced. The influencing trend of CM process parameters on increased equipment 
availability has been studied in Mobarakeh Isfahan Steel Co. In addition, CM strategies have been 
prioritized using an integrated approach of Analytic Hierarchy Process (AHP) and Risk Priority 
Number (RPN) towards improvement of equipments availability. In this study, data over a nine 
months duration of year 1391 from 12 equipped units were analysed. The findings indicate that 
strategies of Human eye based visual investigation with a total weight of 0.1648 and Radiography 
with a total weight of 0.0088 are of the highest and lowest importance for the equipment of the 
Mobarakeh Isfahan Steel Co. 
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  مقدمه
در کارخانجات، یکی از مسایل مبرم و حیاتی امروز صنایع  4هاي نگهداري و تعمیرات ضرورت طراحی و استقرار سیستم

ي دیگر، استفاده هاي کشور از یک سو و ارز بري باالي خرید ماشین آالت و تجهیزات از سو حفظ سرمایه .کشور است
ت و ضعف این بخش قو. ریزي شده و نگهداري و تعمیر به موقع ماشین آالت و تجهیزات را الزامی می سازد قالیی و برنامهع

فی جهت خرید، نصب، استقرار و در یک سیستم تولیدي هزینه گزا. گذارد و سود دهی تولید اثر می وري مستقیما در بهره
ها به خاطر قیمت  گاهی، خرید دستگاه. گیرد مختلف صورت می هاي ات کارگاهآالت و تجهیز و ماشین ها دستگاه اندازي راه

یح دستگاه به آید؛ به نحوي که نگهداري و تعمیر صح به فرد آن، بسیار مشکل به نظر میباال و یا تکنولوژي تولید منحصر 
نه تعمیر و ها عالوه بر تحمیل هزی خرابی دستگاه. خواهد بود تر و به طور کلی مقرون به صرفه تر تر، راحت مراتب ارزان

ار، بیکاري هاي خراب و فرسوده، موجب توقف تولید، از دست دادن مشتري، کاهش سهم باز تعویض قطعات و دستگاه
یط کاري غیر تواند منتج به خروجی ناقص، شرا بنابراین نگهداري ضعیف می. گردد دیگر می هاي پرسنل و بسیاري هزینه
در نتیجه، درك صحیح از یک برنامه نگهداري و . هاي تولید به ازاي تعمیرات بیش از حد گردد ایمن و افزایش هزینه

 ریزي در هر نوع برنامه .]1[رود  ینفک هر واحد تولیدي به شمار میتعمیرات مناسب و پیاده سازي دقیق آن، جزء ال
اشین آالت و تاسیسات صنعتی ر افتادگی مبایست به این واقعیت توجه داشت که خرابی و از کا نگهداري و تعمیرات، می

درست از فنون  گیري با بهره توان ن جلوگیري و ممانعت نمود بلکه میاي نیست که بتوان به طور مطلق از آ مسئله
  .]2[ها را اعتال بخشید  دستگاه ریزي و قابلیت برنامه 5ریزي، قابلیت اطمینان برنامه

مناسب را   )CM(هاي پایش وضعیت  يخرابی ماشین آالت و تجهیزات، استراتژ این تحقیق سعی دارد تا با توجه ریسک   
و تعمیرات   نگهداري. بندي کند یش قابلیت دسترسی تجهیزات اولویت، براي افزا  AHP- RPN با  استفاده  از روش ترکیبی 

آهن و هاي مادر در ایران به خصوص صنعت  از جمله  شرکت کنند طور  مستمر و پیوسته  فعالیت می هایی که به در شرکت
و باشد و هر گونه توقف در خط تولید ، بسته به شدت خرابی ماشین آالت و تجهیزات  فوالد بسیار حائز اهمیت می

از طرفی با توجه به .یل کندهاي زیادي را  بر شرکت و جامعه تحم سارتتواند خ استراتژیک بودن و اهمیت آن، می
و تجهیزاتی که نقشی  آالت فناوري وجود دارد خرید بسیاري از ماشینطرف برخی از کشورهاي صاحب  هایی که  از تحریم
از این رو  یک مدیر نت بایستی با بهره . باشد ر دارند به راحتی امکان پذیر نمیهاي ماد در بخش صنایع و شرکت کاستراتژی

هاي  یا پروژه را با توجه به محدودیت هاي سرمایه گذاري ریت بتواند برترین نوع  استراتژيگیري از علوم مهندسی و مدی
  .]2[کند ه مدیران در انتخاب مطلوب کمک میمنابع، شناسایی و انتخاب کند که در این راه شبکه تصمیم گیري ب

  
 تحقیقپیشینه 

را در حوزه نگهداري  )DMG(قابلیت بکار گیري و میزان کاربردي بودن تصمیم گیري ماتریسی   6اسالم زین الدین و لبیب
ناوگان  DMG ،319  در پژوهش آنان براي تشریح کاربرد. و تعمیرات  قطعات گردان در صنایع ریلی مورد بررسی قرار دادند

در فرآیند  DMGها در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که بکارگیري مفهوم  آن. حمل و نقلی مورد بررسی قرار گرفت
در واقع در این مطالعه ادعا شد که چنین . هاي نگهداري و تعمیرات ارزشمند است بندي سیستم میم گیري براي اولویتتص

نگهداري و  مشی ن موضوع اطمینان پیدا کنند که خطکاري حتما بایستی  انجام بگیرد تا مسئوالن نت سازمان از ای
مدلی   7فریرا و همکاران.]3[حساب می آورد به FCCترین معیار  هاي مورد مطالعه را در  برابر مهمتعمیرات عملکرد واحد

ها  آن. اند تحلیلی از زمان تاخیر توسعه دادههاي بازرسی نظارت بر وضعیت بر مبناي  را براي تعیین دوره اي چند ضابطه
براي حل این مشکل . آالت مشکل اصلی تعیین دوره بازرسی و نظارت است ر وضعیت ماشیناستدالل کردند که در نظارت ب

 صورت هدر این مطالعه یک مدل تصمیم گیري ارائه شد که ب. متغیر تصمیم با توجه به زمان نظارت بعدي معرفی گردید یک
                                                             
4 Maintenance 
5 Reliability 
6 Aslam-zainudeen and Labib 
7 Ferriera   et al. 
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د مورد بررسی قرار گیرند ، آالتی که بای هاي بازرسی را براي نظارت بر وضعیت با توجه به رفتار خرابی ماشین همزمان دوره
هاي هر خرابی  رنده  در ارتباط با هزینه و زمانهاي خود تصمیم گی و اولویت  آالت این ماشین پذیري نگهداشت هاي ویژگی

  .]4[ارائه دادند
هوشمندانه را براي  در گیربکس یک توربین بادي سیستمی براي کاربرد نظارت بر وضعیت سالمتی  8گارسیا و همکاران

شود که این قابلیت را دارد تا زمان واقعی  ل میین سیستم  نرم افزاري را شاماهداف نگهداري و تعمیرات ارائه دادند، ا
هاي ه را در زمان حقیقی از طریق حسگرچنین سیستمی اطالعات بدست آمد. هاي صنعتی را تشخیص دهدي فرآیندخطا

 هاي صنعتی تشخیص دهد عملکرد نرمال را به غیر از مولفکند تا انحرافات محتمل بر  مختلف بدست آورده و تالش می
آنها . فازي کاراترین رویکرد نگهداري و تعمیرات را انتخاب کردند MCDM  با استفاده از روش   9ر و الیوسفالنجا .]5[

فازي مورد ارزیابی قرار  MCDM ها را با استفاده از مدل  و طرز تفکر ها ، استراتژي ها مشی ممکن نت مانند خط رویکرهاي
تواند کاراترین سیستم نگهداري و تعمیرات را  استفاده از این روش میرسیدند که دادند و در مطالعه خود به این نتیجه 

را  ها شده خواهد شد و خرابی ریزي ي برنامهها مربوط به جایگزینی هاي نهانتخاب کند و در نتیجه منجر به کاهش هزی
از روش   10السکوا و براگلیابوی .]6[ها داشت و استفاده باالتري از عمر دستگاهتوان تا چیزي نزدیک به صفر تقلیل داد  می

AHP  براي انتخاب بهترین استراتژي نگهداري و تعمیرات استفاده کردند تا بهترین سیاست نگهداري و تعمیرات را براي
آنها در مطالعه خود، پنج گزینه را در نظر گرفتند که عبارت بودند از . ترین صنایع پاالیشگاهی ایتالیا اتخاذ کنند یکی از مهم

یشگویانه ، نت پیشگیرانه ، نت اصالحی ، نت مبتنی بر وضعیت و نت مبتنی بر فرصت و براي هر کدام از تسهیالت نت پ: 
اش  بالوئی جام خانه در پایان نامه. ]7[عدد بودند یک سیاست مشخص نت را در نظر گرفتند 200این پاالیشگاه که مجموعا 

 آثار و حاالت تحلیل رویکرد اساس بر تعمیرات و نگهداري) DMG( تصمیم گیري شبکه بعدي سه الگوي طراحی«با عنوان 
ي  ها شاخصبا استفاده از مقایسه تطبیقی که بین »   اصفهان مبارکه فوالد شرکت در موردي مطالعه با:  )FMEA( خطا

از رویکرد تحلیل حاالت و آثار خطا انجام شد الگوي شبکه تصمیم گیري  پذیري خطرشبکه تصمیم گیري و نمره اولویت 
پایش وضعیت و پوکایوکه متناسب با علت و نوع خرابی  هر یک از تجهیزات و  فنونجدید طراحی کرد  و با استفاده از 

در ) 1390(رانیغف .]8[ي مناسب ارائه گردیدها ياستراتژچنین سطوح تعیین شده بر مبناي ضریب تشخیص خطا ،  هم
سطح سیگما و  ،(DMG)تعیین نظام نگهداري و تعمیرات مناسب بر اساس شبکه تصمیم گیري «پژوهش خود با عنوان 

به تعیین استراتژي مناسب تجهیزات با توجه به شرایط و » شاخص قابلیت فرآیند براي ماشین آالت ذوب آهن اصفهان
نتایج حاصل از این پژوهش  .ها و میانگین زمان توقف پرداخته استخرابیمعیارهاي قابلیت اطمینان، میانگین زمان بین 

در پژوهش خود با ) 1390(پورجواد  ].9[تر بر روي افزایش سطح مهارت کارکنان و به تبع آن آموزش تاکید دارد  بیش
به » موردي در چادرملوتعیین استراتژي نگهداري و تعمیرات مناسب با کمک فرایند تحلیل شبکه اي با مطالعه «عنوان 

جهت انتخاب استراتژي نگهداري و تعمیرات، وابستگی . انتخاب سیاست مناسب نگهداري و تعمیرات مناسب پرداخته است
استراتژي، نگهداري تعمیرات  5در این پژوهش  .به عنوان معیار در نظر گرفته شده است ها يمتقابل استراتژ ریو تأث

تنی بر زمان، نگهداري تعمیرات مبتنی بر شرایط، نگهداري تعمیرات جامع فراگیر، نگهداري اضطراري، نگهداري تعمیرات مب
معیار قابلیت اطمینان، قابلیت دسترسی، تعمیر پذیري و هزینه براي یک دسته از  4تعمیرات طراحی مجدد بر مبناي 

  .]10[تجهیزات کارخانه صنعتی معدنی چادرملو مورد مقایسه قرار گرفته است
  
 گیري تصمیمکه شب

آالت بر  در این ماتریس، عملکرد ماشین .یک ابزار ترسیمی براي پشتیبانی از تصمیم گیري نظام نگهداري و تعمیرات است
بسته به محل قرار گرفتن عملکرد ماشین مورد . ها مشخص می گردد مان ازکارافتادگی و فراوانی شکستمبناي دو معیار ز

گردد  ل ممکن براي رفع مشکل پیشنهاد مینگهداري و تعمیرات مطلوب به عنوان بهترین راه حنظر در شبکه، نوع نظام 
                                                             
8 Garcia et al. 
9 Alnajjar and Alsyouf 
10Berilacqua and Braglia 
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 .لبیب معروف است DMGمدلی براي انتخاب استراتژي نگهداري تعمیرات ارائه داد که به مدل  1988لبیب در سال . ]11[
ارائه شده   1ت و ماتریسی به صورت شکل در مدل ارائه شده، پنج استراتژي نگهداري و تعمیرات مورد مقایسه قرار گرف

ها و زمان در ابتدا براي هر تجهیز تعداد خرابی DMGبراي تعیین استراتژي نگهداري تعمیرات مناسب با کمک مدل . است
آالت بر اساس سپس ماشین. طور مثال براي یک سال کاري هشود، ب ي یک پریود زمانی مشخص محاسبه میها براخرابی

 .شوددسته کم، متوسط، زیاد تقسیم می 3شوند و هر رتبه بندي به ها مرتب میها و زمان خرابییتعداد خراب
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  ]3[شبکه تصمیم گیري . 1شکل
 

 با خرابی رفع و گردد می مواجه خرابی با به ندرت ماشین فوق روش با مطابق : 11خرابی تا کارکرد روش •
 .باشد می همراه کمی خرابی مدت

 کم توقف مدت اغلب ودهد  می رخ مشخص توالی با خرابی : 12ثابت زمان با وتعمیرات نگهداري روش •
 .باشد می

 به سیستم در مهارت و تخصص داشتن وجود بواسطه ولی است خراب همیشه ماشین: 13مهارت سطح تعدیل •
   .گردند می تعمیر سرعت

 زیادي وقت خرابی صورت ودر گردد می به ندرت خراب ماشین  :14وضعیت اساس بر وتعمیرات نگهداري •
  .گردد می صرف نرمال حالت به برگشت جهت

 خراب وقتی است خراب همیشه ماشین ):تعمیر قابل غیر(15تعمیر امکان گرفتن نظر در بدون طراحی •
  .است گیر وقت بسیار نرمال حالت به برگشت گردد می

چنین، متوسط زمان تا رفع  هم. دهد دفعات خرابی یک تجهیز را نشان میفراوانی خرابی تجهیزات ، شاخصی است که 
هرچه میزان آن کمتر باشد، نشان دهنده تعمیر پذیري تجهیزات . نشان دهنده زمان متوسط تعمیر است )MTTR16(خرابی 
  .]12[است 

   

                                                             
11 Operate To Failure ( OTF) 
12 Fixed Time Maintenance (FTM) 
13 Skill Levels Upgrade (SLU) 
14 Condition-based maintenance (CBM) 
15 Design Out Maintenance (DOM) 
16 Mean Time To Repair 
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اي  است به گونه آالت دن اطالعاتی در باره وضعیت ماشین
هاي  خرابی توان در ارتباط با وضعیت یک ماشین می

