سال اول -شماره  -1بهمن ماه 1931

فهرست مقاالت

صفحه

عنـوان مقـاله
ارائه الگوی مدیریت کیفیت در پروژههای پل سازی
حسین صائمی ،صفا خزایی

1

شناسایی پارامترهای موثر بر مطالعات مهندسی ارزش و ارائه راهکارهای اجرایی در
پروژه¬های ساختمانی (مطالعه موردی پروژه آبیک قزوین)
محمد میرزایی ،وحید بدری

11

دستاوردهای ابزاردقیق و رفتارنگاری در تونلکاری مناطق خاص شهری ،مطالعه موردی
خط  2قطار شهری کرج و حومه
حسن یازرلو ،فرزین هزارخوانی ،ساعد خوشنواز رازلیقی ،محمّد صادق ضیاپور رازلیقی

11

بهبود تشخیص خطای سنسور در ماشینهای القایی با تبدیل موجک و پیکربندی فیلتر
کالمن توسعه یافته
حسن فاتحی مرج ،سجاد باقری

53

پیادهسازی حمله الکترومغناطیس بر روی سیستم رمزنگاری  AESبا ساخت پروبی
بهینه و با حساسیت باال
فرهاد تقیان ،رضا حق مرام ،یعقوب قانع

53

نشریه پژوهشهای نوین علوم مهندسی

سال اول -شماره  -1بهمن ماه 1931

ارائه الگوی مدیریت کیفیت در پروژههای پل سازی
حسین صائمی ،*1صفا

خزایی2

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت ساخت – دانشگاه امام حسین (ع)
 -2استادیار گروه مهندسی عمران – دانشگاه امام حسین (ع)
saemi1261@gmail.com

چكیده
بدون تردید ،اعمال مدیریت کیفیت در پروژه های پل سازی به منظور توانمندسازی هرچه بهتر نظام ساخت و ساز در
شهرها ،برآورده کردن نیازهای کارفرما و بهره برداران ،و کاهش فعالیتهای دوباره کاری در اجرا در کنار افزایش مشارکت
عوامل طراحی موجبات افزایش رضایت مندی و همچنین افزایش منافع اقتصادی را برای شهروندان و شهرداریها به همراه
خواهد داشت .هدف این پژوهش ،ارائه یک الگوی مناسب مدیریت کیفیت در پروژه های پلسازی به منظور برنامه ریزی
صحیح در استفاده بهینه از منابع و زمان ،جلوگیری از هزینه های بی مورد ،ارتﻘاء سﻄح خدمات رسانی به منظور افزایش
رضایت مندی شهروندان ،و استفاده موﺛر از امﮑانات بالﻘوه سﻄح منﻄﻘه میباشد .این الگو برای مدیریت کیفیت پروژه پل
تﻘاطع غیرهمسﻄح شیخ فضل اهلل و جناح که یﮑی از پروژههای بزرگ پل سازی شهری قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء است
مورد استفاده قرار گرفته است.
واژههاي كلیدي :الگو ،مدیریت کیفیت ،پروژه های پل سازی

 -1مقدمه
به طور کلی مدیریت کیفیت یعنی نظارت بر فرآیند ساخت و تولید محصول برای ایجاد اطمینان از مﻄابﻘت محصول با آنچه مورد نظر
طراح یا کارفرما بوده است .از اینرو ،مدیریت کیفیت طیﻒ وسیعی از فعالیت ها ،اعم از قابلیت دسترسی ،راحتی حمل و نﻘل ،مصرف کم انرژی،
سهولت آموزﺵ و بﮑارگیری محصول و همچنین تعمیر و نگهداری و بازیافت را در بر میگیرد [ .]1امروزه وجود برخی مشﮑالت در پروژه های
عمرانی مانند استفاده از مصالح با کیفیت نامﻄلوب ،کیفیت نامناسب اجرا ،عدم توجه به محیط کار و نیروی انسانی و هزینه فعالیتهای دوباره
کاری باعث توجه به ایجاد سیستم مدیریت کیفیت در این صنعت شده است [ .]2مشﮑالتی مانند کیفیت پایین اجراء ،عدم توجه به محیط کار
و نیروی انسانی و هزینه های دوباره کاری باعث توجه به ایجاد سیستم مدیریت کیفیت در صنعت عمران شده است [ .]3صنایع عمرانی با
توجه به اختصاص بخش عمده ای از بودجة کشورها به خود ،از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشند و اعمال مدیریت کیفیت بر آنها به
منظور توانمندسازی مستمر ،برآورده کردن نیازهای متﻘاضیان ،کاهش دوباره کاری ها ،افزایش مشارکت کارکنان و کارگروهی منجر به
سودآوری قابل توجهی می گردد ].[4
پروژههای پل سازی با توجه به اختصاص بخش عمدهای از بودجة شهرها و شهرداریها به خود ،از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می
باشند .از این رو ،اعمال مدیریت کیفیت در پروژه های پل سازی به منظور توانمندسازی هرچه بهتر نظام ساخت و ساز در شهرها ،برآورده
کردن نیازهای کارفرما و بهره برداران پروژه ها ،کاهش فعالیتهای دوباره کاری در اجرا در کنار افزایش مشارکت عوامل طراحی ،اجرا و بهره
برداری ،موجبات افزایش رضایتمندی و همچنین افزایش منافع اقتصادی را برای شهروندان و شهرداریها به همراه خواهد داشت[ .]5با توجه به
اینﮑه اجرای با کیفیت پروژههای پل سازی و یا نظارت بر اجرا با کیفیت آنها ،یﮑی از مهمترین نیازهای ذاتی شهرداری های کشور می باشد و

