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تعیین فواصل زمانی تست و نحوه تنظیم استراتژیهاي تعمیراتی تجهیزات حفاظتی از نوع 
  خطاي پنهان 

  3محمود فتوحی فیروز آبادي       2مسعود صادقی خمامی                     1لیال جلیلی                       

  شرکت توزیع نیروي برق تهران بزرگ-معاونت بهره برداري -1

  توانیر - هماهنگی توزیعمعاونت -2

  دانشگاه صنعتی شریف -دانشکده برق-3

تعیین فاصله زمانی  پنهان، فعالیت جستجوي شکست،خطاي ،تجهیزات حفاظتی،پیامد )تعمیرات و نگهداري(نت  :لمات کلیديک

  میان فعالیتهاي تعمیراتی

  : چکیده

اثرات خطاهاي موجود در تجهیزات شبکه میتواند به دو 
در این میان، اثرات . دبایصورت آشکار و پنهان نمود 

خطاهاي پنهان با تجهیزات حفاظتی مرتبط بوده و میتواند 
خاموشیهاي کلی و جزئی  را پیامدهاي متفاوتی همچون 

جلوگیري از وقوع  از اینرو به منظور .در پی داشته باشد
 بازرسیتستهاي  اقدام بهشرکتهاي برق ،  چنین پیامدهایی

حفاظتی با کمی تفاوت نسبت به در تجهیزات دوره اي 
میباشند،  آشکار  که داراي خطاهاي از نوعتجهیزات  سایر

تست به عوامل  زمان نوع و تعیین در حالیکه  .می نمایند
اغلب بر اساس در کشور ایران  ومیباشد متعددي وابسته 

دستورالعمل هاي رایج بهره برداري صورت میپذیرد که 

با توجه به شرایط عملی و اجرایی موجود در سیستم 
در . توزیع ، قابل پیاده سازي به صورت موثر نمی باشد

یهاي تعمیراتی تنظیم استراتژ نوعی الگوریتم این مقاله
که  گرددتجهیزات حفاظتی به صورت الگوریتمی ارائه می

منطبق بر شرایط واقعی موجود در شبکه هاي برق، علی 
 ، نومدل هورت سپس با معرفی. استالخصوص، توزیع 

صورت میان فعالیتهاي تعمیراتی تعیین فاصله زمانی 
دسترس  مدل با استفاده از دو  پارامتر  این .ذیردپیم

و قابلیت اطمینان به محاسبه  (Availability)ري پذی
   .میپردازداین زمان 
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  :مقدمه
استمرار برق رسانی به مشترکین یکی از اهداف اصلی 

سیستم قدرت باید قابلیت اطمینان  سیستم قدرت است لذا
تجهیزات حفاظتی در  .نمایدو پیوستگی انرژي را حفظ 

از زمانی که  .کنند این استمرار نقش موثري را  ایفا می
یک تجهیز حفاظتی نصب میشود احتمال خراب شدن آن 

 .و با گذشت زمان این احتمال بیشتر میگردد وجود دارد 
 از مشکالت کار با سیستم هاي حفاظتی این است که

 است که این در حالی.بندرت نیاز به عملکرد داشته باشند
، این خرابی باقی خواهد ماند و در موقع در صورت بروز 

افزایش  حادثه یا همنجر بعملکرد نداشته و ضرورت 
همان اثرات خطاي پنهان موضوع که این  خسارت گردد

براي رفع این  .شدخواهد است که در ادامه شرح داده 
با استفاده از یک استراتژي عیب تجهیزات حفاظتی باید 

در فواصل زمانی مناسب تست مناسب تعمیراتی و 
  .گرددتا از صحت عملکرد آنها اطمینان حاصل  گردیده 

تست براي  یزماننوع و فاصله روش هاي براي تعیین 
تجهیزات مختلف حفاظتی وجود داشته و امروزه به 
صورت روتین در شبکه هاي توزیع مورد استفاده قرار 

که با توجه به شرایط عملی و اجرایی موجود در  دگردمی
به طور موثر و اثر بخش سیستم توزیع ، قابل پیاده سازي 

نبوده و سبب گردیده تا در مواقعی،  سیستم نتواند در 
ارائه شرایط بحرانی و بروز حادثه واکنش مناسبی از خود 

اموشی هاي حتی با وسعت باال و سیستم دچار خ نموده
ده است تا در ابتدا انواع شلذا در این مقاله سعی  .میگردد

 ري و تعمیرات ، هفت سئوال اساسی استراتژیهاي نگهدا

RCM   و تعاریف مربوط به خطاهاي پنهان و آشکار
تنظیم فعالیتهاي تعمیراتی به و سپس مطرح گردد 