ه و فرآیند نگهداري و ترین میزان هدر رفت خروجی سیستم انجام شد
گانه انسانی  برداري از حواس پنج از بهره ،را فنوناي از 
ري و تم نگهداسهاي بالقوه و پیاده سازي یک سی اي را با هدف جلوگیري از خرابی

چنین سیستمی اگر بر مبناي برنامه زمان بندي تولید باشد 

 را آن از اي نمونه که منحنی این .کند می تداعی وضعیت
 خرابی از اي مرحله ،18بالقوه خرابی .دهد می نشان زمان

  .هستند تشخیص

   

 ]14[  

در  خرابی تشخیص. رود می باال فزاینده صورت به خرابی
نشان  را خرابی نرخ نیز و خرابی رشد به رو روند فنون

کلی  خرابی از و داد انجام را تعمیراتی فعالیت بحرانی
فید بودن فرآیند ثبت که مپا به عرصه وجود گذاشت زمانی 

که  فنونی. آالت در حال کار احراز گردید دست آوردن اطالعاتی در ارتباط با کلیه ماشین
ه است به صورت زیر طبقه بندي گرفت مکانیکی مورد استفاده قرار می

عالوه بر  نظارت بر قطعات مستهلک و نظارت بر حرارت
نظارت بر ارتعاشات : از  اند که عبارت اند در صنعت مورد استفاده قرار گرفته

 2به صورت جدول هاي پایش وضعیت را استراتژي  توان

                                                             
17 Condition Monitoring 
18 Potential failure 
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 17پایش وضعیت
دن اطالعاتی در باره وضعیت ماشینپایش وضعیت یا نظارت بر وضعیت  روشی در ارتباط با فراهم کر

در ارتباط با وضعیت یک ماشین می با کسب چنین دانشی.استفاده کردکه بتوان از آن به طرز صحیحی 
ترین میزان هدر رفت خروجی سیستم انجام شد اولیه را پیش بینی و مرتفع کرد؛ در نتیجه کم

اي از  این روش محدوده گسترده.کارا باشدتواند به اندازه کافی  تعمیرات می
اي را با هدف جلوگیري از خرابی رایانهتا استفاده از ابزارهاي پیشرفته 
چنین سیستمی اگر بر مبناي برنامه زمان بندي تولید باشد . شود بالقوه شامل می هاي تعمیرات در مواجهه با خرابی

  .]13[ ترین کارایی را خوهد داشت بیش
وضعیت پایش در را اساسی مفهوم یک P-Fمنحنی باال، مطالب به توجه

زمان حسب بر را خرابی حال در تجهیز وضعیت بینید، می 2در شکل 
تشخیص و گیري اندازه قابل خرابی هاي نشانه اولین که در آن،  است ماشین

  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 P-Fمنحنی  . 2شکل

خرابی روند رشد با تعمیرات هزینه پیداست، فوق منحنی از که طور همان
فنون این و پذیرفته صورت وضعیت پایش فنون طریق از ، اولیه مراحل
بحرانی مراحل به رسیدن از قبل و فرصت اولین در توان می لذا  .دهند
پا به عرصه وجود گذاشت زمانی  70مفهوم مراقبت وضعیت در دهه  .]14[نمود جلوگیري

دست آوردن اطالعاتی در ارتباط با کلیه ماشین ههاي عملیاتی براي ب پیوسته داده
مکانیکی مورد استفاده قرار می هاي براي نظارت سیستم اي گسترده صورت
  :شوند

نظارت بر قطعات مستهلک و نظارت بر حرارت نظارت بر اختالالت و صداها، نظارت بر عملکرد، ،نظارت بصري
در صنعت مورد استفاده قرار گرفتهتري  گسترده صورت هفوق، دو تکنیک نیز ب فنون
توان به طور کلی می.ازهاي روان س نظارت بر روغن ها تر از همه آنو باال

 .]15[خالصه کرد

پایش وضعیت
پایش وضعیت یا نظارت بر وضعیت  روشی در ارتباط با فراهم کر

که بتوان از آن به طرز صحیحی 
اولیه را پیش بینی و مرتفع کرد؛ در نتیجه کم

تعمیرات می
تا استفاده از ابزارهاي پیشرفته 
تعمیرات در مواجهه با خرابی

بیش
توجه با

در شکل 
ماشین

  

  
همان
مراحل
دهند می

جلوگیري
پیوسته داده

صورت هب
شوند می

نظارت بصري
فنون
و باال

خالصه کرد
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  ]15[خالصه اي از استانداردهاي پایش وضعیت . 1جدول
  

واحد (  هزینه
  )پول

سطح مهارت 
 اپراتور

دستی/اتوماتیک On/off 
line 

  نوع روش

کنترل  بازرسی  چشمی On/off  دستی کم   10
 جستجو و بازرسی نوري Off  دستی متوسط  525  19چشمی

 تلویزیون مدار بسته Off  دستی باال  5500

 On  دستی پایین  30
ها و  نوارهاي حرارتی، رنگ

 نوارها
 ترمو متر و ترموکوبل ها On اتوماتیک/ دستی متوسط  260  20کنترل دما

 دستگاه سنجش مادون قرمز On دستی باال  1625
 قرمزدوربین مادون  On  دستی باال  4250

 On/off  دستی باال  525
ها و فیلترهاي  دو شاخ

کنترل  مغناطیسی
 گرافی فرو N/A دستی باال  12000 21روغن

 طیف بینی N/A  دستی باال  14000
 سطح سنجی کل ارتعاش On  اتوماتیک/دستی متوسط  575

 22ارتعاش

 تحلیل فرکانس On  اتوماتیک/دستی متخصص  10000

 On  اتوماتیک/دستی باال  1450

هاي ضربه  نظارت بر تکان
، و کنترل نیرو و  )SPM(اي

 انرژي 
 نظارت ساختاري Off  دستی متخصص  15000

 نفوذ دهنده رنگ On/Off  دستی متوسط  80

شکاف 
 23سنجی

 شار مغناطیسی On/Off  دستی متوسط  300
  جریان گردابی On/Off  دستی  متخصص  2625
  التراسونیک On/Off  دستی  متخصص  500
  )پرتو نگاري(رادیو گرافی  Off  -  متخصص  8000
 مقاومت الکتریکی On/Off  دستی باال  600
 سنجه از دست دادن وزن Off  دستی پایین  62

اندازه گیري 
 24خوردگی

  مقاومت قطبی On  - متوسط  325
 حفره گیر On  دستی -  10
 مقاومت الکتریکی On  اتوماتیک/دستی متوسط 10

 
                                                             
19 Visual 
20 Temperature 
21 Lubricant 
22 Vibration 
23 Crack 
24 Corrosion 
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 25پذیري خطرنمره اولویت 
،  شاخصی است که براي اولویت پذیري خطرنمره  اولویت . تشخیص ×وقوع  ×شدت  ضرب حاصلاین عدد، عبارت است از 

 به پذیري خطربنابراین نمره اولویت . رود یم، به کار ها آني طراحی ماشین، با توجه به میزان بحرانی بودن ها ضعفبندي 
  . ]16[ کند یمدیگر معنا پیدا  پذیري خطرهايتنهایی هیچ معنایی ندارد و فقط در مقایسه با نمره اولویت 

در سه مقوله ایمنی کاربر، توقف دستگاه و خرابی قطعه تولید  معموالًشدت عبارت است از میزان بحرانی بودن اثر خرابی که 
ف یا داشت که براي مسائل مربوط ایمنی، شدت همیشه باالست و براي توقباید توجه . شود یمشده به وسیله دستگاه دیده 
وقوع، عبارت است از احتمال این که یک حالت خرابی در زمان کارکرد  .شود یماي استفاده  خرابی قطعه از سیستم مقایسه

ماشین در کشف و  ي طراحی یاها کنترلتشخیص، عبارت است از توانایی .  ناشی از علت تعریف شده ماشین، رخ دهد
تشخیص پیشنهاد  تاًینهاهاي شدت، وقوع و  دامات پیشنهادي با هدف کاهش رتبهاق. شناسایی علل خرابی و یا حالت خرابی

  :این اقدامات باید در شرایط زیر تعریف و اجرا شوند. شوند یم
 .باشد 10یا  9خرابی داراي شدت  .1
 .حالت خرابی داراي اعداد شدت و وقوع باال باشد .2

اعمال تغییرات در (باشد، اقدامات اصالحی  10یا  9اگر براي یک خرابی، رتبه و شدت . باال باشد RPNحالت خرابی داراي 
در این حالت، هدف باید  از بین بردن . باید قبل از این که طرح مراحل تایید نهایی را سپري کند اجرا شوند لزوماً) طراحی

  .]17[مخاطرات مربوط به ایمنی باشد
  

  روش تحلیل سلسله مراتبی
هاي  ارزیابی و نظرات تکنیک این .شد مطرح )1980(26ساعتی .ال .توماس توسط بار نخستین مراتبی سلسله تحلیل فرآیند

 سپس. نماید می تبدیل ساده مراتبی سلسله سیستم یک به را گیري پیچیده تصمیم سیستم و نموده ترکیب را کارشناسان
 قرار معیارها،مورد استفاده از یک هر بین در زوجی مقایسات نسبی اهمیت بررسی منظور به حسب مقیاس بر ارزیابی روش
 .]18[دهد می قرار بررسی مورد کارآمدي طور هب را، کیفی هاي شاخص چنین هم و کمی هاي شاخص تکنیک این .گیرد می

  
 روش تحقیق و یافته ها

تحقیق ، کلیه مدیران و متخصصان  آماري جامعه.پیمایشی استاز نظر هدف کاربردي و از نظر روش توصیفی  تحقیق این
ري اطالعات مربوط به تعیین بخشی از فرایند جمع آو. باشند رات شرکت فوالد مبارکه اصفهان میبخش نگهداري و تعمی

تب، مقاالت، مطالب ک اي، باشد  که براي جمع آوري آن از روش کتابخانه استانداردهاي پایش وضعیت می ها و ابعاد ومعیار
هاي پایش بر اساس  راتور و هزینه هر یک از استراتژيشود  که اطالعات مربوط به سطح مهارت اپ استفاده می ها پایان نامه

نگهداري و  يها يدر این پژوهش براي  انتخاب بهتر استراتژ. ، مدنظر قرار گرفته است]15[استانداردهاي تعیین شده
تطابق داده شد و فرض شد که شاخص شدت  )DMG(با شبکه تصمیم گیري ویت ریسکابعاد نمره اولتعمیرات، ابتدا 

 بر این  اساس متوسط].  8[باشد یم ها یاثرگذاري همان مدت زمان تعمیر و شاخص وقوع خرابی همان فراوانی خراب
تجهیز واحد ریخته گري مورد بررسی  12ماهه براي  9ها و مدت زمان تعمیر در یک دوره  اطالعات مربوط به فراوانی خرابی

نامه  باشد  از طریق توزیع  پرسش مربوط به شاخص ضریب تشخیص خطا میبخشی دیگري از اطالعات که . قرار گرفت
 برسروکار دارند  ها آنبا آالتی که  ن در مورد ضریب تشخیص خطاي ماشیناز کارشناسا کی هرنظر  QS9000استاندارد 
طراحی مدل در این پژوهش به منظور  تعیین و  شناسایی معیارهاي استاندارد . اند شدهاي سنجیده  گزینه 10طیف   اساس

که الزم .پایش وضعیت و انتخاب مناسب ترین استراتژي پایش وضعیت براي افزایش قابلیت دسترسی تجهیزات می باشد
توان به دو فاز اصلی  می این متدولوژي را . ه وري و عملکرد سیستم مورد توجه و تمرکز قرار گیرنداست در فرایند بهبود بهر

                                                             
25 Risk Priority Number(RPN) 
26 .Saaty 
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ضرب سه  باشد که بر اساس حاصل پذیري خطر هر یک از تجهیزات میفاز نخست محاسبه نمره اولویت : تقسیم کرد
محاسبه می شود که نتایج آن در شاخص مدت زمان تعمیر، فراوانی خطا و ضریب تشخیص براي هر یک از تجهیزات 

 .نشان داده شده است 2جدول 
 
  

 محاسبه نمره اولویت ریسک براي هر یک از تجهیزات. 2جدول
  

  کد
 تجهیز

  میانگین زمان توقف  نام تجهیز
)MTTR( 

  فراوانی
)Frequency( 

 ضریب 
 RPN تشخیص خطا

 37/63 7/2 16 47/1 هیخنک کننده اول 18

 04/37 8/1 14 47/1  ذوبکنترل کننده سطح  21

 72/64 8/1 7 14/5   حرکت دادن قالب ریخته گري 23

 27/77 8/1 22 95/1    5-1سگمنت  08

 53/46 8/1 10 58/2  کشاننده و مستقیم کننده 09

 00/26 8/1 9 60/1  ماشین برش  13

 78/148 7/2 30 84/1   سایر ماشین آالت ریخته گري 01

11 
بدلی در ماشین قرار دادن تختال 

  ریخته گري
46/1 6 7/2 72/23 

 01/52 8/1 20 44/1  گرداننده پاتیل  02

 03/57 8/1 33 96/0  ماشین حمل تاندیش   04

 19/27 8/1 13 16/1    11- 6سگمنت  24

 83/31 8/1 9 96/1  آب نرم  25
 

 
نشان داده شده است، به جاي تعیین اهمیت هر یک از  3روش تحلیل سلسله مراتبی که در شکل در  فاز دوم بر اساس 

 اپراتور مهارت سطح و هزینه به توجه با. استفاده می شود پذیري خطرتجهیزات بر اساس مقایسات زوجی از نمره اولویت 
= 3 پایین،=4( صورت به وضعیت پایش روش هر به مربوط اپراتور مهارت سطح اگر وضعیت، پایش هاي روش مربوط

تري  یري روش نیاز به سطح مهارت پایینبدین مفهوم که هر چه به کارگ .شود کدگذاري)متخصص= 1باال،= 2 ،متوسط
 این در.پایش وضعیت کمتر باشد نیز بهتر است فنونچنین در مورد هزینه نیز هرچه هزینه به کارگیري  هم. باشد بهتر است