1

نشریه پژوهشهای نوین علوم مهندسی

قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء در این صنعت با توان باالیی در کشور درگیر شده است ،مدیریت و هدایت کیفیت در پل سازی در کنار فرهنگ
سازی در راستای ارتﻘاء کیفی پروژه ها می تواند یﮑی از راهﮑارهای رسیدن به این مهم باشد.
تعداد پروژه ها ( مﻘاالت ،پایان نامه و پژوهشهای مرتبط با این موضوع) و مﻄالبی که به طور اخص به مبحث مدیریت کیفیت در پلسازی
پرداخته باشند محدود است و تعداد زیادی مرجع معتبر در این زمینه وجود ندارد .از جمله پایان نامه ﺛامتی ( )1332که به مبحث برنامه ریزی
و کنترل پروژه مبتنی بر بانک اطالعاتی (در پروژه های پل سازی) پرداخته است] .[6ﺛامتی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود ضمن اشاره به
این که فرایند مدیریت پروژه مستلزم یک کار گروهی میان سه رکن اساسی دست اندرکار هر پروژه یعنی "کارفرما" ،مشاور" و "پیمانﮑار"
است ،الگوریتمی را برای سیستم مدیریت اطالعات پروژه های پل سازی پیشنهاد میدهد که که گرد آوری اطالعات عمومی پروژه (تعریﻒ
مشخصات اصلی سیستم های سازه ای پروژه ،تعریﻒ موقعیت اجرایی و شرایط کاری پروژه و تعریﻒ اقالم اصلی و هزینه های پیش بینی پروژه)
نﻘﻄه شروع این الگوریتم می باشد .عالوه بر آن وی به این موضوع می پردازد که برای طرح ریزی یک برنامه فراگیر ،الزم است که پروژه به
واحدهای کوچﮑتر و با تعریﻒ واضح و رو شن به گونه ای شﮑسته شود که قابلیت اندازه گیری و برنامه ریزی را داشته باشد .این فرایند به
ساختار تجزیه کار معروف است ،پس از آن می توان افراد تیم پروژه را متناسب با مهارتها و کارآییهای موردنیاز انتخاب کرد.
هدف اصلی این پژوهش ،بررسی و تدوین مدیریت کیفیت در پروژه های پل سازی به منظور برنامه ریزی صحیح در استفاده بهینه از منابع
و زمان ،جلوگیری از هزینه های بی مورد (در استفاده از مصالح ،نیرو ،ماشین آالت و  ،)...ارتﻘاء سﻄح خدمات رسانی به منظور افزایش رضایت
مندی شهروندان ،و استفاده موﺛر از امﮑانات بالﻘوه سﻄح منﻄﻘه میباشد .در این راستا ،این تحﻘیق به بررسی و تحلیل پروژه پل تﻘاطع
غیرهمسﻄح شیخ فضل اهلل و جناح در قالب یک مﻄالعه موردی می پردازد .تعداد پروژه های پل سازی شهری در حال ساخت در کشور رو به
افزایش است اما متأسفانه اکثر این پروژه ها به لحاظ سیستمهای کیفیتی مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفته اند .لذا با توجه به اینﮑه قرارگاه
سازندگی خاتم االنبیاء در زمینه احداث پروژه های پل سازی شهری نﻘشه بسزایی در کشور دارد نتایج حاصله از این پژوهش قابل استفاده در
پروژه های مشابه بوده و در کیفیت مدیریت و ساخت و اجرای این پروژه ها میتواند مثمرﺛمر واقع گردد.