 با تاکید بر فعالیت جستجوي شکستتجهیزات حفاظتی 
 ،انجام این فعالیتزمانی  تعیین فواصلبا و  یپردازدب

و در  را صورت دهد  RCM تصمیم گیري نهایی پروسه 
بر روي یک سیستم نمونه اجرا  الگوریتم ارائه شدهپایان 
  .گردد

  ژیهاي تعمیراتیتانواع استرا-1
هدف و تالش عمده مهندسان نت اجراي یک استراتژي 
نت است که قابلیت دسترسی و بازده یک تجهیز را به 

، نمودهحداکثر برساند، زوال و خرابی یک تجهیز را کنترل 
یک عملیات ایمن و درست با محیط را ایجاد و هزینه کل 

این هدف با قبول یک رویکرد . عملیات را حداقل کند
ر مطالعه خرابی تجهیز و طراحی استراتژي سازمان یافته د

تکنیک هاي . بهینه بازرسی و نت بدست خواهد  آمد
مدیریت نت دچار تغییر شکل و دگرگونی عمده در 

طوري که از تمرکز بر تعمیرات اساسی به . فرآیند شده اند
، CBMدوره اي به  استفاده از نظارت بر حسب شرایط 

RCM  پیدا کرده استو کارشناسی سیستم ها تغییر .
دسته زیر با زیر مجموعه هاي  3ژیهاي تعمیراتی به تاسترا

  :مربوط تقسیم میگردد
 ,TBM,CBM Corrective: فعالیتهاي  پیش اقدام- 1

Maintenance  
 ,Failure _Finding :اقدامات پیش فرض -2

Redesign, Run To Failure  
با در نظر داشتن هزینه  2و  1مجموعه اي از فعالیتهاي -3

 RCMتشکیل دهنده و افزایش قابلیت اطمینان سیستم، 
  .میگردد

 7مهم است پاسخگویی به   RCMآنچه در مواجه با 
  .دفعالیتهاي تعمیراتی دارسئوال زیر است که در تنظیم 

مربوطه تجهیز در  استانداردهاي عملکردو  کارکردها)1
  موجود چیست؟ شرایط عملیاتی

به چه صورتهاي ممکن است تجهیز از انجام ) 2
  )تعیین شکست هاي کارکردي( کارکردهایش باز ایستد؟ 

چه چیزي باعث وقوع هر کدام از شکست هاي ) 3
تعیین حاالت ( کارکردي می شود؟) خرابی هاي(

  )شکست
در زمان رخداد هر شکست چه اتفاقاتی روي ) 4

  )اثرات شکست تعیین(میدهد؟



٣ 
 

تعیین پیامد ( هر شکست از چه نظرهایی اهمیت دارد؟) 5
  )شکست

براي پیش بینی یا پیش گیري از هر شکستی چه ) 6
و فعالیتهاي پیش اقدام  PM تعیین( میتوان انجام داد؟

  )مناسب
، چه باید اگر نتوان فعالیت پیش اقدام مناسبی پیدا کرد) 7

شامل جستجوي شکست و : اقدامات پیش فرض  (؟کرد
  )بازطراحی

  :عبارتهاي کلیدي در پرسشهاي فوق
ü کارکرد 

ü استاندارد  
ü  شرایط  
ü شکست کارکردي 

ü حاالت شکست 

ü  اثرات شکست 

ü پیامدهاي شکست 

هاي نظر به اینکه رویکرد این مقاله بررسی شکست 
 شد الزم دانسته است پنهان که مختص تجهیزات حفاظتی 

  .داده شودشرح  ي شکستدو عبارت اثرات و پیامدها
این اثرات شرح میدهند که در زمان :  اثرات شکست

اثرات . وقوع یک حالت شکست چه اتفاقاتی رخ میدهند
شکست باید به گونه اي تشریح شوند که مجریان 
تعمیرات قادر به تصمیم گیري درباره آشکار بودن یا 

این  .دي باشندنبودن شکست در شرایط عاآشکار 
موضوع آنان را در تعیین نوع نعمیرات یاري خواهد نمود 

  .ژیهاي  نیاز می باشدتکه به کدامیک از استرا
  :پیامدهاي شکست

  : پیامدهاي شکست پنهان  •
ولی , شکستهاي پنهان داراي اثرات مستقیم نمی باشند

را با شکست هاي   شبکه هاي برقممکن است که 
چندگانه داراي پیامدهاي خطرناك و اغلب فاجعه بار 