الزم به ذکر است که در این تحقیق اهمیت هزینه و سطح .شود در نظر گرفته می ها در محاسبات معکوس هزینه صورت
  .مهارت اپراتور برابر در نظر گرفته شده است
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  مدل تحقیق. 3شکل
انجام شد نتایج مربوط به وزن  Excelبا توجه  به محاسبات مربوط به  روش تحلیل سلسله مراتبی که با استفاده نرم افزار  

 .نشان داده شده است 3هر یک از استراتژي هاي پایش وضعیت در صورت جدول 
  
  

  نتایج حاصل از محاسبات تحلیل سلسله مراتبی. 3جدول
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یسرتسد تیلباق

یمشچ  یسرزاب

اهراون و اهگنر ،یترارح ياهراون

هتسب رادم نویزیولت
يرون یسرزاب و وجتسج

اه لبوکومرت و رتم ومرت

زمرق نودام نیبرود
زمرق نودام شجنس هاگتسد

یفارگ ورف
ینیب فیط

شاعترا لک یجنس حطس
)یفیط(سناکرف لیلحت

يراتخاس تراظن
 لرتنک و ،)SPM(يا هبرض ياهناکت رب تراظن

 يژرنا  و ورین
گنر هدنهد ذوفن

یسیطانغم راش

یبادرگ نایرج
)یجنس فاکش(یکیرتکلا تمواقم

نزو نداد تسد زا هجنس
ریگ هرفح

)یبطق ود داجیا(یبطق تمواقم
)یگدروخ(یکیرتکلا تمواقم

کینوسارتلا

 تیعضو شیاپ ياه يژتارتسایعرف رایعمتازیهجت :یلصا رایعم فده

یسیطانغم ياهرتلیف و اهخاش ود

یفارگ ویدار
زمرق نودام قیرط زا شجنس

1-5

6-11

هنیزه

روتارپا تراهم حطس
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  بحث و نتیجه گیري
 در فعال مدیران آگاهی بودن روز به ي دهنده نشان این باشد و می  رشد چشمگیري در حال طور بهپایش وضعیت به توجه 
خرابی هر یک از تجهیزات مورد  خطردر این پژوهش بر مبناي قانون پیشگیري قبل از وقوع ابتدا . باشد می حوزه این

مطالعه محاسبه شد تا مشخص شود که هر یک از تجهیزات از لحاظ احتمال خرابی در چه وضعیتی هستند تا بر حسب آن 
هر یک از تجهیزات از طریق حاصلضرب  پذیري خطرلویت ، نمره او 2با توجه جدول . در فاز عملیاتی در اولویت قرار بگیرند

سه شاخص فراوانی خرابی و مدت زمان تعمیر و ضریب تشخیص خطا محاسبه شد که نتایج نشان دهنده آن است که 
نسبت به دیگر تجهیزات در  27.77 خطربا نمره اولویت  08و تجهیز با کد  148,78 خطربا نمره اولویت  01تجهیز با کد 

از طرفی پس از . رابی باالتري دارند که بر این اساس باید در اولویت کاري واحد نگهداري و تعمیرات قرار بگیرندخ خطر
هاي پایش وضعیت مناسب براي هر یک از این تجهیزات بر  از تجهیزات، براي ارائه استراتژيتعیین اولویت تعمیر هر یک 

از  که میدهد نشان ها یافته ) 3(با توجه به جدول. شوند اولویت بندي می ور و میزان هزینهاساس دو معیار سطح مهارت اپرات
معیار   و 0,1646ومعیار  حفره گیر  با  وزن  0,1648معیار بازرسی چشمی با وزن  ، وضعیت پایش بین معیارهاي اصلی

 دادن دست از معیار سنجه چنین و هم 0,0779ها با وزن  نوارهاي حرارتی، رنگو  معیار 0,1561مقاومت الکتریکی با وزن
باشند و  عه در شرکت فوالد مبارکه دارا میباالترین اهمیت را  براي تجهیزات مورد مطال  به ترتیب 0,0555وزن با وزن 
فرکانس با وزن   معیار تحلیل و 0,0088 وزن با) نگاري پرتو( گرافی رادیو معیار و  0,0087ساختاري  با وزن معیار نظارت

البته براي . باشد از پایین ترین اهمیت برخوردار میبه ترتیب  0,0091گردابی با وزن  چنین معیار جریان و هم 0,0089
هاي پایش وضعیت نیز باید با توجه اولویت بندي صورت گرفته، براي هر یک از  یر گذاري بیشتر هریک از استراتژيتاث

که آیا استراتژي پایش وضعیت پیشنهادي  از لحاظ ساختاري و تجهیزات به طور جداگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرید 
هاي پایش وضعیت  ی شده است تا جامع ترین استراتژيدر این تجقیق سع. وضعیت فعلی تجهیز، مناسب با آن است یا خیر

نشده است که ها سنجیده  نپایش وضعیت وجود دارد که تاثیر آهاي دیگري از  ی قرار بگیرد از این رو استراتژيمورد بررس
باشد که این  می ها ختصصین این حوزه با این استراتژياین امر می تواند دالیلی مختلفی داشته باشد از جمله عدم آشنایی م
دم نیاز به باشد و ع می... ز کالس یا جزوات آموزشی و موضوع مستلزم آموزش تخصصی براي متخصصین در حوزه نت اعم ا

آالت خاصی که در شرکت فوالد مبارکه وجود دارد می تواند دلیل  توجه به تجهیزات و ماشینبا  ها کارگیري این استراتژي
  .دیگري باشد
 .دارد آالت ماشین یابی عیب جهت را کارایی ترین بیش ارتعاشات، آنالیز وضعیت، پایش و معیارهاي  فنون بین در
 طریق از فقط شفت، هاي وخمیدگی مکانیکی هاي لقی محوري، ناهم ناباالنسی، جمله از آالت ماشین ترین عیوب رایج زیرا
 اولیه هاي یابی عیب براي روش این مکمل صورت به اکثراً دیگر فنون و هستند تعمیر و شناسایی ارتعاشات قابل آنالیز

 و بوده آالت ماشین یابی عیب براي روش مؤثرترین و ترین پرکاربرد روغن آنالیز ارتعاشات، آنالیز از بعد .می شوند استفاده
 تکنیک این طریق از فقط و فقط قطعات بعضی فرسودگی و سیستم روغن در مختلف هاي آالینده چون وجود هم عیوبی
خرابی هر یک از این تجهیزات تا  خطرهستند که نتایج این تحقیق   با توجه تجهیزات مورد مطالعه و  شناسایی قابل

 کلی صورت به اینجا در که فنونی جز به البته. هاي پیشنهادي متفاوت نتایج تحقیقات پیشین بوده است حدودي استراتژي
 آالت ماشین وضعیت کنترل و یابی عیب منظور به مختلف صنایع در نیز دیگري متنوع و خاص فنون شد، اشاره ها آن به

ت کمی صورت گرفته است از جمله وضعیت تحقیقا هاي پایش هاي داخلی،  در حوزه استراتژي در پژوهش. دارند کاربرد
ي  شبکه تصمیم ها شاخصتوان به تحقیق  بالوئی جام خانه اشاره کرد که در آن با استفاده از مقایسه تطبیقی که بین  می

از رویکرد تحلیل حاالت و آثار خطا انجام شد الگوي شبکه تصمیم گیري جدید طراحی  پذیري خطرگیري و نمره اولویت 
چنین  ي پایش وضعیت و پوکایوکه متناسب با علت و نوع خرابی  هر یک از تجهیزات و همها کیتکنرد  و با استفاده از ک

نوري خاجوي در تحقیقی به  .]8[ي مناسب ارائه گردیدها ياستراتژسطوح تعیین شده بر مبناي ضریب تشخیص خطا ، 
دهد  هاي این تحقیق نشان می یافته. کارخانجات پرداخت و صنایع صنعتی، سیستم هاي در وضعیت پایش بررسی اهمیت

 تشخیص و مهندسی وضعیت پایش مهم امر به صنایع در بتوانند که مهندسین مهم نقش و صنعت مبرم نیاز به توجه که با
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 به ضروري کشور عالی سیستم آموزش براي ارشد کارشناسی سطح در اي رشته میان آموزشی دوره تشکیل بپردازند، عیب
 وضعیت، پایش هاي فناوري بودن موثر میزان و کارآیی افزایش هاشمی و همکاران ،به بررسی چگونگی.]19[رسد می نظر

توان به این نکته اشاره  به طور کلی می. ]20[پرداختند  شود، ترکیبRCMپیشرفته آنالیز با مناسب اي شیوه به زمانی که
زمینه پایش وضعیت از نوع کاربردي بوده است بدین صورت که هر کدام  هاي انجام شده در تر بررسی کرد که تاکنون بیش
خاص از پایش وضعیت را در شرکتی به اجرا درآوردند یا اینکه براي پیاده سازي آن امکان سنجی  فنی از این تحقیقات،

دیدي کلی به بررسی  کردند، اما تحقیق حاضر از این جهت با دیگر تحقیقات انجام شده در این حوزه متفاوت است که با
 فنونهاي نظام نت و اهمیت هر یک از  تواند با توجه به استراتژي پایش وضعیت پرداخته است و نتایج این بررسی می فنون

  .را تقویت نمود فنونها سرمایه گذاري شود و نقاط قوت و ضعف این  پایش وضعیت در شرکت مورد نظر، بر روي آن
توان به عنوان پیشنهادهاي کاربردي  تجربیاتی که در این مسیر حاصل شد موارد زیر را میبا توجه به نتایج تحقیق و 

  :تحقیق ارائه کرد
 به و دستگاه اولیه تعمیرات و نگهداري هاي آموزش تولیدي اپراتورهاي به توان می کارکنان مهارت سطح افزایش براي.1

 در شرکت و آموزشی هاي دوره برگزاري. شود داده دستگاه با کار اولیه هاي آموزش تعمیرات و نگهداري اپراتورهاي
 کارکنان آگاهی و مهارت سطح افزایش  براي پوکایوکه هاي روش و وضعیت پایش هاي تکنیک با آشنایی براي سمینارها
  .شود می پیشنهاد

 بودن حساس و تعمیرات و نگهداري اولیه کارهاي براي تجهیز به نسبت عملیاتی اپراتورهاي بین در مسئولیت حس ایجاد.2
   .برسد حداقل به اضطراري تعمیرات به نیاز که ها نشانه به
 با پیشگیرانه تعمیرات و نگهداري استراتژي از است الزم است مشخص ها آن رخداد و وقوع دوره که هایی خرابی براي.3

 تعمیرات و نگهداري استراتژي از توان می نباشد مشخص ها خرابی رفتار که صورتی در. شود گرفته کار به ثابت زمانی مبناي
 به متکی صنعتی در تعمیرات و  نگهداري اجراي که صورتی در. کرد استفاده وضعیت پایش هاي تکنیک شرایط اساس بر

 تعمیرات و نگهداري ابتدایی سیاست ترتیب بدین و نمود بسنده مقطعی هاي بازرسی به توان می نباشد اقتصادي رویکردهاي
  .آورد در اجرا به ها آن مورد در را

  :گردد ارائه تواند می حاضر مقاله موضوع با در ارتباط آتی تحقیقات انجام منظور به پیشنهاداتی عنوانه ب زیر موارد
 الگوي اساس بر اما باشد می 10 تا 1 بین خطا تشخیص ضریب و وقوع ، شدت هاي شاخص از یک هر دامنه  RPN در.1

 خرابی فراوانی است ممکن که معنا بدین است نشده تعریف باالیی حد خرابی فراوانی یا وقوع شاخص براي شده طراحی
 باشد سنتی  RPN در 1000 امتیاز از فراتر  RPN امتیاز  است ممکن جدید الگوي در نظر این از باشد 30 تجهیز یک براي
 معادل فراوانی  همان یا وقوع شاخص  آینده هاي پژوهش در که شود می پیشنهاد. دارد بستگی خرابی فراوانی میزان به و

 حد شدند تنظیم گانه نه طیف اساس بر نیز تشخیص ضریب و شدت شاخص دو اینکه به توجه با صورت این در. شود سازي
  .1000 نه بود خواهد)9*9*9( 729 عدد RPN  باالي

 اما  شود استفاده RPN از شد داده ترجیح جدید، و سنتی گیري تصمیم شبکه روش مقایسه براي پژوهش این در اگرچه.2
 به نیاز استراتژي تعیین براي.  کرد نیز دیگري هاي گیري شود نتیجه  بررسی آن نتایج پارتو تحلیل اساس بر توان می

 انتخاب آن مبناي بر سپس ،)شاخص سه اساس بر(فضایی تحلیل یا است) شاخص دو اساس بر تحلیل( سطحی تحلیلی
  اصل اساس بر را آن و  آورد بدست را مختلفی هاي RPN مختلف، صنایع در آینده هاي پژوهش اگر حال. کرد استراتژي
 متناظراً را ها مشی خط طیف آن در که نمود محاسبه RPN مقادیر براي را استانداردي حدود بتوان شاید. کند  تحلیل پارتو
 توان می RPN روي بر سنجی طیف یک با که است نت گذاري مشی خط در  بزرگ تحول یک کار این. کرد تعریف بتوان
 . کرد مشی خط انتخاب

  .ندارد وجود کافی دیده آموزش افراد عیب این است که تشخیص و وضعیت پایش زمینه یکی از مشکالت عمده در
 زیست و محیط مدیریت ،فناور ایمنی مدیریت ،خطر و حوادث مدیریت نگهداري، مدیریت فناوريهاي  زمینه در همچنین
 . بردارد در براي صنایع را سنگینی هزینه امر این که است مشهود متخصص افراد نیز کمبود انرژي حفظ مدیریت فناور
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 ناپایداري اثر در باال ولتاژ خطوط در مکرر هاي قطعی یا و خرابی از ناشی خسارت کاهش
 آوایی هم ضد دمپر- جاذب از استفاده با ارتعاشی
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  چکیده
ها  از دیرباز مورد توجه  سازي و کنترل آن هاي منعطف به دلیل پیچیدگی تحلیل و مدل ات در خطوط انتقال به عنوان سازهارتعاش

ها نیز در طی  الکتریکی، استفاده از آن قرار گرفته و با افزایش مزایایی فنی و اقتصادي استفاده از این خطوط براي انتقال انرژي
تولید انرژي الکتریکی در یک محل و یا مجموعه به تنهایی کفایت نکرده و مبحث انتقال آن از . سالیان گذشته افزایش یافته است

اي  عدیدهدر این امتداد به دلیل گذر خطوط از مناطق مختلف آب و هوایی مشکالت . محل تولید به مصرف بسیار با اهمیت است
دامنه نوسان باال، قرار گرفتن خطوط در . ها اثرات باد و یخ و برف بر روي این خطوط است ترین آن ها پیش آمده که مهم براي آن