 -2اهداف مدیریت كیفیت در پروژه هاي عمرانی
مدیریت کیفیت معموال به منظور دستیابی به اهداف ذیل اجرا می گردد:

 -1-2مدیریت سازه
امن ترین و با دوام ترین سازه ها معموال آن هایی هستند که به خوبی مدیریت شده اند .ارزیابی و پایش نﻘشی ضروری در مدیریت ساخت
دارند .داده های به دست آمده از برنامه کنترل و تضمین کیفیت به منظور بهینه سازی عملیات ،نگهداری و تعمیر و جایگزینی سازه بر اساس
داده های هدفدار و قابل اطمینان مورد استفاده قرار می گیرند .کشﻒ آسیب های پیش رو می تواند جهت کشﻒ انحرافات از عملﮑردهای
طراحی مورد استفاده قرار گیرند .کنترل کیفیت می تواند در سیستم های مدیریت سازه یﮑپارچه شود و کیفیت تصمیم ها را بر اساس ایجاد
اطالعات نا اریب و قابل اطمینان افزایش داد .سازه های بسیاری در شرایﻄی بهتر از انتظار قرار دارند .در این موارد ،مدیریت کیفیت جهت
ا فزایش امنیت بیشتر بدون دخالت در سازه مورد استفاده قرار می گیرد .استفاده از مزیت مواد بهتر ،تاﺛیر هم افزایی و طراحی بهتر ،می تواند
طول عمر و یا ظرفیت تحمل بار سازه را افزایش دهد .سرمایه گذاری کوچﮑی در ابتدای پروژه می تواند ذخیره بسیاری را با از بین بردن با
کاهش طراحی های مجدد عناصر سازه به همراه داشته باشد .سازه های کمی ممﮑن است ناکارا باشند به نحوی که نتوان با بازرسی بصری یا
مدل سازی تشخیص داد .در این موارد ،می توان امنیت را افزایش داد و هزینه های مدیریت را با تصمیم گیری های درست قبل از آنﮑه خیلی
دیر شود ا صالح نمود .تعمیرات اگر در زمان مناسب انجام شود ،ارزان تر خواهد بود و باعث اختالل کمتری در استفاده از سازه می شود.
همچنین ،پایش می تواند هزینه های بیمه را کاهش دهد .تاﺛیر اقتصادی ناکارآمدی سازه دو جنبه دارد :مستﻘیم و غیر مستﻘیم .تاﺛیر مستﻘیم
توسط هزینه های ساخت مجدد می شود در حالیﮑه تاﺛیرات غیر مستﻘیم شامل زیان های وارده بر بخش های دیگر اقتصاد می باشد.

 -2-2افزایش امنیت
عیوب یا خرابی های سازه های عمرانی اغلب نتایج جدی را به همراه دارند .جدی ترین آن ها ،تصادفات یا اتفاقات شامل قربانیان انسانی می
باشد .حتی زم انی که زیان جانی در میان نباشد ،خروج بخشی یا کل سازه زیربنایی از خدمت رسانی (سرویس) مردم را دچار مشﮑل می نماید.
داشتن یک مدیریت کیفیت جامع و قابل اطمینان از سازه ،می تواند به تضمین امنیت سازه و کاربرانش کمک نماید.
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 -3-2بهبود دانش
یادگیری چگونگی عملﮑرد ساز ه در واقعیت و یا شرایط آزمایشگاهی می تواند به طراحی بهتر سازه ها در آینده کمک نماید .این موضوع
می تواند منجر به سازه های ارزان تر ،امن تر و با دوام تر با قابلیت اطمینان بیشتر و عملﮑرد بهتر گردد .سازه ها به دلیل عواملی چون منﻄﻘه
جغرافیایی ،تاﺛیرات محیﻄی ،وی ژگی های خاک ،بارها و غیره متنوع می باشند .ایجاد یک دانش رفتاری مﻄلق غیرممﮑن می باشد چرا که دو
سازه مشابه وجود ندارد .یک راه مناسب جهت توسعه دانش عملﮑرد سازه پایش رفتار آن ها می باشد .این موضوع دلیل پایش در تمام طول
دوره عمر سازه ها ،از ساخت تا پایان دوره خ دمت رسانی ،از دیدگاه نظری و مدیریت سازه می باشد .نظریه ها نیاز به آزمون دارند و یک روﺵ
مناسب برای آزمون نظریه های سازه های عمرانی پایش می باشد .برای سازه های ساخته شده از مواد غیرمعمول (مانند سﻘﻒ های شامل
پوسته نازک پالستیک) پایش یک راه کارا در درک رفتار واقعی و تعریﻒ مجدد نظریه های رفتار می باشد.