اکثر اینگونه شکستها  مربوط به تجهیزات ( روبرو  کنند
 (Fail Safe)حفاظتی هستند که حالت شکست ایمن

  )ندارند

  : پیامدهاي شکست آشکار •
ü پیامدهاي ایمنی و محیط زیستی 

ü عملیاتی پیامدهاي(Network Performance)  

ü پیامدهاي غیر عملیاتی(Financial)  

الزم به ذکر است که یک خطاي پنهان، پس از آشکار 
  .سازي تمامی پیامدهاي آشکار را شامل خواهد شد

  :کارکرد تجهیزات حفاظتی-2
با پیچیده تر شدن تجهیزات، حالت هاي احتمالی شکست 

این موضوع . نیز به صورت لگاریتمی افزایش می یابند
. وسته در انواع و شدت پیامدها شده استباعث رشدي پی

از این ) و یا حداقل کاهش( در تالش براي جلوگیري 
خودکار به طور  حفاظتیپیامدها، استفاده از تجهیزات 

 . ، افزایش یافته استافزونروز

هدف از این تجهیزات محافظت کردن از افراد، تجهیزات 
 .استو سیستم و گاهی تمامی این موارد در برابر شکست 

وجود محاقظت یعنی بتوان از سخت گیري کمتري براي 
نگهداري و تعمیرات کارکرد تحت محافظت نسبت به 

  . حالت عدم وجود محافظت استفاده نمود
پس هر تجهیز محافظ در حقیقت بخشی از یک سیستم  

  :با دو بخش است
ü  ابزار محافظت کننده  
ü کارکرد تحت محافظت 

هان وآشکار، تجهیزات با توجه به پیامدهاي شکست پن
  :حفاظت با دو ویژگی مطرح میگردند

  داراي ویژگی شکست ایمن تجهیزات  حفاظتی 
که شکست تجهیز  به مفهوم این است اصطالح ایمن  

در شرایط کاري عادي خود به خود براي کاربران مشهود 
, داراي خصوصیت شکست ایمن تجهیزیک . است

عادي عملیات کست آن در شرایط است که ش تجهیزي
  .ي کاربران  آشکار باشدبرا

با خصوصیت شکست  تجهیز حفاظتیدر یک سیستم با 
ایمن، در هر دوره امکان سه نوع وضعیت زیر وجود 

  :دارد



۴ 
 

و تحت حفاظتی (زمانیکه هیچ کدام از تجهیزات -1
در این حالت تمامی شرایط . خراب نشوند) حفاظت

  .عادي است
تجهیز ظت پیش از وضعیتی که کارکرد تحت حفا -2

تجهیز در این وضعیت . دچار شکست شودحفاظتی 
کارکرد مورد نظر خود را انجام میدهد، و بر  حفاظتی

اساس طبیعت این محافظت، پیامدهاي شکست کارکرد 
  .تحت حفاظت از بین رفته یا کاهش می یابند

پیش از کارکرد تحت  تجهیز حفاظتیوضعیتی که  -3
ن وضعیت نیز مشهود ای. حفاظت دچار شکست شود

خواهد بود چون در غیر اینصورت دیگر نمی توان مطابق 
اگر . تعریف باال ابزاري را داراي شکست ایمن نامید

روش مناسبی اتخاذ شود، احتمال شکست تجهیز تحت 
را میتوان با  تجهیز حفاظتیمحافظت در زمان خرابی 

متوقف کردن کارکرد تحت حفاظت یا با استفاده از روش 
 تجهیز حفاظتیحافظتی دیگري در زمان تصحیح مشکل م

  .تقریباً از بین برد
 که داراي شکست ایمن نیستندتجهیزات حفاظتی 

بدون ویژگی شکست  تجهیزات حفاظتیدر یک سیستم با 
دچار شکست شده باشد و قادر به  تجهیزاتایمن، اگر 

انجام کارکرد مورد انتظار نباشد تحت شرایط عادي آشکار 
احتمال چهار  ،این موضوع در هر دوره فرضی. نخواهد بود

وضعیت از نظر شکست را به وجود می آورد که دو حالت 
این  با شکست ایمن هستند تجهیز حفاظتیآن مشابه موارد 

  .خص گردیده استچهار حالت در جدول زیر مش

  چهار حالت تجهیزات حفاظتی غیر ایمن- 1جدول 
وضعیت تجهیز   شرایط

  حفاظتی
وضعیت کارکرد 
  تحت حفاظت

  سالم  سالم  عادي
  سالم  خراب  ظاهراً عادي

بازگشت به شرایط عادي 
  با عملکرد تجهیز حفاظتی 

  خراب  سالم

غیر عادي و غیر قابل 
  )شکست چندگانه(کنترل 

  خراب  خراب

 تجهیز حفاظتیمیتواند شکست ، چهارمین وضعیت ممکن
و سپس شکست کارکرد تحت حفاظت در همان زمانی 