ها  ترین مشکالت این سازه خصوص خطوط باندل شده، به دور همدیگر از مهمه چنین پیچیده شدن خطوط، ب حریم یکدیگر و هم
در این مقاله . ها پدید می آورند ها و یا شکستن دکل یی ناشی از قطعی انتقال انرژي الکتریکی، پارگی کابلي باالها بوده که خسارت

هاي کنترل و در  سازي و دالیل پیدایش ناپایداري خطوط باندل شده ولتاژ باال، روش نتایج تحقیق صورت گرفته در زمینه مدل
 .رمناسب براي کنترل ارتعاشات بر روي این خطوط ارائه گردیده استنهایت طراحی، ساخت، تست، تولید انبوه و نصب دمپ

   ارتعاشات خطوط انتقال، ناپایداري، کنترل هم آوایی، دمپرهاي ارتعاشی، گالوپینگ :ها کلیدواژه
Damage cost reduction by repeated break done in high voltage 

power transmission lines due to vibration instability with damper-
detuner 

M. Asayesh 
M. Shariati 

 N. Yazabadi 
Mechanical Systems Department, Niroo Research Institute, Tehran, Iran 

Abstract 
Vibration of power transmision lines due to their flexibilities has become one of the more 
complex issues both in analysis and control. Due to technical and economical merits of these 
types of structures, these applications have become more popular recently. Power generation,  
transmission and distribution requires crossing from different geographical locations such as 
mountains, rivers and under different weather conditions.  The wind and snow, for example, 
causes unpredictable vibrations in the bundled cables. These vibrations under some 
circumstances may cause sever damages to the conductors and towers. 
In this paper, the cause and effect of vibration due to wind and snow effects are investigated 
in high voltage power transmision lines. Also a special vibration control device for detuning 
and damping of vibration has been built and tested. 
Keywords: Conductor Vibration, Instability, Tuning Control, Vibration Dampers, Galloping 



  1391، بهار و تابستان 2، شمارة فصلنامه ره آورد پژوهش نگهداري و تعمیرات  30
  

  

  مقدمه
در این دسته بندي نوع تحریک، بدلیل . باشند ارتعاشات در خطوط انتقال در دسته بندي ارتعاشات ناشی از سیال می

در این حالت . گیرد قرار می هاي منعطف عبور سیال از سطح جسم بوده و از طرفی نوع سازه نیز در دسته بندي سازه
  .گردد معادالت حرکت سیال و جسم جامد کوپل گردیده و سبب غیرخطی شدن معادالت می

آیند که شامل ارتعاشات آئولین، ارتعاشات ناشی از  در اثر برخورد سیال به خطوط انتقال سه نوع ارتعاشات پدید می
در اندرکنش سیال با کابل، عالوه بر وزش باد و مشخصات . دباشن و ناپایداري ارتعاشی می) ویک(افشانه شدن سیال 

در . باشد صورت غیرمتقارن بر روي خطوط نیز بسیار مهم میه خصوص به قطر و طول کابل، اثر جمع شدن برف و یخ، ب
ب این حالت در اثر برخورد جریان باد، سطح مقطع کابل متقارن نبوده و پروفیل یخ به شکل آیروفویل درآمده و سب

این امر سبب تغییر نیروي برا و پسا شده و در نتیجه میزان میرایی خط، متغیر . گردد حرکت باالي دامنه ارتعاشات می
در اثر این ناپایداري دامنه حرکت بسیار باال و . گردد و در برخی از زوایاي برخورد جریان باد، ناپایداري در خط ایجاد می

انرژي ناشی از این . باشد انس نیز بسیار پایین و در محدوده کمتر از یک هرتز میتا حد شکم کابل افزایش یافته و فرک
ها و کابل گشته  ها، دکل حرکت با دامنه باال و فرکانس پایین سبب وارد گشتن تنش هاي بیش از حد تحمل یراق، مقره

صورت نامتقارن بر ه ه، بار بچنین در اثر وقوع حادثه براي یک دهن هم. گردد ها می و سبب آسیب دیدگی جدي در آن
عالوه بر موارد فوق به دلیل دامنه . دهد ها وارد گردیده و سرعت شکست و آسیب دیدگی را افزایش می روي سایر دهنه

ها، خطوط در حریم یکدیگر قرار گرفته و سبب قطعی مکرر در خط مورد نظر  باالي حرکت و افزایش طول اضافی کابل
  .گردند می

چنین باندل شده،  و هم) کیلوولت 400تا (سازي این پدیده در خطوط ولتاژ باال  نتایج حاصل از مدلدر این مقاله 
صورت نمونه سازي ه دمپري مناسب براي کنترل این پدیده ب-سازي براي طراحی و ساخت جاذب استفاده از نتایج مدل

  .گردد آن در یک خط انتقال کامل ارئه میچنین تولید انبوه و بکارگیري نمونه صنعتی  و نصب آن در یک دهنه و هم
  

  اهمیت و توزیع ناپایداري ارتعاشات در خطوط انتقال ایران
گیر  کوهستانی و برفهاي انجام گرفته بر روي تعدادي از خطوط شبکه انتقال ایران که از مناطق  با توجه به بررسی

. اشد ب ها می ترین دالیل بروز خطا بر روي آن اصلی، مشخص گردید که پدیده ناپایداري ارتعاشی یکی از کنند عبور می
هاي اقتصادي ناشی از  تواند تا حدود بسیار زیادي از زیان پدیده و جلوگیري از وقوع آن بر روي خطوط می ینکنترل ا

  . آن جلوگیري کند 
اد همراه با یخ و برف بر گردد که سرعت باد باال و یا ب پدیده ناپایداري ارتعاشی در خطوط هوائی در مناطقی حادث می

توان استفاده نمود که  هاي مختلفی براي کنترل ناپایداري می در چنین شرایطی از روش. ها ایجاد شده باشد  روي کابل
، افزایش کشش کابل، تغییر مسیر عبور کابل و سایر موارد بوده که در بسیاري )ها پایه(ها  شامل افزایش تعداد دکل
  . باشند اقتصادي امکان پذیر نمی موارد به دالیل فنی و

هاي فراوانی صورت پذیرفته  هاي مختلف تالش در بررسی اهمیت کنترل ارتعاشات ناپایدار در خطوط انتقال، در سال
بررسی . است ولی به دلیل مشکالت ثبت اطالعات این ناپایداري، امکان گزارش دقیق در این رابطه وجود نداشته است

در این مطالعه مناطق مختلفی از کشور مورد بررسی قرار گرفته و . صورت گرفته است] 1[   نسبتا دقیقی در مرجع
  . چنین حدود خسارت ناشی از آن بر آورد گردیده است احتمال ناپایداري و هم
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ETIIPC npaveudc ××××=

  هاي ناشی از خسارات تجمع برف و یخ برروي خطوط هزینه
  :باشد ناپایداري خطوط شامل موارد زیر میهاي ناشی از تجمع برف و یخ و وقوع پدیده  هزینه

 هاي ناشی از انرژي فروخته نشده  هزینه -1

  :آیند دست میه ضرب پارامترهاي زیر ب ها از حاصل این هزینه
متوسط توان عبوري از خطوط، تعداد دفعات قطعی، مدت زمان قطعی ناشی از تجمع برف و یخ و هزینه هر کیلووات 

  ساعت انرژي
)1                                                                                     ( 

  هاي ناشی از ضرر و زیان به مشترکین  هزینه -2

  :آیند ضرب پارامترهاي زیر به دست می ها از حاصل این هزینه
، میانگین توان عبوري از خطوط، تعداد دفعات (Oc)میانگین هزینه ضرر به مشترکین براساس هر کیلووات ساعت 

ن از میانگین حاصل جمع سه هزینه مشترکین میانگین هزینه ضرر به مشترکی. قطعی خط و ضریب احتمال قطع شدن
  . گردد خانگی، صنعتی و تجاري حاصل می

)2(                                                                          pnavecL IIPOC ×××=  

  دیدگی  هاي ناشی از نیروي انسانی و تجهیزات الزم جهت تعمیرات خطوط پس از آسیب هزینه -3
اي فرض شده است که هزینه نیروي انسانی  هاي منطقه آوري شده از محل برق در این قسمت براساس اطالعات جمع

باشد عالوه بر این هزینه  ریال  1ر500ر000در هر بار قطعی مبلغ  63و  kV  132مورد نیاز براي تعمیرات خطوط
این هزینه براي . رات خط در نظر گرفته شده استریال نیز جهت هزینه تجهیزات مورد نیاز براي تعمی 500ر000مبلغ

 کل هزینه این قسمت از حاصل. ریال در نظر گرفته شده است 4ر000ر000کیلوولت برابر با  400و  230خطوط 
ها بر اساس مرجع  این هزینه. آید ضرب این هزینه پایه در تعداد دفعات قطع خطوط و تعداد مدارات خط به دست می

  .ندا بدست آمده] 2[
  

  توزیع مشکالت ناشی از ناپایداري خطوط انتقال نیرو .1جدول 

  احتمال عدم تحویل انرژي به مشتري  تعداد دفعات تکرار در سال  )ساعت(مدت زمان قطعی   ولتاژ خط
kV 63 8 1.8 0.2  

KV 132 8 1.8 0.3 
KV 230 10 1 0.3 
KV 400 12 0.5 0.5    

  
که هزینه ناشی از ناپایداري در خطوط انتقال نیرو به شدت باال بوده و با وجود محاسبات و بررسی ها نشان داده است 
  .باشد هاي آن بسیار باال می تعداد تکرار و احتمال وقوع کم، هزینه

 

   



  1391، بهار و تابستان 2، شمارة فصلنامه ره آورد پژوهش نگهداري و تعمیرات  32
  

  

  سازي ناپایداري خطوط انتقال مدل
میالدي،  1920اما تا سال   . توان به درستی اشاره کرد که اولین بار پدیدة گالوینگ در چه زمانی رخ داده است نمی

 1930در سال . اثرات یخ نشسته روي آن کشف نشده بود هاي انتقال قدرت و  ارتباط بین ارتعاشات ایجاد شده در کابل
دو . مقطع خط انتقال در اثر نشستن یخ روي آن نسبت داد دیویدسن پدیدة گالوپینگ را به تغییرات آیرودینامیکی 

نظریۀ وي نظریۀ کالسیک .  ولین بار توصیفی ریاضی براي مکانیزم گالوپینگ ارائه دادهارتوگ براي ا  سال بعد دن
ارتعاشات آیرودینامیکی کابل ارائه کرد که این مدل ساده  او یک مدل یک درجه آزادي براي . آیرودینامیک است

او . در نظر گرفته بود دن هارتوگ فقط خصوصیات آیرودینامیک پروفیل یخ را.  گرفت اهمیت پیچش را در نظر نمی
که شیب منفی نیروي برا در برابر زاویۀ حملۀ  افتند  نتیجه گرفته بود که ارتعاشات تقویت شده  هنگامی اتفاق می

تئوري او در نظر گرفته نشده   خصوصیات مکانیکی سیستم، به خصوص پیچش در.  بیشتر شود نسبی باد از نیروي پسا
.  تواند تأثیر بسیار بزرگی در آغاز پدیدة گالوپینگ داشته باشد که پیچش کابل می  ودچنین متذکر شده ب او هم. بودند

این وسیله که . عرضه شد  Ontario Hydroاولین وسیله براي کنترل گالوپینگ توسط داویسن از  1939در سال 
برخورد یا نزدیک  شدن بیش از باشد در واقع یک هادي است که بین دو فاز قرار گرفته و از  میدو فاز   همان جداکنندة

ها در زمینۀ ارتعاشات گالوپینگ بسیار اندك بود تا  پیشرفت  .کند ها در هنگام ارتعاشات گالوپینگ جلوگیري می حد آن
مایرسکو با استفاده از معادلۀ موج غیرخطی مرتبۀ دوم ارتعاش صرفاً عمودي را مدل کرد و جواب را به  1973در سال 

یک مدل چند درجه آزادي براي ارتعاشات عمودي ارائه کرد که در آن از  1972نواك درسال  آوردفرم سري به دست 
  . یک معادلۀ عمومی حرکت براي هر مود استفاده شده بود

رسد که توسط یک  نتیجه گرفته بود که یک هادي نهایتاً به یک حالت ارتعاشی مشخص می 1973اما مایرسکو در سال 
در . کند چنین موضوعی را تأیید می) مثل ادوارد و مادیسکی(ها  مشاهدات واقعی هادي. دشو مود خاص تعیین می

پارکینسون و همکارانش یک  .توان در نظر گرفت نتیجه براي رسیدن به یک مدل ساده فقط یک مود ارتعاشی را می
ا فرض تحریک تک مودي به مدل یک درجه آزادي با جرم متمرکز را براي تحلیل یک پالنج به شکل منشور مربعی و ب

فنر براي ارائه پاسخ ارتعاش عمودي و عرضی  یک مدل جرم و  1984همچنین وان در برگ نیز در سال . کار گرفتند
مشاهدات .  بلونیز وایوان از یک مدل دو درجه آزادي استفاده کردند 1974در سال . یک هادي ارائه کرد ) درجهت باد(

  . کند ها را همراهی می ه همیشه حرکت پیچشی حرکت عمودي کابلادوارد و مادیسکی نشان داد ک
و حرکت   با در نظرگرفتن مدلی که وابستگی مودهاي پیچشی 1984و کورتمیکر در سال  1981ریچاردسون درسال 

چگونگی شروع ارتعاشات هادي  گرفت  اثرات متقابل پیچش و حرکت عمودي و حرکت عرضی را در نظر میعمودي و 
  . ی کردندرا بررس

مدلی دو درجه آزادي براي گالوپینگ ارائه کردند که در آن براي اولین بار اثر یخ در نظر  1992یو و همکارانش در سال 
آنها سه حرکت . یو و همکارانش یک مدل سه درجه آزادي براي گالوینگ ارائه کردند 1993گرفته شده بود  در سال 

دساي و همکارانش نیز گالوپینگ  . دست آوردنده عمودي و پیچش را در نظر گرفتند و معیار شروع ارتعاشات را ب افقی،
ا انتشار کتابی به بررسی پدیدة گالوپینگ و پاسخ آن در ب بلوینس 1990در   .را با روش اجزاء محدود بررسی کردند

 . حالت دو درجه آزادي پرداخت
، جین لوئیس 1998در سال   اي از نتایج بدست آمده دربارة گالوپینگ تا آن زمان دانست وعهتوان مجم این کتاب را می