رویﮑردهای متفاوتی می تواند برای مدیریت کیفیت سازه وجود داشته باشد که به طور کلی بسته به رفتار سازه و اهداف مورد
نظر می تواند مورد استفاده قرار گیرد .به طور مثال ،برنامه ریزی کیفیت میتواند در طول دوره ای کوتاه و یا بلند مدت در نظر
گرفته شود .و یا ابزارهای بﮑار رفته در کنترل کیفیت می توانند ،به صورت پیوسته و یا گسسته در طول زمان پارامترهای مهم و
حساس را مورد پایش قرار دهند .زمان بندی و گام های پایش بسته به چگونگی سرعت تغییرات پارامترهای تحت پایش در طول
زمان دارد .در برخی کاربردها ،پایش گسسته نتایج رضایت بخشی را به همراه دارند ،اما اطالعات ﺛبت نشده در بین گام های
بازرسی برای همیشه از دست می روند .تنها پایش پیوسته در طول دوره عمر سازه می تواند اطالعات کامل را از سازه ﺛبت نماید و
به درک رفتار واقعی سازه کمک می نماید .سر مایه گذاری در نگهداری و تعمیر سازه ،با استفاده از بازرسی های دوره ای به عنوان
ابزار کنترل ،ممﮑن است از هزینه یک سازه جدید بیشتر شود.

 -3مدیریت كیفیت در پروژه هاي پل سازي
در ادامه ،اهمیت استفاده از مدل کیفیت جامع در کلیه مراحل پل سازی بیان می شود:
 -1-3كیفیت دوره ساخت پل جدید
مرحله ساخت در دوره عمر سازه بسیار حساس می باشد .برای سازه های بتنی ،ویژگی های مواد در طول دوره تغییر می نماید .شناخت
اینﮑه آیا ویژگی های مورد نیاز به دست آمده است یا خیر بسیار مهم است .عیوب (به طور مثال شﮑست زودرس) که در طول ساخت بوجود
می آید ممﮑن است عواقب جدی را برای عملﮑرد سازه به همراه داشته باشد .کنترل کیفیت در این مرحله کمک می نماید ،مهندس سازه رفتار
واقعی سازه را درک نماید و این منجر به تخمین های بهتر از عملﮑرد واقعی و اقدامات اصالحی مناسب می شود.
اطالعات مهم به دست آمده در طول پایش دوره ساخت شامل موارد ذیل می باشد :تخمین زمان سفت شدن بتن به منظور تخمین زمانی
است که تنش های شرینﮑیج شروع به ایجاد شدن می نماید؛ معیارهای تغییر شﮑل در طول عمر ابتدایی بتن به منظور تخمین تنش درونی و
ریسک شﮑست زودرس؛ زمانی که سازه ها در فازهای متوالی سا خته می شوند ،ارزیابی می تواند به بهبود ترکیب بتن در صورت نیاز کمک
نماید؛ در مورد سازه های پیش ساخته ،حسگرها می تواند برای کنترل کیفیت مفید باشند؛ بهینه سازی بین فازهای متوالی بتن ریزی به دلیل
ارزیابی سفت شدن بتن در فازهای قبلی؛ برای سازه مﻘاوم شده ،پایش تغییر شﮑل کابل ها به تنظیم نیروهای مﻘاوم سازی و تعیین وارفتگی
بتن؛ پایش محل ساخت به شناخت ریشه های تنش های درونی کمک می نماید؛ آسیب های بوجود آمده در اﺛر بارهای نامتعارف مانند توفان
یا زلزله در طول ساخت می تواند عملﮑرد نهایی سازه را تحت تاﺛیر قرار دهد؛ تنظیم ات بهینه وضعیت سازه در طول ساخت یا نصب؛ بهبود
دانش و کالیبراسیون مجدد مدل ها.
ایجاد یک سیستم مدیریت کیفیت در طول مرحله ساخت کمک می نماید که اجرای آن در کل دوره عمر سازه صورت پذیرد .از آنجایی که
اغلب سازه ها باید در طول دوره خدمت رسانی چندین بار بازرسی گردند ،بهترین راه برای کاهش هزینه های پایش و بازرسی ،نصب سیستم
کنترل و تضمین کیفیت از آغاز دوره عمر سازه می باشد.
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 -2-3كیفیت پل پس از نوسازي ،مقاوم سازي و یا توسعه
فرسایش مواد و یا آسیب ،در اغلب موارد دلیل بازسازی سازه های موجود می باشند .همچنین ،نیازمندی های عملﮑردی جدید برای پل ها
(به عنوان مثال توسعه) منجر به نیازمندی مﻘاوم سازی می شود .اکر عناصر مﻘاوم سازی از بتن جدید تشﮑیل شده باشد ،باید مﻄمئن شد که
بر هم کنش خوبی بین بتن جدید و سازه موجود وجود داشته باشد .تغییر شﮑل سریع بتن جدید تنش های درونی را ایجاد می نماید و
چسبندگی بد دلیل تورق (الیه الیه شدن) بتن جدید می باشد ،این عیوب فعالیت های مﻘاوم سازی و یا تعمیر پل را از بین می برند.