این وضعیت با عنوان . باشد ،که ابزار محافظ خراب است
این وضعیت یک .(شکست چندگانه شناخته میشوند

 تجهیز حفاظتیاحتمال واقعی است چرا که شکست 
نیاز به اصالح یا آشکار نبوده و در نتیجه هیچ کس از 

جایگزین کردن آن براي جلوگیري از شکست چندگانه 
  )با خبر نیست

از بحث فوق میتوان نتیجه گرفت که کارکردهاي پنهان را 
  :میتوان با پرسش زیر شناسایی نمود

آیا از دست دادن کارکرد به وسیله این حالت شکست  "
براي کاربر آشکار  "خود به خود"در شرایط عادي 

  "است؟
اگر پاسخ به این سئوال منفی باشد، حالت شکست مورد 
نظر از نوع پنهان و اگر مثبت باشد حالت شکست از نوع 

توجه به این نکته ضروري است که در این . آشکار است
، عبارت خود به خود نشان دهنده آن است هیچ  خصوص

در این نقطه از بررسی  همچنین. چیز دیگري خراب نشود
ه هنوز تالشی براي کنترل وضعیت ها فرض میشود ک

چرا که چنین کنترل . کارکردهاي پنهان صورت نمی گیرد
هایی در واقع نوعی از نگهداري و تعمیرات زمان بندي 
شده به حساب آمده و تمام هدف این بررسی ها، تحلیل 

  .ضرورت انجام چنین اقداماتی است
هدف یک برنامه نگهداري و تعمیرات براي یک کارکرد 
پنهان، جلوگیري یا حداقل کاهش احتمال شکست هاي 

  .چندگانه مربوطه است

  :دسترس پذیري مورد نیاز به کارکردهاي پنهان

احتمال وقوع شکست چندگانه در هر دوره زمانی توسط 
 در احتمال شکست کارکرد تحت حفاظت در حالی که

هم خراب شده باشد تعیین  تجهیز حفاظتیهمان دوره 
  :احتمال را  میتوان به روش زیر محاسبه کردمیشود این 

احتمال شکست کارکرد تحت = احتمال شکست چندگانه 
  )1( در دسترس نبودن ابزار محافظ× حفاظت 
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 ،احتمالی که براي شکست چندگانه قابل تحمل ،در عمل
در . ارزیابی میشود به پیامدهاي شکست وابسته است

ران تجهیز انجام اغلب موارد این ارزیابی باید توسط کارب
این پیامد از یک سیستم به سیستم دیگر ممکن است . شود

  .تفاوت هاي چشم گیري داشته باشد 

  ارائه الگوریتم تنظیم فعالیتهاي تعمیراتی -3
استفاده میشود که داراي  تجهیز حفاظتیدر سیستمی که از 

باشند، احتمال وقوع شکست می خاصیت شکست ایمن ن
  :داد ز صورت هاي زیر میتوان کاهشچندگانه را به یکی ا

  جلوگیري از شکست کارکرد تحت حفاظت 
مالحظه شد که بخشی از یک شکست چندگانه وابسته  

مقدار این . به میزان شکست کارکرد تحت حفاظت است
پارامتر را میتوان به وسیله ارتقاي عملیات نگهداري و 

به (تعمیرات تجهیز تحت حفاظت، و یا تغییر در طراحی 
  .کاهش داد) عنوان آخرین چاره

  جلوگیري از شکست پنهان  
از یک شکست چندگانه باید سعی کرد که براي جلوگیري 

گرفتن کارکرد پنهان در وضعیت شکست در  راز عدم قرا
  .زمان شکست کارکرد تحت حفاظت اطمینان حاصل کرد

براي یک شکست پنهان، انجام یک فعالیت پیش اقدام فقط 
زمانی به صرفه است که دسترس پذیري مورد نیاز جهت 

قابل تحملی را کاهش احتمال شکست چندگانه تا حد 
پس اگر نتوان روش مناسبی براي جلوگیري از .تامین نماید

باید در جهت یافتن روشی رد وقوع شکست پنهان پیدا ک
   .تقاء دسترس پذیري کارکرد پنهان کوشیدبراي ار

  جستجوي شکست پنهان 
جلوگیري از  اگر امکان پیدا کردن یک روش مناسب براي

کاهش  فرصت جهت  .شکست پنهان وجود نداشته باشد
ریسک چندگانه به وسیله کنترل کارکرد پنهان به صورت 

. شته باشددوره اي جهت اطمینان از سالمت آن وجود دا
که فعالیت جستجوي شکست نامیده (اگر این کنترل 

در فواصل زمانی مناسب انجام شود و در صورت ) میشود
کشف مشکالت، به سرعت در جهت رفع آن اقدام گردد، 

حفظ سطوح باالیی از دسترس پذیري وجود خواهد  امکان
  .داشت

تعریف فعالیتهاي زمان بندي شده جستجوي شکست 
(Detective) در ادامه آمده است.  