تر مطالعات  تا آن زمان بیش.  درجه آزادي براي گالوپینگ در خطوط انتقال قدرت ارائه کردند 3لیلیان و وانگ مدلی 
را  درجه آزادي که حرکت افقی 3هاي  مدلدر حالت دو درجه آزادي صورت گرفته بود و   انجام شده بر روي گالوپینگ 

  .گرفتند نیز در نظر می
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  سازي یک درجه آزادي مدل
جسم نشان داده . سازي سیستم یک درجه آزادي نشان داده شده است یک جرم با فنر و دمپر براي مدل) 1(در شکل 

در واحد طول  kyضریب سختی فنر برابر . قرار می گیرد  ρو  Uشده در معرض سرعت سیال با مقدار و دانسیته 
 :نیروهاي هیدرودینامیکی ماندگار  وارد بر جسم شامل نیروي برا و پسا می باشند که برابرند با. باشد می

 
)3(  

           

 

  

  

 مدل یک درجه آزادي جابجایی براي ناپایداري. 1شکل

  

اگر از مقادیر باالتر و . باشد ضریب میرایی می ζجرم مدل و  mمعادله حرکت سیستم به شرح زیر بوده که در آن 
بشکل زیر  y=0اي خطی تبدیل شده و در شرایط تعادل حول  صرفنظر گردد معادله حرکت به معادله αتر  پایین

  ].3[قابل بیان خواهد بود 
  

)4(                                               

  

  :باشد شامل دو بخش حل آزاد و حل ویژه  معادله می باشد که جابجایی حرکت بشرح زیر میحل معادله حرکت 

  

)5(                                                      
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اگر ضریب میرایی مثبت باشد . تواند پایدار و یا ناپایدار باشد معادله فوق می Tζبا توجه به عالمت ضریب میرایی 
ارتعاش پایدار بوده و دامنه آن با گذشت زمان کاهش خواهد یافت و این حالت  αبازاي تمامی مقادیر زاویه حمله 

  :یجه شرایط زیر باید برقرار باشندهنگامی پدید خواهد آمد که شیب ضریب نیروي قائم منفی باشددر نت
  
  
)6(                                                                                                                           

      و  

  

  سازي سه درجه آزادي مدل
. پیچش بترتیب در نظر گرفته می شوند- حرکت قائمسازیهاي یک و دو درجه آزادي اثرات حرکات قائم و کوپل  در مدل

مطالعات و مشاهدات . سازي ناپایداري استفاده شده است مدل یک درجه آزادي در حرکت قائم بطور وسیعی در مدل
بلوینس نشان داد که پیچش در بعضی حاالت نقشی اساسی در . واقعی اثرات پیچش را نیز در ناپایداري نشان داده است

در همه مطالعات اثرات حرکت در راستاي جهت وزش باد صرفنظر میشد در حالی که دامنه آن . پایداري داردپیدایش نا
 معادالت حرکت سه درجه آزادي براي یک خط از رابطه زیر محاسبه می گردند. تقریباً با حرکت قائم قابل مقایسه است

]7 :[  
  

)7(  
  

                                                                                      

 

  

تعریف زوایا و نیروهاي این . حرکت پیچشی است θ هاي عمودي و افقی هستند و به ترتیب حرکت xو  yکه در آن 
مربوط به  T. هاي دمپینگ هستند ثابت  θC و yC ،xC ,. مشاهده نمود 2 توان در شکل درجه آزادي را می 3مدل 
نشان دهندة  GJ. شود سازي تنش در کابل حاصل می مدل  باشد که از نحوة هایی حاصل از حرکت کابل می کرنش

  . باشند در واحد طول می دهیخ ز  هادي  مان اینرسیمبه ترتیب جرم کلی و  Iو  mسختی پیچشی است 
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  ]7[درجه آزادي 

هاي پیچشی و جابجایی خواهد  معادله غیر خطی فوق به روش عددي حل شده و شرط ناپایداري منطبق شدن فرکانس
  براي یک خط نشان داده شده است

 علی آباد –شرایط وقوع پدیده ناپایداري در خط شاهرود 

  

براي این منظور . براي کنترل این پدیده در خطوط انتقال نیرو باید مانع از کوپل شدگی مدهاي پیچشی و جابجایی شد
. طراحی گردد تا مانع هم آوایی این دو فرکانس گردد

اثر در باال ولتاژ خطوط در مکرر هاي قطعی یا و خرابی از ناشی خسارت کاهش
  

درجه آزادي  3زوایا و نیروهاي این مدل . 2شکل

معادله غیر خطی فوق به روش عددي حل شده و شرط ناپایداري منطبق شدن فرکانس
براي یک خط نشان داده شده است 2نمونه این محاسبات و شرایط حاکم در جدول . 

شرایط وقوع پدیده ناپایداري در خط شاهرود  .2جدول 

  طراحی دمپر
براي کنترل این پدیده در خطوط انتقال نیرو باید مانع از کوپل شدگی مدهاي پیچشی و جابجایی شد

طراحی گردد تا مانع هم آوایی این دو فرکانس گردد. نشان داده شده است 3جاذب پیچشی که شکل آن در شکل 

کاهش

  

معادله غیر خطی فوق به روش عددي حل شده و شرط ناپایداري منطبق شدن فرکانس
. بود

  

طراحی دمپر
براي کنترل این پدیده در خطوط انتقال نیرو باید مانع از کوپل شدگی مدهاي پیچشی و جابجایی شد

جاذب پیچشی که شکل آن در شکل 
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آیی بهتر جاذب به آن میرایی در جهت پیچش نیز اضافه ضمنا براي جلوگیري از تجمع انرژي ناشی از ارتعاشات و کار
  .دمپر تیدیل گردیده است –گردده است که نمونه به جاذب 

  

  

  نمونه دمپر طراحی و ساخته شده .3شکل

  

  تولید صنعتی دمپر
کیلوولت براي  400هاي اولیه براي عملکرد بلند مدت در سایت بر روي یک خط  نمونه دمپر تولیدي پس از آزمون

سال نصب گریدید که پس از رضایت از عملکرد آن، بر روي نمونه تولیدي براي تولید صنعتی تغییراتی اعمال  2مدت 
  .کیلوولت نشان داده شده است 400نمونه اولیه نصب شده در یک خط  4در شکل . گردید

  

  

  نصب دمپر تولید نمونه بر روي خط. 4شکل
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در ادامه براي تولید انبوه و متناظر با شرایط خطوط، تغییراتی در روش تولید، مونتاژ و نصب نمونه اعمال گردید که در 
ها، مدارك  اصالحات شامل اصالحات روش تولید اجزا، آزمون عمده. نهایت منجر به تولید محصولی صنعتی گردید

خالصه پروسه تولید نشان داده شده  5در شکل . ها بوده که در مراحل مختلف تولید اعمال گردیده است دستورالعمل
  .است

  

  

  چیدمان و روند تولید صنعتی دمپر ارتعاشی. 5شکل

  

 -ها خواص جاذب ترین این آزمون هاي صنعتی اعمال گردید که مهم ها استخراج و بر روي نمونه در ادامه لیست آزمون
  .نشان داده شده است 6دمپر بوده که نمونه عملکرد آن در شکل 

  

  

  نتایج تست هم آوایی قبل و بعد از تست خستگی بر روي دمپر تولید صنعتی و عملکرد آن. 6شکل
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این موارد تولید شده . پس از حصول اطمینان از صحت عملکرد دمپر نمونه براي خط مورد نظر طراحی و ساخته شد
پس از موافقت کاربر در خطوط نصب گردیدند که رضایت مورد نظر را در نصب در بر داشته و تاکنون از خطوط مورد 

نمونه محاسبات احتمال وقوع  8و  7هاي  در شکل. نظر گزارشی دال بر پیدایش مشکل دریافت نگردیده است
  .ناپایداري،  تعداد و محل نصب و همچنین نصب دمپر ارائه گردیده است

  

  

نمونه محاسبات احتمال وقوع ناپایداري،  تعداد و محل نصب دمپر تولید صنعتی شده خط شاهرود . 7شکل

  علی آباد –

  

  

  علی آباد –نصب دمپر تولید صنعتی بر روي خط شاهرود . 8شکل
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  جمع بندي
به دلیل سازه منعطف و اندرکنش . در این مقاله به بررسی و ارائه مشکل ناپایداري در خطوط انتقال نیرو پرداخته شد

ها و تغییرات میرایی ناشی از نیروي درگ به دلیل تغییرات جهت برخورد  باد با برف و یخ و میرایی پایین سازه اي کابل
این . سازه ها مستعد ناپایداري بوده که در نهایت سبب حرکت با دامنه باالي خطوط می گردندها، این  باد با کابل

ها به حریم همدیگر و قطعی هاي مکرر شده و از طرفی بارهاي  حرکت با دامنه باال و فرکانس پایین سبب ورود کابل
ا گردیده که پارگی کابل ها و شکست ه ها و دکل ها سبب عدم تقارن بارگذاري روي خطوط، مقره دینامیکی باالي آن

  .ها را در پی خواهد داشت دکل
با . سازي گردیده و شرایط وقوع ناپایداري استخراج گردید ها مدل به روش عددي مدلسازي غیرخطی ارتعاشات کابل

استفاده از نتایج مشخصی گردید که کوپل شدگی ارتعاشات پیچشی و خمشی، سبب ناپایداري شده و شرایط آن 
  .استخراج گردید
دمپري براي کنترل این ارتعاشات به صورت نمونه طراحی، تولید و تست گردید و حدود دو سال نیز در -در ادامه جاذب

در ادامه نمونه تولیدي به صورت صنعتی با لحاظ نمودن تمامی الزامات خطوط طراحی و تولید . سایت تست گردید
  .باشد در حال بهره برداري مینمونه تولیدي تیز در سایت نصب و . گردید
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  چکیده
 مؤثر مدیریتی ریزي برنامه. است وابسته سیستم آن تعمیرات و سرویس هاي فعالیت قبول قابل ریزي برنامه به سیستم یک مؤثر عملکرد

 هاي سیستم خرابی نرخ بر نگهداري هاي سیاست اثر بررسی جهت. شود می مربوط نگهداري سیستم پارامترهاي دقیق تخمین به
 تراکتور کاربر 102 تعداد با مستقیم مصاحبه و شنامه پرس طریق از اي مطالعه خوزستان استان در 399 فرگوسن مسی تراکتور مختلف
 مختلف هاي سیستم که داد نشان گرفت، صورت نمایی تابع برآورد با که رگرسیون تحلیل. گرفت انجام استان از منطقه پنج در

 و موتور سیستم بودند، پیشگیرانه نگهداري تحت که تراکتورهایی اما دارند، قرار فرسودگی دوره در اصالحی تعمیرات تحت تراکتورهاي
 سیستم فرسودگی، دوره به ورود ابتداي و مفید عمر دوره پایان در کننده خنک و هیدرولیک سیستم مفید، عمر دوره در ها آن فرمان
 ورود تمایل که بودند مفید عمر دوره انتهاي در نیز رسانی سوخت و ترمز سیستم و اولیه هاي خرابی دوره در رسانی برق و نیرو انتقال
  .داشتند را فرسودگی دوره به

 .تراکتور خرابی، نرخ سیستم، نگهداري، و سرویس :ها کلیدواژه

Investigation Effect of Maintenance Policies on Different Systems 
Failure Rate of MF399 Tractor 
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Abstract 
Effective operation of a system is dependent on acceptable programming of maintenance and 
service activities. Efficient managerial programming is associated with accurate estimation of 
maintenance system parameters. In this study, the effect of maintenance policies on different 
systems failure rates of MF399 tractor was investigated based on 102 questionnaires from tractor 
operators in five regions of Khouzestan province in Iran. Regression analysis by estimating an 
exponential function showed that different tractor systems under CM maintenance were in a 
wear out period, but tractors steering and engine systems under PM maintenance were in a 
useful life period, Hydraulic and Cooling systems at their end of useful life period and the 
beginning of wear-out period, Transmission and Electrical systems in a randomized breakdown 
period and Brake and Fuel systems were in the end of their useful life period with tendency to 
enter to their wear out period. 
Keywords: Maintenance, System, Failure Rate, Tractor. 
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  مقدمه
هـاي   تراکتورهـا و ماشـین  . هاي اخیر در رشد سریع تولیـد زراعـی نتیجـه شـده اسـت      مدرن دهه هاي فناوريامروزه کاربرد 
دهند، از این رو جهـت  مدرن و جز کلیدي مکانیزه کردن کارهاي زراعی را تشکیل می فناوريهاي مهم این  کشاورزي نمونه

د ماشین آالت کشاورزي و نیز مقدار آن باید رسیدن به کشاورزي پایدار و افزایش سطح کیفی مکانیزاسیون و تکنولوژي تولی
کیفیـت و دوام قطعـات مصـرفی آن     استفاده بهینه از تراکتور در گرو میـزان توجـه بـه   ]. 8[به یک سطح بهینه دست یافت 

هاي ناخواسته  ها موجب ایجاد توقف در صورتی که کیفیت قطعات در حد مطلوب نباشد، شکستگی و فرسودگی آن. باشد می
لذا توجه به احتمال خرابی، زمـان تعمیـر   . گردد که این امر در عملکرد فنی و بازده اقتصادي ماشین مؤثر است ه میدر مزرع

اي و مناسـب تراکتورهـا    ي مزرعهاگر نگهدار. رسد کننده دقیق ضروري به نظر میبینی و کاربرد ابزارهاي پیش] 4[و علل آن 
تعمیـر کـردن تراکتورهـا    . قبل از نیاز به تعمیرات اساسی انجام خواهـد شـد  در طوالنی مدت اجرا شود، بخش بزرگی از کار 

ـ    می وجـود آمـده روي   ه تواند هزینه باالیی نه تنها از نقطه نظر هزینه الزم جهت تعمیر داشته باشد، بلکه بخـاطر مشـکالت ب
عه در مقایسـه بـا کشـورهاي    وسعت مشکل خرابی تراکتور در کشورهاي در حال توسـ . گذارد ول نیز تأثیر میوري محص بهره

تر است و این بخاطر بحران نبود قطعات یدکی اصلی، نگهداري پیشـگیرانه، فقـدان طرحـی جدیـد بـراي       توسعه یافته جدي
  ].15[باشد  هایی جهت تشخیص معایب اولیه می ادغام مدیریت نگهداري و برنامه