 -3-3كیفیت پل در طول دوره آزمون
پل ها به دلیل بررسی امنیت ملزم به آزمون قبل از خدمت رسانی می باشند .در این مرحله ،می بایست سﻄح عملﮑرد مورد نیاز سازه به
دست آید .پارامترهای متدوال در کنترل کیفیت این مرحله (نظیر تغییر شﮑل فیزیﮑی سازه ،تغییر شﮑل نسبی ،جابجایی ،گردﺵ بخشی و
ایجاد ترک) سنجیده می شوند .آزمون ها به منظور درک رفتار واقعی سازه و مﻘایسه با تخمین های نظری انجام می پذیرد .پایش در طول این
فاز می تواند به منظورکالیبراسیون عددی مدل های تفسیر رفتار سازه مورد استفاده قرار گیرد.

 -4-3كیفیت خدمت رسانی (سرویس) پل
فاز خدمت رسانی مهمترین دوره در چرخه حیات سازه می باشد .در طول این فاز ،مواد تشﮑیل دهنده سازه در اﺛر کارکرد فرسایش می
یابند .بتن ترک بر می دارد و دچار خزﺵ می شود ،فلزات اکسیده می شوند و ممﮑن است به دلیل حمل خستگی ترک بردارند .فرسایش مواد
ممﮑن است بر اﺛر عوامل مﮑانیﮑی (بار بیش از حد تخمین زده شده در بررسی تئوری) و عوامل فیزیﮑی – شیمیایی (خوردگی فلز ،نفوذ نمک و
کلراید در بتن ،خشک شدن بتن و غیره) باشد .به عنوان اﺛرات فرسایش مواد ،ظرفیت ،دوام و امنیت سازه کاهش می یابد.
کنترل و تضمین کیفیت در طول دوره خدمت رسانی اطالعاتی را درباره رفتار سازه تحت بار تخمین زده شده ،و همچنین ﺛبت اﺛرات بار
اضافی پیش بینی نشده ارائه می نماید .داده های به دست آمده توسط پایش جهت کشﻒ آسیب ها ،ارزیابی امنیت و تعیین ظرفیت تحمل
سازه مفید می باشند .کشﻒ آسیب سریع به طور ویژه مهم می باشد چرا که منجر به مداخله مناسب و به موقع خواهد شد .اگر آسیب کشﻒ
نشود ،انتشار آسیب ادامه می یابد و سﻄح عملﮑرد مورد نیاز سازه دیگر قابل تضمین نمی باشد .کشﻒ دیرهنگام آسیب همچنین منجر به
هزینه های نوسازی به مراتب باالتر و یا در برخی موارد ،ناچار به اجرای مرحله تخریب سازه می شود .در مناطق لرزه خیز اهمیت کنترل
کیفیت حساس تر و بحرانی تر خواهد بود.

 -5-3كیفیت تخریب (پیاده سازي) پل
زمانی که س ازه دیگر پاسخگوی عملﮑردهای مورد نیاز نمی باشد و هزینه های تعمیر و یا مﻘاوم سازی به شدت باال می باشند ،آخرین
چرخه طول عمر سازه اجرا می شود و بهتر است که سازه پیاده سازی یا تخریب شود .تضمین کیفیت در این مرحله کمک می نماید تا تخریب
سازه امن و با موفﻘیت انجام پذیرد.
در هر یک از مراحل دوره عمر پروژه های پل سازی فوق پارامترهای مهم جهت کنترل کیفیت و یا تضمین کیفیت پیشنهاد شده است.
استفاده از ابزارهای مناسب کنترلی به عنوان طرح کنترل کیفیت و روﺵ های اجرایی مناسب با نوع پروژه و همچنین فرم های بﮑار رفته در آن
طرح تضمی ن کیفیت پروژه را شامل می گردند که بسته به نوع پروژه طراحی می گردد .در ادامه در بخش بعدی پروژه تﻘاطع غیرهمسﻄح شیخ
فضل اهلل و جناح به عنوان یک مثال کاربردی معرفی می گردد.