  انجام اصالحات بر روي تجهیز 
در تعداد اندکی از موارد ممکن است نتوان فعالیتی روتین  

یافت که بتواند سطح قابل قبولی از دسترس پذیري را 
حفظ نماید یا انجام فعالیت مورد نظر با فرکانس مناسب 

اما براي کاهش ریسک شکست چندگانه . غیر عملی باشد
  انجام داد، پس در این کاريبه میزان قابل تحمل باید 

معموالً بازگشت به میزنقشه کشی و توجه به ایجاد  موارد
  .تغییر در طراحی ضروري است

هریک از روش هاي فوق میتواند جهت تعمیرات و  
در ذیل . نگهداري تجهیزات حفاظتی انتخاب کرد

الگوریتمی ارائه گردیده است که روش انتخاب 
استراتژیهاي تعمیراتی در هر دو حالت خطاي پنهان و 

مالحظه میشود در ابتدا سعی برآن . ن میدهدآشکار نشا
است تا با استفاده از روشهاي نت پیش اقدام همچون 

CBM   و یا TBM   و ترکیبی از آنها از وقوع  خطا
جلوگیري نمود اما در صورتیکه نتوان چنین فعالیتی را 
یافت و یا انجام چنین فعالیتی نتواند با توجه به هزینه در 

ا تا حد قابل قبولی راي مورد نظر ریسک خط ،پی داشته
کاهش دهد از اقدام فعالیت جستجوي شکست یا همان 

Detective و پس از آن نیز با توجه . بهره گرفته میشود
. به پیامدهاي پیش رو از بازطراحی میتوان استفاده نمود

آنچنان که در ابتداي مقاله نیز به آن اشاره گردید  
اکنون انجام میگردد  فعالیتهاي تست دوره اي که هم

چندان مثمر ثمر نبوده است و دلیل آن وجود تعداد بی 
شمار این تجهیزات در شبکه و عدم وجود شرایط عملی و 

چنین روشهایی است و کامل اجرایی به منظور پیاده سازي 
خطاي پنهان بسیاري از این تجهیزات در در نتیجه 

 و منجر به وقایع حادثه ساز همچون شناسایی نگردیده 
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  فرآیند تصمیم گیري در خصوص نوع استراتژي تعمیراتی- 1شکل

  
خاموشی هاي طوالنی مدت و در برخی موارد نیز 

از آنجا که .  پیامدهاي ایمنی و عملیاتی و مالی میگردد
ب هزینه هاي باال فقط در فعالیتهاي پیش اقدام به موج

  .شرایط خاص صورت میپذیرد 
لذا  با توجه به ویژگیهاي فعالیت جستجوي شکست 

تجهیزات ن به منظور تست هاي دوره اي تمامی آمیتوان از 
و در صورتیکه براي تعداد  حفاظتی استفاده نموده

محدودي ازتجهیزات حفاظتی این فعالیت عملیاتی نباشد، 
با توجه به اهمیت آن تجهیز، عملیات نگهداري حذف و یا 

همچون اقدامات نت پیشگیرانه  RCMاز سایر  پیشنهادات 
این تصمیم گیري با . و یا تغییر نوع طراحی استفاده میگردد

فعالیت جستجوي شکست توجه به فاصله زمانی میان 
  .صورت میپذیرد که در ادامه شرح داده شده است

  

  :(detective)فعالیت جستجوي شکست - 4
بیشتر آنچه تا امروز درباره موضوع استراتژي نگهداري و 
تعمیرات نوشته شده است درباره سه نوع از نگهداري و 

فعالیتهاي . تعمیرات پیشگویانه، پیشگیرانه و اصالحی است
یانه شامل بازرسی براي کشف وقوع شکست پیشگو
و تعمیرات پیشگیرانه به معنی تعمیر  نگهداري. هستند

در فواصل زمانی مشخص اساسی یا تعویض قطعات 
عبارت است از  و تعمیرات اصالحی ينگهدار. است