ریزي شده با هدف جلـوگیري از  عموالً به صورت برنامههایی که به طور مشخص و منگهداري عبارت است از مجموعه فعالیت
هـا افـزایش یابـد    گیرد تا قابلیت اطمینان در دسـترس بـودن آن  آالت، تجهیزات و تأسیسات انجام میخرابی ناگهانی ماشین

در سیاسـت  . اسـت  )PM2(و نگهـداري پیشـگیرانه    )CM1(هاي نگهداري شامل دو دسـته تعمیـرات اصـالحی    سیاست]. 3[
در سیاسـت پیشـگیرانه، نگهـداري جهـت     . شـود اصالحی، تعمیرات پس از شکستگی یا وقوع آشکار یک خرابـی انجـام مـی   

) TBM3(هاي نگهداري بر پایـه زمـان   سیاست نگهداري پیشگیرانه، برنامه. شودجلوگیري از وقوع شکستگی قطعات اجرا می

]. 19[باشـد  هاي روزانه مـی ها و تنظیم، بررسیروانکاريکه شامل برنامه ] 5[د کنرا جهت تعیین قطعات تعویضی اعمال می
هـا  بایست به این واقعیت توجـه داشـت کـه خرابـی و از کارافتـادگی ماشـین      ریزي نگهداري و تعمیرات میدر هر نوع برنامه

-از یک سري فنـون برنامـه   استفادهبا  تواناي نیست که بتوان به طور مطلق از آن جلوگیري و ممانعت نمود، بلکه میمسئله

ریـزي  عملکرد فعالیت نگهداري مؤثر به برنامه]. 2[ها را بهبود بخشید برداري از ماشینریزي، قابلیت اطمینان و قابلیت بهره
هـاي نگهـداري و   هـاي نگهـداري، کـل هزینـه    ریزي فعالیـت برنامه. هاي نگهداري و تعمیرات وابسته استقابل قبول فعالیت

ریزي درست به تخمین دقیق پارامترهاي سیسـتم نگهـداري مربوطـه    برنامه. کندعملیاتی یک سیستم تولیدي را تعیین می
بنابراین، جهـت تشـخیص دقیـق خرابـی و     ]. 16[وابسته است  )MTBF4( مانند متوسط فاصله زمانی بین دو خرابی متوالی

بینی مکانیزم روند نرخ خرابی سیسـتم  رسی قابل اطمینان و پیشهاي نگهداري مؤثرتر، داشتن سیستم بازسازي طرحفراهم
کـه معـدود کارهـاي مطالعـاتی انجـام شـده در زمینـه نگهـداري و تعمیـر تراکتورهـاي           با توجه به این. ضروري و الزم است

اتی بوده اسـت،  هاي مختلف تراکتور و برآورد ضرایب تعمیر کشاورزي در ایران معطوف به بیان درصد و فراوانی خرابی قسمت
. کارهاي استنباطی در این زمینه توسعه نیافته و فقط در حد بررسی همبستگی بین متغیرهاي مستقل و وابسته بوده اسـت 

این مطالعه براي اولین بار در ایران به دنبال بررسی سهم، نقش و اثر نوع سـرویس و نگهـداري بـر از کارافتـادگی و خرابـی      
از آنجایی کـه مطالعـات بسـیار محـدودي در     . باشدسازي میطریق تحلیل رگرسیونی و مدل هاي مختلف تراکتور ازسیستم

                                                             
1 . Corrective Maintenance 
2 . Preventive Maintenance 
3 . Time-Based Maintenance 
4 . Mean Time Between Failures 
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توانـد یـک دیـدگاه    هاي اخیر صورت گرفته است، این مطالعـه مـی  هاي کشاورزي در سالزمینه تغییرات نرخ خرابی ماشین
  .هاي چندگانه مدیریتی ارائه دهدجدید براي آنالیز و استفاده در تصمیم

  هاروشمواد و 
 50دقیقـه تـا    31درجـه و   47باشد که در جنوب غربی ایران و بین منطقه مورد بررسی در این مطالعه استان خوزستان می

دقیقه عرض شـمالی از خـط    4درجه و  33دقیقه تا  58درجه و  29النهار گرینویچ و دقیقه طول شرقی از نصف 39درجه و 
فرگوسـن  دستگاه تراکتـور مسـی   102ن پژوهش با توجه به جدول مورگان شامل جامعه آماري ای]. 1[استوا واقع شده است 

 براي .شود استفاده استان سطح در کشاورزي مکانیزاسیون خصوصی هايشرکت از شد سعی مطالعه این در .باشدمی 399
 .گردیـد  آوري جمـع  تراکتورهـا  نگهـداري و تعمیـر   در خصـوص  الزم اطالعـات  و تهیه هایی نامه پرسش تحقیق این انجام

اصـالحی و  (، نـوع سـرویس و نگهـداري    شـرکت  در موجـود  تعداد تراکتورهـاي  و نوع :از عبارتند شده آوري اطالعات جمع
 بـر  کـارکرد  و هاي مختلف هر دستگاه تراکتور، سن دستگاه، ساعات استفاده سالیانه از آن، تعداد خرابی سیستم)پیشگیرانه
  .مشخصهاي زمانی دوره در ساعت حسب

هاي تعیـین شـده تحـت شـرایط     قابلیت اطمینان یک ماشین، احتمال انجام کار با آن در یک دوره تعریف شده با محدودیت
-بیـان مـی   متوسط فاصلۀ زمانی بین دو خرابی متـوالی ها وابسته است و بواسطۀ و به فرکانس خرابی ]9و 7[باشد خاص می

متوسـط فاصـلۀ زمـانی    نرخ خرابی برابر با معکوس . است) L(ماشین، نرخ خرابی پارامتر تعیین کننده قابلیت اطمینان . شود
  :]2[گردد محاسبه می 1که از رابطه  ]9و  18[باشد می) ساعت( بین دو خرابی متوالی

  

)1(  

 

 

  :در اینجا

MTBF: متوسط فاصلۀ زمانی بین دو خرابی متوالی  

L: نرخ خرابی 

T :کل زمان سیکل  

n: در یک سیکل زمانیها تعداد خرابی  

بندي شوند، گرچه ممکن است بیش از یک دلیل مـؤثر بـراي یـک خرابـی     توانند در سه نوع اصلی دستهها در کل میخرابی
. هـاي فرسـودگی  خرابـی ) 3هـاي تصـادفی و   خرابـی ) 2هاي اولیـه،  خرابی) 1: ها عبارتند ازانواع خرابی. خاص موجود باشد

اي از قطعات در نتیجه طراحی، سـاخت  د که به خاطر برخی معایب در یک قطعه یا مجموعههایی هستنهاي اولیه آنخرابی
در این مرحله نرخ خرابی در اثر افزایش سـن کـاهش   . شوندافتند که در فرآیند تولید دیده نمییا نقص در بررسی اتفاق می

ن و پیوسته است و یک اتفـاق تصـادفی ناشـی از    در طول دوره خرابی تصادفی، مقدار نرخ خرابی معموالً خیلی پایی. یابدمی
این دوره در عمر اجـزا،  . سطوح استرس شدید محیطی و یا استفاده نادرست از ماشین کافی است تا سبب خرابی اجزا گردد
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ش دوره فرسودگی، به وسیله افزایش در نرخ خرابی به دلیل فرسایش اجزا با افـزای . شودبه عنوان دوره عمر مفید شناخته می
  ].13و  11[ نشان داده شده است  1ارتباط این سه دسته خرابی در شکل . شودسن متمایز می

  

  ]17[ براي یک ماشین ایده آل یا بخشی از آن) وانی شکل(نمودار نرخ خرابی  . 1شکل
  

  نتایج و بحث
بین دو خرابـی متـوالی در هـر دو    میانگین سن، ساعات کارکرد سالیانه و ساعات استفاده تجمعی، نرخ خرابی و فاصله زمانی 

همان طور که مشخص است، میـانگین سـن و سـاعات    . آمده است 1نوع تعمیرات اصالحی و نگهداري پیشگیرانه در جدول 
تراکتورهـاي تحـت   . باشد تا اثر سن و ساعات استفاده سالیانه حذف گرددکارکرد سالیانه براي هر دو گروه تقریباً یکسان می

 2720ساعت و تراکتورهاي تحت نگهـداري پیشـگیرانه از    24700تا  1500براي ساعات استفاده تجمعی تعمیرات اصالحی 
متوسط نرخ خرابی کل در تعمیـرات اصـالحی بـیش از نگهـداري پیشـگیرانه بـود، زیـرا        . ساعت بکار برده شدند 22100تا 

گ و از دست رفتن زمان کمک خواهد کرد، بلکـه  هاي بزربازبینی و نگهداري پیشگیرانه و به موقع، نه فقط به کاهش خرابی
ایـن نتـایج بـا    ]. 10[توانند با تعمیرات نسبتاً جزئی برطرف شوند بسیار مؤثر خواهد بـود  ها زمانی که میدر شناسایی خرابی

 ها را نگهداري ضعیف معرفـی کردنـد، همخـوانی   که دلیل اصلی خرابی) 2006(و همکاران  6و اماري) 1994( 5گزارش آنک
متوسط فاصله زمانی بین دو خرابی متوالی در نگهداري پیشگیرانه بـیش از تعمیـرات اصـالحی بـود، بـدین معنـا کـه        . دارد

  .شدندتر خراب میتراکتورهاي تحت نگهداري پیشگیرانه با فواصل زمانی طوالنی
  

دو نوع نگهداري  مورد مطالعه در 399میانگین مدت زمان و نرخ خرابی تراکتورهاي مسی فرگوسن  .1جدول 
 متفاوت

  فاصله زمانی بین دو خرابی متوالی  نرخ خرابی  )سال(سن   ساعات استفاده تجمعی  )ساعت(کارکرد سالیانه   نوع نگهداري

  44/723  00169/0  71/8  5/12127  3/1346  اصالحی

  85/1205  00092/0  83/8  38/11557  52/1345  پیشگیرانه

                                                             
5 . Aneke 
6 . Amari 
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مشخص کرد که میانگین تعـداد خرابـی در تعمیـرات     2نوع مختلف نگهداري در جدول نتایج مربوط به تعداد خرابی در دو 
هـاي  محاسبات مربوط به درصـد و متوسـط تعـداد و نـرخ خرابـی سیسـتم      . اصالحی تقریباً دو برابر نگهداري پیشگیرانه بود

 7نه بود، زیرا طبق نتایج جکبـز نشان داد که کلیه مقادیر در تعمیرات اصالحی بیش از نگهداري پیشگیرا 3مختلف در جدول 
خاطر نقص در طراحی، آسیب فیزیکی یا فرسودگی و شکستگی عـادي دچـار   ه ها ممکن است ب، ماشین)1983(و همکاران 

فرکـانس خرابـی   ]. 13[افتنـد  ها به دلیل نبود برنامـه مناسـب نگهـداري از کـار مـی     خرابی شوند، اما در اکثر موارد، ماشین
گیـرد  هاي نگهداري و تعمیرات و محیط کار قرار میعمدتاً تحت تأثیر ساعات کارکرد سالیانه، سیاستهاي کشاورزي ماشین

]17.[  

  

مورد مطالعه در دو نوع نگهداري  399مقادیر مختلف تعداد خرابی تراکتورهاي مسی فرگوسن  .2جدول 
  متفاوت

  نوع نگهداري
  تعداد خرابی

  کل  متوسط  حداکثر  حداقل

  1228  5/20  68  1  اصالحی

  448  7/10  18  4  پیشگیرانه

  

تراکتورها به ) مدل(که میانگین سن، ساعات استفاده سالیانه، محیط کار و کارخانه سازنده  در این پژوهش به علت این
توان علت اصلی این تفاوت را نوع سرویس و نگهداري عنوان عوامل مؤثر بر فرکانس خرابی در هر دو گروه یکسان بود، می

رسانی، خنک هاي برقترین تعداد و درصد خرابی در تعمیرات اصالحی به ترتیب مربوط به سیستم بیش. اعمالی دانست
رینگ، (رسانی، دیگر موارد هاي برقکننده، انتقال نیرو و موتور و در نگهداري پیشگیرانه به ترتیب مربوط به سیستم

توان گفت، حداکثر تعداد خرابی در این مدل تراکتور بنابراین می. ک بود، انتقال نیرو و هیدرولی)الستیک، بلبرینگ و غیره
رسانی تراکتورهاي که سیستم برق) 2004( 8هاي ایشوال و آداوتیاین نتایج با یافته. باشدرسانی میمربوط به سیستم برق

  .ها گزارش دادند، مطابقت داردمختلف را نسبت به خرابی مستعدتر از دیگر سیستم

سازي در این به همین خاطر، مدل]. 17و  14[آید هاي خرابی به شمار میترین توزیع در ارزیابی نرخع نمایی رایجتوزی
تغییرات نرخ خرابی به ازاي ساعات استفاده تجمعی در دو نوع . مطالعه مطابق با توزیع نمایی و از طریق رگرسیون انجام شد

  .آمده است 2در شکل  399فرگوسن هاي مختلف تراکتور مسییستمتعمیرات اصالحی و نگهداري پیشگیرانه در س

   

                                                             
7 . Jacobs 
8 . Ishola and Adeoti 
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مورد مطالعه در دو نوع  399هاي مختلف تراکتورهاي مسی فرگوسن تعداد و نرخ خرابی سیستم .3جدول 
  نگهداري متفاوت

  هاانواع سیستم

  نوع نگهداري

  پیشگیرانه  اصالحی

  متوسط نرخ خرابی  )درصد(خرابی تعداد   متوسط نرخ خرابی  )درصد(تعداد خرابی 

  00093/0  50%) 15/11(  00162/0  149%) 14/12(  موتور

  00094/0  53%) 8/11(  00141/0  127%) 34/10(  هیدرولیک

  0011/0  61%) 61/13(  00183/0  160%) 02/13(  انتقال نیرو

  0016/0  90%) 05/20(  00288/0  247%) 1/20(  رسانیبرق

  0004/0  22%) 95/4(  00085/0  73%) 96/5(  ترمز

  00046/0  24%) 4/5(  00076/0  67%) 47/5(  فرمان

  00057/0  30%) 73/6(  00108/0  94%) 66/7(  رسانیسوخت

  0009/0  50%) 14/11(  00217/0  190%) 46/15(  خنک کننده

  00122/0  68%) 17/15(  00147/0  121%) 85/9(  غیره

  00092/0  448  00169/0  1228  کل

  