 -4الگوي پیشنهادي مدیریت كیفیت در پروژه هاي پل سازي
 -1-4چرخه حیاط پروژه و مراحل استقرار مدیریت كیفیت
کنترل کیفیت جزء فرآیندهای نظارت و کنترل است و شامل فرآیندهایی که برای ردگیری و بازنگری در
عملﮑرد پروژه و شناسایی حوزه هایی که در آن تغییرات مورد نیاز است می باشد به بیان دیگر کنترل کیفیت
عملﮑرد پروژه را در راستای شناسایی انحراف از برنامه مدیریت پروژه به صورت مستمر و منظم زیر نظر می گیرد
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نمودار  -1چرخه حیاط پروژه و مراحل استقرار مدیریت كیفیت

 -5مدیریت كیفیت پروژه
مدیریت کیفیت پروژه ،شامل فرآیندها و فعالیت هایی از سازمان اجرایی است که مشخص کننده مسئولیتها ،اهداف و سیاستهای کیفی در
جهت تامین نیازهایی است که پروژه بدان منظور اجرا می شود .مدیریت کیفیت در پروژه های پل سازی از سه بخش  -1برنامه ریزی کیفیت
 -2کنترل کیفیت و  -3تضمین کیفیت تشﮑیل شده است.

 -1-5برنامه ریزي كیفیت
شناسایی الزامات کیفیت و یا استانداردها برای پروژه و محصول و مستند سازی اینﮑه چگونه پروژه این تﻄابق را نشان می دهد .برنامه
ریزی کیفیت باید به موازات دیگر فرآیندهای برنامه ریزی پروژه انجام گردد .تغییر در محصول پروژه به منظور تامین استانداردها ممﮑن است
تنظیمات هزینه یا زمانبندی یا یک تحلیل تفضیلی ریسک را به همراه داشته باشد.
جهت برنامه ریزی کنترل کیفیت در پروژه پل سازی مراحل زیر الزم االجرا می باشد.

الف -وروديها:
برنامه ریزی کیفیت در پروژه ها در ابتدا نیاز به یک سری اطالعات ورودی شامل :مبنای محدوده– ذینفعان -مبنای هزینه– مبنای
زمانبندی– ریسک – عوامل محیﻄی و سرمایه های ف رآیندی سازی می باشد که این عوامل مبنای برنامه ریزی در پروژه های پل سازی می
باشند.

ب= ابزارها و تكنیک ها
جهت برنامه ریزی کیفیت نیاز به یﮑسری ابزارها و تﮑنیکها شامل :تحلیل هزینه  ،فایده  -هزینه فعالیت  -نمودارهای کنترل  -طراحی
آزمایشات نمونه گیری آماری  -نمودار جریان و سایر ابزارها می باشد.

ب -1-نمودار جریان فرآیند:
این نمودار به عنوان پایه طراحی سیستم کنترل فرآیند آماری محسوب میشود.
در این نمودار کل فرآیند تحﻘق محصول ترسیم شده و نﻘاط کنترلی و فرآیندهای
نیازمند کنترل آماری روی آن قید میگردد .در این نمودار باید ابزارهای اختصاص
یافته در هر مرحله تعیین گردد.
شكل -1نمودار جریان فرآیند
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ب -2-برگ ثبت داده ها:
چک لیست یک ابزار ساختار یافته و معموال متشﮑل از پارامترهایی است که تعیین
می کند مجموعه ای از گامهای الزم جهت انجام یک فعالیت انجام شده است یا خیر .
چک لی ستها بسته به الزامات پروژه و راهﮑارها ،ممﮑن است ساده یا پیچیده باشند.

شكل -2برگ ثبت داده ها

ب -3-هیستوگرام:
نوعی نمودار میله ای است که به کمک آن می توان داده ها را تشریح کرد.
هیستوگرام  ،تصویری از داده ها ارائه میکند که توسط آن می توان سه ویژگی
زیر را ساده تر مشاهده کرد:
شﮑل توزیع فراوانی داده ها
مﮑان یا تمایل مرکزی توزیع
پراکندکی یا گسترﺵ توزیع
شكل  -3هیستوگرام

ج -خروجیها
خروجیهایی که از برنامه ریزی کنترل کیفیت به دست می آیند عبارتند از :برنامه مدیریت کیفیت-معیارهای متریک کیفیت -چک
لیستهای کیفیت – برنامههای بهبود فرآیند -بروزرسانی اسناد پروژه

 -6كنترل كیفیت
فرآیند نظارت و ﺛبت نتایج اجرای فعالیتهای کیفیت در راستای ارزیابی عملﮑرد و پیشنهاد تغییرات الزم است .کنترل کیفیت در
سراسر پروژه انجام می شود ودالیل ضعﻒ یا کیفیت نامرغوب محصول را شناسایی و جهت پیشنهاد حذف آنها اقدام می کند از
وظایﻒ اصلی این مجموعه می توان به موارد ذیل اشاره کرد:






پیشگیری (خارج نگه داشتن خﻄا ها از فرآیند)
بازرسی (خارج نگه داشتن خﻄاها از دسترس مشتری)
نمونه گیری ویژگیها (نتیجه مﻄابﻘت دارد یا نه)
نمونهگیری متغیرها ( نتیجه در یک مﻘیاس پیوسته رتبه بندی می گردد یا نه)
رواداری ها و حدود کنترل (آیا فرآیند خارج از کنترل است یا نه)

 -1-6ساختار كنترل كیفیت در پروژههاي مختلف
نقطه توقف كار :نﻘﻄه بازرسی تعریﻒ شده ای متناظر با یک یا چند مرحله مهم و تأﺛیرگذار از فعالیت های اجرایی است که پیمانﮑار برای
ادامه فعالیت های پروژه نیازمند بازرسی و تأییدیه است .سازنده و یا پیمانﮑار دست دوم نیز حق ادامه کار بدون تأییدیه کتبی مسئول کنترل

کیفیت پیمانﮑار را نخواهد داشت.
نقطه شاهد :نﻘﻄه بازرسی متناظر با یک مرحله اصلی از فعالیت های پروژه است که نیازمند بازرسی شاهد کارفرما می باشد
در صورت عدم حضور بازرس کارفرما در تاریخ و محل اعالم شده ،پیمانﮑار سازنده و یا پیمانﮑار جزء در صورت اطالع رسانی به
موقع ،محدودیتی برای ادامه کار نخواهد داشت.
نقطه شاهد اختیاري  :یک نﻘﻄه بازرسی است که پیمانﮑار ،سازنده و یا پیمانﮑار جزء ،مستﻘالً به انجام رسانیده و نتیجه را
گزارﺵ می نماید.
نقطه بررسی :یک نﻘﻄه بازرسی است که بازرس تنها گزارشات بازرسی پیمانﮑار ،سازنده و یا پیمانﮑار جزء را بررسی مینماید.
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 -2-6ابزارهاي كنترل كیفیت:
جمع آوری داده ها
نمودار پارتو
نمودار علت و معلول
نمودار پراکندگی
طبﻘه بندی
هیستوگرام
نمودارهای کنترل

نمایش گرافیكی نقایص

نمایش گرافیكی از داده ها و نتایج تحلیل آماري

 -3-6مثال هایی از ابزارهاي كنترلی در پروژه
فرم جمع آوري داده ها
فرم جمع آوري اطالعات

كد فرم

تعداد عیوب

درصد ()%

ردیف

نوع عیب

1

عمل آوري

11

26

2

كنترل تمیزكاري آرماتور ،قالب و محل بتن ریزي

13

11

3

ویبره

12

11

4

مضرس كردن سطح بتن

11

14

5

شكل ؛ تعداد و فاصله آرماتورها

1

11

6

پمپ و تجهیزات ذخیره

4

6

1

آماده سازي سطوح

4

6

1

كنترل اورلب آرماتور

1

1

61

111

تعداد كل عیوب

نمودار پارتو
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نمودارهاي كنترل

 -3-6خروجی كنترل كیفیت
خروجیهایی که از کنترل کیفیت در یک پروژه حاصل می گردد عبارتند از:
سنجش های کنترل کیفیت  -تغییرات معتبر-تحویل شدنی های معتبر-به روز رسانی اسناد پروژه -بروز رسانی سرمایههای فرآیندی
سازمان

 -1تضمین كیفیت
تضمین کیفیت یک فرآیند اجرایی است که از داده های ایجاد شده طی فرآیند کنترل کیفیت استفاده می کند .تضمین کیفیت موجب می
شود فرآیندها در سﻄوح باالتری از کارایی و اﺛر بخشی عمل کنند.

 -1-1تضمین كیفیت در پروژه ها نیازمند یک سري ورودي شامل
برنامه تضمین کیفیت پروژه  -معیارهای متریک کیفیت  -اطالعات عملﮑرد کاری  -مبنای زمانبندی – سنجشهای کنترل کیفیت می
باشند.
برنامه تضمین کیفیت در پروژه:
چگونگی انجام تضمین کیفیت در پروژه را تشریح میکند.
برنامه بهبود فرآیند ،گامهای تحلیل فرآیند را در راستای شناسایی فعالیتهایی که ارزﺵ آنها را ارتﻘاء می دهد تفصیل میدهند.