تعمیرو اصالح وضعیت چه در زمانی که یک شکست در 
فعالیتهاي که فقط  .راه است و چه پس از وقوع شکست

به منظور کنترل وضعیت سالم یا خراب بودن سیستم یا 
قطعه اي در همان لحظه به کار میروند را اصطالحاً 
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جستجوي شکست . می نامندشکست  فعالیتهاي جستجوي
تنها در مورد شکست هاي پنهان و آشکار نشده به کار 
میرود و شکست هاي پنهان نیز فقط بر روي تجهیزات 

اگرچه در مواقعی نگهداري و .تاثیر گذار است  حفاظتی
انجام تعمیرات پیش اقدام مناسب نیستند، ولی هنوز 

وقوع شکستهاي چندگانه تا ل براي کاهش احتما فعالیتی
جستجوي شکست زمان  .یک سطح قابل قبول الزامی است

بندي شده شامل کنترل کردن کارکرد پنهان در فواصل 
از . د یا عدم کارکرد آن استمنظم براي روشن شدن کارکر

آنجا که فعالیتهاي جستجوي شکست به کنترل آن چه که 
تجهیز دقیقاً باید انجام بدهد میپردازد و نه به خود تجهیز، 

  . به نام کنترل هاي کارکردي نیز شناخته میشود

تعیین فواصل زمانی فعالیتهاي جستجوي -5
  :)(Failure Finding Interval : FFI شکست

از جنبه هاي اساسی فعالیت جستجوي شکست، یکی 
تعیین فاصله زمانی میان فعالیتهاي کشف شکست می 

براي تعیین  فواصل فعالیتهاي جستجوي شکست از  .باشد
دو پارامتر دسترس پذیري و قابلیت اطمینان استفاده 

  .میگردد
عنوان مخفف فاصله جستجوي شکست و  به FFIاگر از 

به  شکستهامیانگین زمان میان ( MTBFبه جاي  Mاز 

در استفاده شود  )عنوان یک شاخص قابلیت اطمینان 
دسترس  اینصورت با در دست داشتن میزان

  :میتوان معادله زیر را نوشت (Availability)پذیري
FFI= 2(1- A) M )٢                               (       

 :بطوریکه

A = Availability 

 M = MTBF 

 FFI = Failure Finding Interval 
مشهور  (Horton)این رابطه به مدل موبري یا هورتون 

به منظور درك نکته کلیدي  ارتباط میان فواصل . است
و فارغ از  MTBFکنترل، دسترس پذیري مطلوب و 

  .فرمولهاي ریاضی میتوان به جدول زیر مراجعه نمود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 FFIارتباط دسترس پذیري و  –2جدول

  %95  %98  %0,99  %99,5  %99,9  %99,95  %99,99  دسترس پذیري مورد نیاز براي کارکرد پنهان
  فاصله زمانی جستجوي شکست

  )MTBFبه عنوان درصدي از ( 
0,02%  0,1%  0,2%  1%  2%  4%  10%  
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  :دسترس پذیري مورد نیاز
میان دسترس پذیري، قابلیت اطمینان با روشن شدن رابطه 

و فواصل جستجوي شکست، موضوع مهم نحوه تصمیم 
  .گیري در خصوص دسترس پذیري مورد نیاز است

  در  بخش دوم همین مقاله اشاره گردید  که 
 احتمال شکست کارکرد تحت = احتمال شکست چندگانه 

  در دسترس نبودن ابزار محافظ× حفاظت )      1(
زیر بایستی با توجه به رابطه فوق صورت مرحله  3پس 
  :پذیرد

سازمان اعالم نماید براي چه احتمالی از وقوع شکست -1
اگر تجهیز حفاظتی نتواند واکنش مقتضی نشان (چندگانه
  .آماده است) دهد

کارکرد تحت حفاظت در دوره مورد نظر با چه -2
نرخ خرابی ( خرابی گردد رالی ممکن است دچااحتم

  )حفاظتتجهیز مورد 
، تعیین دسترس   )1(در انتها با استفاده ا ز رابطه  -3

پذیري مورد نیاز براي تجهیزات حفاظتی جهت کاهش 
  احتمال شکست چندگانه تا سطح مطلوب 

مرحله فوق جهت تعیین دسترس پذیري به  3عالوه بر 
، مدت زمان MTBFالزم است تا  FFIمنظور تعیین 

. نیز تعیین گردد متوسط بین شکست تجهیزات حفاظتی
براي تعیین این شاخص نیز از اطالعات گذشته تجهیزات 
و نظرات خبرگان و مجریان با سابقه تعمیرات استفاده 