هاي مختلف تراکتورهاي تحت ها گویاي این مطلب است که سیستمبه تعمیرات اصالحی در کلیه سیستمنمودارهاي مربوط 
تعمیرات اصالحی در دوره فرسودگی قرار دارند، اما تراکتورهایی که تحت نگهداري پیشگیرانه بودند، سیستم موتور و فرمـان  

ان دوره عمـر مفیـد و ابتـداي ورود بـه دوره فرسـودگی،      ها در دوره عمر مفید، سیستم هیدرولیک و خنک کننده در پایـ آن
رسانی نیز در انتهاي دوره عمر مفید بودنـد  هاي اولیه، سیستم ترمز و سوخترسانی در دوره خرابیسیستم انتقال نیرو و برق

هـا  ی و پس از آنرساناین مطلب گویاي این است که سیستم انتقال نیرو و برق. که تمایل ورود به دوره فرسودگی را داشتند
تحت تأثیر نوع نگهـداري پیشـگیرانه قـرار     399فرگوسن هاي تراکتور مسیهاي موتور و فرمان بیش از دیگر سیستمسیستم

-هاي ترمـز و سـوخت  ها سیستم هاي هیدرولیک و خنک کننده وپس از آنگرفته و کمتر دچار فرسودگی شدند اما سیستم

  .از هم تمایل ورود به دوره فرسودگی را داشتندرسانی با وجود نگهداري پیشگیرانه ب
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به ترتیب از راست به چپ تغییرات نرخ خرابی به ازاي ساعات استفاده تجمعی در دو نوع تعمیرات . 2شکل
  399فرگوسن هاي مختلف تراکتور مسیاصالحی و نگهداري پیشگیرانه در سیستم
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  گیرينتیجه
هاي مختلف تراکتورهاي تحت تعمیرات اصالحی در دوره فرسودگی قرار داشتند اما تراکتورهایی که تحت نگهـداري  سیستم

ها در دوره عمر مفید، سیستم هیـدرولیک و خنـک کننـده در پایـان دوره عمـر      پیشگیرانه بودند، سیستم موتور و فرمان آن
-هاي اولیه، سیستم ترمـز و سـوخت  رسانی در دوره خرابیدوره فرسودگی، سیستم انتقال نیرو و برقمفید و ابتداي ورود به 

این مطلـب گویـاي ایـن اسـت کـه      . رسانی نیز در انتهاي دوره عمر مفید بودند که تمایل ورود به دوره فرسودگی را داشتند
فرگوسـن  هاي تراکتور مسـی فرمان بیش از دیگر سیستمهاي موتور و ها سیستمرسانی و پس از آنسیستم انتقال نیرو و برق

هـاي هیـدرولیک و خنـک    تحت تأثیر نوع نگهداري پیشگیرانه قرار گرفته و کمتر دچار فرسودگی شـدند امـا سیسـتم    399
 رسانی با وجود نگهداري پیشگیرانه باز هم تمایـل ورود بـه دوره فرسـودگی را   هاي ترمز و سوختکننده وپس از آنها سیستم

توانند در استان خوزستان می 399فرگوسن با توجه به اطالعات بدست آمده از این مقاله، کاربران تراکتورهاي مسی. داشتند
  .هاي مختلف تراکتورهاي خود را تخمین زده و به میزان خرابی ماشین خود به آسانی پی ببرندنرخ خرابی سیستم
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TABLE I. THE ACCURACY RATE FOR THE PROPOSED METHOD 

 

Features Vectors Category of Training and Test data 

Recognition 
Rate 

No. of 
Feature 

Elements 

Max 
Order 

No. of 
Iteration 

No. of Test 
Image 

No. of Train 
Image 

21 5 20 25 75 93.2 % 

36 7 20 25 75 95.9 % 

55 9 20 25 75 97.2 % 

91 12 20 25 75 96.1 % 

153 16 20 25 75 92 % 

(7) 
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Where m is the number of experimental iterations each of which has been performed on 
random partition of the database. i

mN is the number of accurate classification for the thi
iteration, and tN is the number of total testing images for each iteration. The comparison 
between four moment invariants in term of aveT  is shown in table 1 based on the m=20. 
If suitable degree of the moments have been selected, it is obviously determined that LM 
moments are very good feature for electrical equipment fault recognition as shown in 
table 2 and error rate with these moments are very weak. For instance if the category 3 
(max order=9) the MLP classifier separated the faults accuracy of 97.2 percentages. Also 
table 2 shows that recognition rate has increased with the moment order. 
 
Conclusions 
There are many faults in distribution networks such as loose connection, bushing 
breakdown etc, which can cause several problems in these systems. This paper presents 
an efficient technique for the intelligent recognition of four types of the faults occurring 
in distribution networks using Legendre Moments (LM) and MLP neural network with 15 
nodes in the hidden layer. The experimental results confirm the high efficiency of the 
proposed method. 
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Figure 2. The structure of a MLP neural network 

 

One of the most important neural networks used in classifying is Multi-Layer Perceptron 
(MLP) neural network. It is the generalized least mean square (LMS) rule, and it uses the 
Gradient Search method to minimize the average difference between the output and the 
target value on the neural network. Figure 2 shows the structure of a MLP neural 
network. 
In this structure, the neural network classifier consists of three layers with an input layer, 
a hidden layer, and an output layer. The number of nodes in input layer is equal to 
feature vector (proportionate to max order of Legendre moments). Also the hidden layer 
has 15 hidden nodes, and the output layer has 4 output nodes (proportionate to number 
of class). The neural network is trained and change weights until the minimum error 
reduces to 0.1. 
 
Experimental results 
Four types of commonly occurred faults in distribution substations have been chosen to 
recognize the type of the fault in equipments. The real infrared images have been taken 
from these equipments in the distribution substations of Tehran. The faults that must be 
distinguished from each other are the fuse cable lug fault, the fault in fuse, bushing 
breakdown in overhead transformers and the faulty connection between the conductor 
and section insulator. The total number of thermo images for each fault is 100 in our 
database. None of them are identical to each other. They vary in position, rotation, scale 
and expression. Each image was digitized and presented by 240×320 pixel array. 75% of 
images are used to train and other images are used to test. For feature extraction with 
moment invariant, simulation has been done in five steps based on degree of the 
moments max order. Also to consider the accuracy of the fault classification and 
separation, we define the average accuracy rate of the method as: 

  

… 

… 

Input layer  

Hidden 

layer 

Output layer 

Direction of 
activation 

propagation 

Direction of 
error propagation 
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In order to recognize variation of a fault, invariant features are used. Therefore we have 
used Legendre Moment (LM) in the present research. Since this moment is calculated 
using scaled Geometric moments, it is invariant to translation and scaling. Also this 
moment is robust to high frequency noise, since we never use very high order terms. 
 

A. Legendre Moment (LM) 
The 2D Legendre moment of order p+q of an image with intensity function f (x,y) is 
defined as [13]: 

 

(2)    
1 1

1 1
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Where the kernel function Pp(x) denotes the pth-order Legendre polynomial and is given 
by: 
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Since Legendre polynomials are orthogonal over the interval [-1,1] [14], a square image of 
M × N pixels with intensity function  f (i,j), with 1 ≤ i ≤ M , 1≤ j ≤ N, must be scaled to be 
within the region -1 ≤ x , y ≤ 1. When an analog original image is digitized to its discrete 
form, the 2D Legendre moments Lpq is defined by Eq. (5) is usually approximated by the 
formula: 

(5) 
` 1
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where xi and yj are: 
 

(6) (2 1) (2 1),
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MLP NEURAL  NETWORK BASED CLASSIFIER 
The ability to learn data, generalize it from data and parallel structure makes artificial 
neural networks (ANNs) particularly suitable for modeling and classifying nonlinear 
problems [15]. 
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than maximum value. And in the other picture the temperature of the connection 
between the conductor and section insulator is more than allowed. 

To distinguish these faults from each other, we should extract the suitable features from 
the images and select them by classifier. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Before creating feature vector, The RGB thermo colors are mixed to produce the various 
colors of the image. Because of their strong mutual relation, the RGB components are 
difficult to handle in the image-processing algorithm. Consequently, many image-
processing applications use the hue, saturation and intensity (HSI) color model, and we 
use the intensity of HSI color model that is derived from the original RGB image. Eq. (1) 
shows the conversion from the RGB color model to the HSI color model. 
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In the converted HSI color model, the intensity is useful because of the reason that is 
isolated from the color information in the image [7]. 

 
Feature Extraction Method 
In order to correctly design a fault detection system for the equipments, the feature 
selection plays a crucial role. Application of Statistical-based approaches for feature 
extraction such as moment invariants is very usual in recent years [8-11]. 
The term invariant denotes an image feature which remains unchanged if that image 
undergoes one or a combination of changes such as: change of size (scale), change of 
position (translation), change of orientation (rotation), and reflection. The invariant 
properties of moments occurred that moments have been proposed as pattern sensitive 
features in classification and recognition applications [12]. Selection of feature extraction 
method is one of the most important factors in achieving high recognition performance. 

  

Figure 1.  Thermo images samples of distribution substation equipments 
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Introduction 
Electrical power industries have been developed very fast and  have huge effects on 
development of the countries. Thus, so much interest has been shown into some of the 
problems related to these industries especially in distributed network. Monitoring and 
fault detection of them are samples of these problems that are very difficult, time 
consuming and wide spread. 
Different ways of maintenance and repair have been experimented in industries. Several 
methods of the condition monitoring of the power networks have been proposed such as 
after-fault repair, maintenance and preventive repairs, repairs with the viewpoint of 
efficiency [1]-[3]. Nowadays, prevention before breakdown is considered as the most 
important method in maintenance systems. These continue monitoring of equipment 
conditions using intelligent automated methods, are the proposed methods to achieve 
the mentioned goals [4], [5]. 
These days many companies throughout the world use thermography in order to prevent 
the breakdowns and faults and also to improve the reliability of power networks. In fact, 
using the thermo cameras for the technical inspection of electrical equipment is the most 
effective method for preventive detection [6]. Furthermore, in order to analyze and 
interpret the thermo images in thermo vision and in all preventive methods, traditional 
and manual methods are used. 
In this paper, a systematic intelligent technique for fault detection has been proposed. 
One of the most important efficiency of approach method is using it in a widely and 
diversely spread distribution networks. This would be much less time consuming 
compared to the previous ones. 
This paper presents a new method for the recognition of four types of usual faults in 
distribution substations such as fuse deficiency, destruction of cable lug, loose connection 
between conductor and section insulator and bushing breakdown using the real infrared 
images taken from distribution substations located in Tehran. 
The rest of this paper is organized as follows: Section II presents the properties of infrared 
images. Feature extraction method and legendre moment are introduced in section III. 
Description of the classifier technique is given in section IV. Section V describes the 
experimental results and conclusions are provided in section VI. 
 
Thermo Images 
When current flows through the circuits of electrical equipments, they are heated. Thus 
their temperature measuring and capturing their thermo images are effective guides for 
fault detection. Often hot points in electrical equipments are engendered by loose 
connection, oxidation and joint corrosion. 
All of these items can be detected using the thermo camera in the temperature 
measurement of the equipment such as transformers, fuses, cables, equipment panels 
and all distribution network equipments within overhead or ground substations. The 
analysis of thermo images are accomplished based on the equipment conditions, 
standards and their allowable temperatures. 
Figure 1 shows three sample images from equipments of distributed networks. As shown 
in the left picture, the temperature of cable lug joints related to fuse of phases R and S 
are more than allowable margin showing a fault in connection of cable lugs. In the middle 
picture of figure 1, overhead transformer bushing at phase R has been overheated more 
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Figure 4. Final manufactured hinge for elevator door 
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Figure2. Statistically analysis of elevator hinge and showing the displacements 

Since a 1mm displacement of door to hinge causes the door sensor is unadjusted, this 
hinge can reach such a displacement around door lock, shown in Fig 3, as relatively rate 
0.07 mm, solving the problem. 

 

 

Figure3. Displacement of lock installation part 

Finally, after the design, this hinge was produced and used in some industrial 
applications, as shown in Fig 4. 
 
Conclusions 
New hinge to be replaced has caused in deleted error resulted from door, making lock 
sensor system be failed. The design of safety lock control circuit causes to omit the error 
of not latched door, increasing the system reliability and decreasing the maintenance 
costs. Generally, it can be predicted that, if two proposals were enforced, failure rate in 
the elevators will be reduced by an enormous amount. It is important for some cases as 
following: 

1. To solve the elevator manufacturers problem on maintenance timetable; 
2. To save the companies' current costs on time and labor to be specialized for; 
3. To make the elevators have better and more reliable performance. 
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In this Figure, series safety circuit is distinctly connected to the source in one side. In 
series safety circuit, if whole circuit is closed, it is connected to the base of micro-
controller. Nevertheless, if one key is open, no current reaches the base, showing the 
opened circuit. Control circuit is connected distinctly to an alternating source, which for 
demanding the magnet, passes first a director and a low filter, then reaches magnet and 
closes the lock. When no special signal of door lock reaches the base of micro-controller 
D2, micro-controller sends current on programmed frequencies (five here) and 
programmed duration (4 sec), checking whether or not the signal has come from the base 
of micro. If there is any signal, it implies that the door lock has been closed, transmitting a 
message 'Elevator Can Leave' to LCD. Otherwise, a message 'Lock Error' is demanded after 
five connected current to the magnet. If the error is by the door, meaning the door has 
not completely closed, then 'Door Error' is shown in LCD. The simulation shows this 
theory on amended control system of elevator door. 
 
A Hinge for Elevator Door 
Second factor of elevator failure is attributed to the door. After some research on the 
failures in elevator door, it was determined that one of the most important door failures 
is the door drop into its framework, in a way that the door is dropped into its frame, 
causing the following states: 

A. Lock performance: during closing the door, the lock can't correctly 
operates; due to unadjusted door, lock sensor can't simply enter into its 
installed hole, making the lock not close, elevator safety circuit not close 
and finally the elevator not run; 

B. Angularity of door vertical shaft and framework vertical tension: resulted 
by knocking the door to the floor or door framework during closing and 
opening door, causing the door cannot be automatically closed and a 
retracting spring installed into door cannot return the door into closed. 