  .میگردد
،میتوان مدل هورتون  2مرحله فوق و رابطه   3با توجه به 

   .را با استفاده از احتماالت یاد شده جایگزین نمود
 Pinc ≤ Pmax 
 Pinc = Pted× ( 1- A)= Pted×FFI/( 2M) 

Pted× FFI/( 2M) ≤ Pmax 

     ≤                           (3) 

Pinc=   شکست چندگانهکنونی احتمال  

Pmax =  ماکزیمم احتمال قابل تحمل شکست چندگانه با
با وجود  سیستم احتمال مورد نظر براي آینده(نظر کارفرما 

)تعمیرات  

تعمیرات میزان خواسته باید در نظر داشت که در صورت 
کاربر سیستم از تجهیزات و شبکه باالتر رفته و یا حداقل 

  به همین دلیل از رابطه. نبایستی کاهش یابد
 Pinc ≤ Pmax  استفاده گردیده است .  

این موضوع را در خصوص دسترس پذیري نیز صادق 
است رابطه دسترس پذیري بدون در نظر داشتن تعمیرات 

در ذیل  متفاوت بوده و در نظر داشتن آنپیشگیرانه و با 
  .آمده است

Ai=MTTF / (MTTF+MTTR) 
AO=MTTM / (MTTM+M+MTW) 
MTTF=Mean Time to Failure 
MTTR=Mean Time to Repair 
MTTM= Mean Time to Maintenance 
MTW=Mean Time Waste  

) زمان هدر رفته براي تامین منابع تعمیراتی(  
M=Mean Maintenance Time  
(    زمان مورد نظر براي انجام تعمیرات(  

اگر اطالعات دقیقی درباره احتمال شکست کارکرد تحت 
حفاظت و مدت زمان متوسط شکست کارکرد پنهان در 
دست باشند، محاسبات را با سرعت بیشتري میتوان انجام 

 که معموالً( اما اگر این اطالعات در دسترس نباشد . داد
، باید مقدار این پارامترها را در شرایط عملیات )نیست

در موارد کمی ممکن است بتوان . مربوطه تخمین زد
  :اطالعات از این منابع بدست آورد

ü سازنده تجهیزات  
ü بانک هاي اطالعاتی تجاري  
ü سایر کاربران تجهیزات مشابه 

در بسیاري مواقع تخمین ها باید بر اساس دانش و تجربه 
ه راجع به تجهیزات از همه آگاه تر هستند انجام افرادي ک

در بیش تر مواقع این افراد همان اپراتورها و . شود
  .استادکاران نگهداري و تعمیرات هستند
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که معموالً ( اگر سوابق اطالعاتی کافی در دسترس نباشد
 MTBF، براي شروع چاره اي جز حدس زدن )نیست

عاتی که بدست می اما در این مورد نیز اطال. وجود ندارد
آیند و ثبت میشوند، باید براي تایید اعتبار تصمیمات اولیه 

  .بررسی شوند
  :سایر روش هاي محاسبه فواصل شکست

انواع روش هاي تعیین فواصل شکست به هیچ وجه 
انواع روشهاي . محدود به نمونه هاي که ذکر شد نیست

ابداع و بکار گرفته  RCMدیگري نیز توسط متخصصین 
  :شده اند که میتوان به نمونه هاي زیر اشاره کرد

Ø سیستم راي گیري  
Ø سیستم هاي چندگانه مستقل و تکراري  
Ø  وقتی ( به دست آوردن فواصل بهینه از نظر هزینه

شکست تاثیري بر ایمنی و محیط زیست نداشته 
  )باشد

  :عملی بودن فواصل فعالیت
حاسبه فواصل جستجوي روش هایی که تاکنون درباره م

یا بسیار  هشکست ذکر شده اند، گاهی فواصل بسیار کوتا
در برخی موارد  این فواصل . طوالنی را نتیجه میدهند
براي مثال میتوان به فعالیتهاي  ،بیش از حد کوتاه باشند

اشاره نمود که هر چند روز یک بار  یجستجوي شکست
  .نیاز به توقف سیستم اصلی را ایجاد نماید

فعالیت ممکن است درباره مواردي عادت ایجاد نموده و 
حساسیت ها را از بین ببرد، مثالً آژیر خطري که هر روز 

  .به صورت آزمایشی به صدا در آید
در این نمونه فعالیتهاي پیشنهادي رد می شود، و به مرحله 

  .موکول میگردد RCMبعدي 
هی گاهی این فواصل زمانی بسیار طوالنی بوده و حتی گا

در این موارد بدیهی است . در حدود چند سال می باشد
در . نیازي به نگرانی درباره عدم انجام فعالیت وجود ندارد

این نمونه ها براي فعالیت پیشنهادي باید چنین شرحی را 
قابلیت اطمینان به  اوضعیت ریسک ی "در نظر گرفت که 

طوري است که به انجام فعالیت جستجوي شکست نیازي 
  "تنیس

در موارد بسیار اندکی، فاصله انجام فعالیتی از بازه زمانی 
که سیستم خودش را کنترل میکند هم طوالنی تر میشود 

در این موارد پاسخ به سئوال . که منطقی به نظر نمی رسد
عملی بودن یا نبودن فعالیت در بازه زمانی مورد نظر منفی 

  .است
اجراي فعالیت جستجوي شکست در یک - 5

  :نمونه سیستم
شبکه بخشی از رله هاي پرایمري  براياجراي این نمونه 

اطالعات به این منظور  استرسیده  انجامبه توزیع 
سال گذشته جمع آوري و  3گذشته تجهیزات در حدود 

اطالعات و تجارب خبرگان شبکه نیز  گرد آوري 
در این اطالعات میزان خرابی ها و فاصله زمانی .گردید

ز رله ها مشخص گردید و سپس خرابیها هر یک ا
MTBF  رله  5میانگین مشخص گردید اطالعات

  .سال گذشته در جدول ذیل آمده است  3پرایمري در 
  اطالعات سالهاي گذشته رله هاي پرایمري -  3جدول 

    87سال   88سال  89سال 
OK  FAIL OK A 

FAIL  OK  OK  B 
OK  OK  FAIL  C 
OK  OK  FAIL  D 

FAIL  OK  OK  E 
  

سال  15=3*5پست معادل  5کاري کل رله هاي این عمر 
خرابی را به دنبال داشته است این  5است که در مجموع 

خرابیها میتواند در بازه هاي زمانی متفاوت از یک سال 
صورت پذیرفته باشد براي مثال یک خرابی میتواند یک 
روز پس از بازدید سالیانه یا حتی یک روز قبل از بازدید 

ولی به طور میانگین فاصله  .ت پذیرفته باشدسالیانه صور
در نظر گرفته ) MTBF=15/5 ( سال 3زمانی خرابیها 

با توجه به موقعیت سیستم تحت مطالعه  میزان . میشود
آن  FFIسپس هریک از رله ها معین و  دسترس پذیري

  .تعیین گردید که  در جدول زیر مشاهده میگردد
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در خصوص عملی بودن فاصله فعالیت محاسبه شده در 

و است جدول فوق مشاهده میگردد که برخی بسیار کوتاه 
در زمانهاي بسیار نزدیک بایستی تست گردد لذا با توجه 

موارد دیگري را پیشنهاد می نماید  RCMبه این مقادیر 
زیرا در این فعالیت جستجوي شکست نمی تواند به طور 

لذا در مورد اول پیشنهاد گردید . موثري، مفید واقع گردد
به منظور افزایش دسترسی و قابلیت اطمینان مور نظر باز 

صورت پذیرد و در طراحی و یا تغییر در نوع حفاظت 
سایر فرآیندهاي تعمیراتی مورد دوم نیز استفاده از 

پیشنهاد میگردد که آنهم   TBM و یا    CBMهمچون 
بایستی از نظر هزینه مقرون به صرفه باشد و با توجه به 
معیارهاي حال حاضر شرکتهاي توزیع تغییر نوع حفاظت 

  .و باز طراحی مقرون به صرفه تر خواهد بود
  : گیري نتیجه

در این مقاله به بررسی تجهیزات حفاظتی که داراي نوعی 
از خطاي پنهان هستنند پرداخته شد و این ویژگی شرح و 
سپس با توجه به آن، فرآیندهاي استراتژي تعمیراتی این 

از آنجا که اجراي نوع از تجهیزات تنظیم گردید و 
نمی تواند  TBMو  CBMفعالیتهاي پیشگیرانه همچون 

به جهت وجود برخی از شرایط نامناسب  به طور موثري
همچون هزینه هاي گزاف پیاده سازي عملی و اجرایی 

لذا پیشنهاد گردید از ابتدا فعالیت جستجوي خطا گردد، 
براي تجهیزات حفاظتی صورت پذیرد و با استفاده از مدل 

ن فواصل تست و بازرسی تعیین گردد و در وهورت
دسترس پذیري و  صورتیکه این میزان با لحاظ نمودن

قابلیت اطمینان بسیار زیاد و یا بسیار کم باشد طوریکه 
پیشنهادات سایر از نتوان این فعالیت را عملی نمود، 

RCM بهره گرفته میشود.  
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