Therefore, a new hinge was designed and manufactured according to the user 
requirements. In this design, a regular 5mm-steel plate was used, and there was 
considered the weight of door flange equal to 50 Kg, tested by reliability coefficient =4, 
making an angle equals 105° during completely closed and opened. The hinge is designed 
in a way that makes door have no displacement in its frame after many and frequent 
utilizations, and consequently the sensor have no mistake and finally there is no error by 
door. Static and tiresome analysis was carried out by Cosmos software on this hinge, and 
following Figure, 2, shows the result. 
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adjusting the door. In many cases it occurs, a weak knock to the door can solve the 
problem and make the door closed. 
As mentioned above, two electrical connections should be in door lock to complete the 
series safety circuit. The first connection is related to the elevator door, on which there is 
a plug, contacting to the breaker when the door is closed, and then there will be a 
connection. When the plug is placed on door lock breaker, the current is connected in 
port 66 according to the series safety circuit Fig 1, and then the panel understands the 
door is closed. It next orders the magnet on cabin to gather and lock the door. If 
incompletely locked, second contact related to the lock cannot be closed and then there 
will be no running order to the cabin. 
A plan proposed for solving such a problem is to design a separately electronic system 
located to the route of series safety circuit and control board in the elevator, giving a 
closing order to door lock for a definite and adjustable times (e.g: five). The benefit is that 
a small door lash is removed by knocking the lock striker to door, causing the completely 
closed door and entered striker into lock hole. In this designed system, there has been 
used the micro-controller AVR (Atmega-16), programmed by Code Vision software, 
connected to safety circuit in one side and control board in other side. The system has 
been designed and simulated in Proteus software, shown in Fig 1. 
 

 

Figure1. Simulation of electronic system in Proteus Software for locking the elevator door 
in programmable times 
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Table4. Calculating the R and p for every common failure cluster and finally calculating 

the RPN number 

Failure 
Number of 

Data 
Gathering 

Percent 
0-10 

RPN Risk Priority Number 
(Severity) (Delectability) (Occurrence) 

Lock 
Mechanism 1890 54 7 4 5.4 151 

Door 875 25 6 3 2.5 45 
Safety Circuits 171 4.9 6 9 0.5 26.4 

Brake 
Mechanism 105 3.0 9 8 0.3 21.6 

Wire 68 1.9 9 7 0.2 12.2 
Electro Motor 70 2.0 3 7 0.2 4.2 

Button 197 5.6 1 5 0.6 2.81 
Gear Box 28 0.8 4 7 0.1 2.24 
Electrical 

Board 32 0.9 4 6 0.1 2.19 
Relay 31 0.9 2 7 0.1 1.24 
Timer 33 0.9 2 6 0.1 1.13 
Sum 3500 100   

 
 

Suggested Control System for Elevator Door Lock 
According to the details offered in previous section and also RPN obtained, the highest 
RPN is for door lock, as the most priority for any changes. The elevators generally own a 
complicated control system. Control board is in fact the main center of elevators. There 
are some different mechanisms and sensors into cavity, on doors, on motor and on cabin, 
whose data is transmitted through cable to main center, control board, taking the 
reasonable decisions. 
There are two kinds of circuits: safety series circuit and control circuit. The first includes, 
from up to down, the governor, micro switch, escape outlet, upper shut-off sensor, lower 
shut-off sensor, down-cavity pulley, down-cavity key, emergency stop key on cabin, 
emergency brake contact, cabin emergency outlet, door floors contacts, cabin door 
contacts and door floors lock contacts. 
Elevator running is ordered by control circuit to all collections and parts. To run elevator, 
safety circuit should be closed so that the control board imposes the running order 
through control circuit. The running order won't be transmitted unless the whole circuit is 
closed due to the connected all sensors and contacts as series in elevator safety circuit. 
Two connections are necessary for door lock to be closed the safety series circuit and 
control board ensures the completely closed door.  
Due to door lash and loosening of retracting spring, unadjusted lock, the elevator door is 
closed in a level that two arms are connected to breaker, and when locking door is 
ordered, distance of door to frame is in a level that the striker cannot enter into a hole 
installed on the door. Therefore, series safety circuit is not closed and elevator cannot 
run. Unfortunately, this problem is invisible, solved by relevant technicians through re-
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and automatic system won't operate, making the hole and striker place opposite 
to each other to close the door, so the elevator operates. 

B. Failure in door: as one of commonest failures in elevator. It has several reasons: 
excessively use causing not to be adjusted the door; incorrectly installed door; 
failure in door latch assembly due to extension and traction, all causing the door 
can't be locked, safety circuit is opened and elevator fails to work; 

C. Failure in buttons: they are gradually failed by frequent utilizations, but don't 
effect on elevator performance;  

D. Failure in safety circuit: due to more defected different fuses, during electricity-
high-use periods, voltage and current fluctuations and fall, causing finally to 
damage the fuses and the elevator fails to work; 

E. Failure in elevator brakes: brake bands may be defected through working under 
high pressure, causing the back lever can’t open the lock and then the elevator 
can't stop correctly in the floors; 

F. Failure in electromotor: it causes the elevator can't run up and down. The reason 
refers to failure in phase control system (charge control), causing the motor 
changes from 3 phases into 2 phases and then damaged after some utilizations. 
Motor failure makes the general system fail and then the cabin stop; 

G.  Failure in lay-rope: it may be abraded due to overuse and finally is torn. The 
reason is to use under high pressures and also the end of shelf life, causing to 
operate the elevator parachute safety system and the cabin stops;  

H.  Failure in electrical panel: it is the control center of elevator including an electrical 
system, exposure to any failure due to change in temperature. Other reason can 
be raise or fall in voltage or electrical current. If any dust or unsuitable ventilation, 
the system may be damaged. If the panel fails, the elevator can't operate again; 

I. Relay failure: any failure in different relays may be due to any change in civil 
voltage or higher and lower voltage. Another reason is over-utilization. If failure in 
any relay, the elevator fails to work; 

J. Failure in timer: due to any corrosion and erosion; 
K. Failure in gear: as another failure in the elevators, due to any performance under 

high pressure. If any failure in gear, the elevator is difficult to perform. 
 
Finding RPN 
Based on the above explanations, numbers R and P were attributed to any effect on 
elevator performance and also detectability by elevator troubleshooting system for any 
failure, and finally RPN was obtained, shown in Table 4. 
As concluded in Table 4, the highest RPNs are related to failures in door lock and door 
itself. So, in order to prevent these two failures, there have been proposed two different 
mechanisms for any change in design. On door lock, a new lock control system was 
proposed as simulated by Proteus software. After some analyses on failures in doors and 
their types, a new hinge door system was designed and produced, covering all failures in 
this case. 
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Prepared statistical collection included the studied 100 various failures from 35 elevator-
maintenance companies, and finally 3500 common failures were analyzed. In table 3, 
there is shown the total errors occurred. 

 

Table3. Statistically common gathered failures in elevators based on occurrence in 3500 
failure study 

Failure Number of  
data gathering Percent 

Lock Mechanism 1890 54.0 
Door 875 25.0 

Button 197 5.6 
Safety Circuits 171 4.9 

Bake Mechanism 105 3.0 
Electro Motor 70 2.0 

Wire 68 1.9 
Electrical Board 32 0.9 

Relay 31 0.9 
Timer 33 0.9 

Gear Box 28 0.8 
Sum  3500 100.0 

 

 
The next step was to get the numbers of N, P and R for above errors and finally the RPN 
was calculated for each above errors by multiplying these three numbers. N was obtained 
by normalizing the error percentages mentioned in above table to component [1 10]. To 
obtain other two numbers, R and P, it was necessary to take the type of errors and their 
priority rate and detections. In order to reach more easily two above rates, the errors will 
be summarily explained. 
 

Errors 
There will be summarized in the following all kinds of normal errors in the elevators based 
on the statistics obtained. 

A. Failure in elevator's door lock: it is one of the most important and commonest 
failures in the elevators. Door lock is generally one significant piece of elevator 
security system, and if the elevator is working and the lock of each floor is out of 
circuit, the elevator will be stopped during running. The failure may have two 
problems; first, during failure in door locks, anybody may open the door and fall 
down the cavity. Second, some bodies may be imprisoned into elevator to be 
repaired if elevator is stopped during running. The reasons causing in such a 
failure include the dirty lock, making dirty the breaker into lock and door can't be 
closed; Another reason is related to the incorrectly installed the lock; and final 
reason is that, due to overuse of the elevator, the door wouldn't be again adjusted 
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Risk Priority Number (RPN) 
RPN determines the design risk rate, obtained from multiplying three parameters 
occurrence, priority, and detection probability. Risk numbers are calculated for all error 
factors, and depending on each difference, a kind of priority system will be prepared. As 
already explained, RPN varies between 1-1000. The more the number is, the higher the 
design risk rate. Design team should proceed to decrease it by the corrective provisions 
[18]. There is a general principle in this relation requiring higher and special attentions 
when increasing the priority rate of any error, without considering RPN [19]. Quantitative 
rate of occurrence, priority and detection have some different in basic definitions. So they 
are not directly compared to each other. RPN equal to 200 for an electronic published 
circuit, for example, is not related to the same RPN for a motor. Since FMEA is 
heterogeneous in case of priority, frequency and detection definitions [13]. RPN is 
completely limited in comparative, scale and accumulating risk-related data [18].  
 
Case Study 
Many modern industrial systems generally include the complicated mechanical and 
electrical connected systems, the relations and equations governing on which are from 
different engineering fields. Therefore, it is very important to analyze the multi-purpose 
mechatronics systems and study the performance and relations between mechanical and 
electronic different parts. In present paper, the failures in elevators will be studied as an 
example of mechatronic system, using FMEA and some changes in design. According to 
the various categories of elevators, this paper will analyze the building elevators of hinged 
door for many failures on them. 
To find the failures in this kind of elevators, a case study was carried out on them, as 
classified and categorized study. All different failures occurred in the elevators were first 
enlisted through some questionnaires by elevator-maintenance companies. Then, by a 
form, 35 companies were requested to answer relatively 100 different failures in the list. 
Table 2 is an example of filled table in the form specialized for 100 failures. 

 

Table2. A sample of one form that is filled by one of the companies 

  Allocating 100 
Occurred Failure 

Co
m

m
on

 F
ai

lu
re

s
 

Door 30 
Lock mechanism 51 

Timer 2 
Electro motor 3 

Relay 1 
Electrical board 5 

Button 1 
Gear box 2 

Safety circuits 3 
Brake mechanism 1 

Wire 1 
Sum 100 
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mild failure and fall, and 1 represents the inconsiderable effects [12]. There are several 
definitions for detection index, generally constituted in one of following sub-divisions: 

1. Detection during design and development process; to evaluate the ability 
to 'design control' for identifying an occurrence factor or design 
deficiencies, before manufacturing the parts or the system [12]; 

2. Detection during manufacturing process; to possibly find the origin of an 
occurrence by control manufacturing process before the system or a 
product to be left the production line [13]. This definition is used during 
FMEA [14], when the manufacturing process is analyzed for error potential 
modes. The method of specialized numbers related to the detection and 
occurrence meets the standard tables SAE (Society of Automotive 
Engineers) [15] and also AIAG (Automotive Industry Action Group) [16]. 
Table 1 shows the suggested criteria for detection by Humphries, to which 
the probability of non-detection is added [17]. 

 

Table1. Detection criteria for process of FMEA, and the corresponding 
probability of non-detection 

Probability of 
non detection 

Probability of 
detection [17] 

Criteria 
Detection 

Rating 

5% 95% Almost Certain 1 

5-20% 80-95% Very high 2 

20-30% 70-80% high 3 

M M M M 

80-95% 5-20% 
Remote 

Possibility 
9 

%95≥  <5% 
Almost 

impossible 
10 

 

3. Detection during performance and execution process, showing the 
customers chance to find any failure before its features to be appeared 
[17]. When the production is working, this definition represents the user 
detection rate to identify a serious error by system alarm. Like other 
definitions, number and degree of error detection decrease as the rate and 
chance of error identification increase. Oil leakage in a car, for example, 
may be identifiable by oil indicator. The hypothesis is in this case that the 
error detection can prevent any serious and much more failure in system, 
like motor failure. 
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Introduction 
Increasing demand for raised reliability coefficient and decreasing maintenance costs 
require the developing and troubleshooting in systems on study. Different companies are 
aware of the guarantee costs for any failure in their productions. Moreover, many 
companies have now the long period services contracts with different products 
manufacturers, on which the manufacturers are responsible for the costs due to any 
failure on customers [1]. Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) can identify and rate 
the failures and errors in a process or a product. Traditional FMEA can help the engineers 
increase in the ability and affectivity in a high-risk area [2]. Introducing the higher quality 
products and parts, this strategy imposes a series of extra costs to the system. Using 
FMEA, design groups hope to be able to reduce the executive costs including costs to 
errors, services and maintenance, so that the investment financed for FMEA will be 
compensated [1]. 
In addition to the mentioned benefits of FMEA, there are many criticisms on this 
method's performance and cost-effectiveness according to the time requirements, 
primary and basic errors identification, need of overtime in design process and relevant 
terms such as Risk Number (RPN), defined very weakly and insufficiently [3]. There are 
offered some lacks in RPN as following: 

1. RPN considers no production quality in the calculations; 
2. numbers coefficient to RPN isn't always a suitable solution to find a product or 

collection of high risk; 
3. using RPN satisfies in no time the measurement requirements; 
4. There is no relationship between other different factors in RPN. 

Accordingly, there have been many developments on FMEA and its objectives. Ormsby 
developed a conception for automatic method of FMEA in order to measure the quality 
[4]. Mr. Umeda applied the practical representation for identification [5]. Mr. Mojaria 
develops an identification system based on network technology theory using statistics 
and probability, from sign to error [6]. 
 
Method  
The method aims to prioritize the failure potentials according to their risk. There are 
different definitions for risk, like the probability of failure [7], exposure to danger and 
damage [8], and probability of damage or harm [9]. Many definitions contain two primary 
conceptions of 'chance' and 'outcome'. Kaplan and Garrick [10] declared that the risk 
component rate answers the following questions: 'how far is there possible for any 
failure?', and if any failure exists, 'what is its outcome?’ First analyzes the probability of 
an undesirable failure and latter tries to assess the range of damage and danger resulted 
from the failure. In fact, RPN evaluates the use of three following factors [11]: 

A. Occurrence: how far is there possible to have a failure, making subsequently an 
error? 

B. Priority: how serious will be final effect from this error? 
C. Identification: how far is possible to find the reason of failure in design, 

manufacturing, and before any danger for the customer? 
Occurrences reflect the probability of any error and happen rate, rather than the 
probability of that error [12, 13]. In other way, the priority measures the effects of error, 
articulating the scale in 0-10. For example, 10 is for complete performance, 5 shows the 
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Abstract  
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show that, such measures are expected to reduce elveator failures by up to 79 
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