 -2-1تضمین كیفیت در پروژه ها نیازمند ابزارها و تكنیک هایی شامل
ابزارها و تﮑنیک های برنامه ریزی کیفیت و انجام کنترل کیفیت  -حسابرسی های کیفیت  -تحلیل فرآیند
به عنوان مثال :حسابرسی کیفیت
 یک بازبینی مستﻘل و ساختار یافته برای تعیین تﻄابق فعالیتهای پروژه با رویه ها ،فرآینده و سیاستهای پروژه و سازمان است. شناسایی راهﮑارهای خوب  /برتر در حال اجرا شناسایی نارسایی ها و کاستی ها پیشنهاد در راستای بهبود اجرای فرآیندها جهت کمک به افزایش بهره وری -برجسته سازی مشارکت حسابرسی در مخزن درس های آموختنی سازمان

 -3-1تضمین كیفیت در پروژه ها شامل خروجی هایی از قبیل
به روز رسانی سرمایه های فرآیندی سازمان  -درخواستهای تغییر  -به روز رسانی برنامه های مدیریت پروژه  -به روز رسانی اسناد پروژه
به عنوان مثال :جدول ارزیابی نهایی تضمین کیفیت
3

سال اول -شماره  -1بهمن ماه 1931

تاریخ:

نام مقطع:

موقعیت:

شماره نقشه:

ردیف

عنوان

مرجع

ضریب اهمیت

1

انحراف معیار

جدول 10

20%

2

مقاومت

3

کیفیت ظاهری

4

درصد پرت آرماتور

بند 23-4
دستور العمل

جداول  12تا 16
درصد پرداختی
صورت وضعیت

25%

امتیاز
80-100

50-80

25-50

0-25

0

>3.4

)(3.4-4.1

)(4.1-4.8

)(4.8-5.5

<5.5

مناسب

نامناسب

45%

10%

مناسب

نامناسب

 -1نتیجهگیري
مدل مدیریت جامع پیشنهادی اجازه ﺛبت کلیه پار امترهای ساختاری مرتبط را که شامل همه فازهای عمر سازه می باشد را می دهد .از
مزایای مدل پیشنهادی می توان به در نظر گرفتن تمام طول عمر پل ها در این مﻘاله اشاره نمود .این روﺵ مدیریت کیفیت کم هزینه تر و
برنامه ریزی شده تر می باشد و افزایش امنیت و بهبود دانش مرتبط با رفتار واقعی سازه را به همراه دارد .پایش کل طول عمر به یک سیستم
پایش پیچیده اطالق می شود که عملﮑرد آن امنیت و جنبه های فنی و اقتصادی ،سهولت در بهره برداری ،سرعت در نصب ،دوام ،قابلیت
اطمینان ،پایداری ،استﻘالل از دخالت های انسانی و عدم حساسیت به تاﺛیرات خارجی را برآورده مینماید.

منابع
-1
-2
-3
-4
-5
-6

نجاتیفرد مهدی ،بررسی نحوه استﻘرار سیستم های مدیریت کیفیت در صنعت سااخت باا هادف عملﮑارد ،پایاان ناماه،
مدیریت مهندسی ساخت،دانشﮑده فنی دانشگاه تهران1337،
رحیمی آلوقره ایمان ،مشتری دوست تورج ،هریسچیان محمود ،کاربرد مدیریت کیفیت جاامع در بهباود عملﮑارد کیفای
پروژه های عمرانی ،سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه1335،
هروی تربتی امیرحسین ،نیازسنجی بسترهای الزم جهت پیاده سازی سیساتم مادیریت کیفیات جاامع در شارکتهاای
پیمانﮑاری بلندمرتبه ساز و شناسایی موانع اجرایی بالﻘوه ،پایان نامه کارشناسی ارشد ؛ .1337-33
ظریﻒ حسینیان سید سعید ،نوری سیامک ،ارائه الگویی برای مدیریت پروژه ارزﺵ محاور در طرحهاای عمرانای ،مﻘالاه،
سومین کنفرانس ملی مهندسی ارزﺵ1337،
امینی امین ،ارزیابی پارامترهای موﺛر در اولویتبندی تعمیر و نگهداری پلهای سواره رو شهری با استفاده از منﻄق فازی
مدیریت مهندسی ساخت،دانشﮑده فنی دانشگاه تهران1333 ،
ﺛامتی محمد  ،سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه مبتنی بر بانک اطالعاتی راهنمای مدیریت و کااربرد آن در مادیریت
پروژه های پل سازی،پایان نامه ،مدیریت مهندسی ساخت ،دانشﮑده فنی دانشگاه تهران1332،

9

نشریه پژوهشهای نوین علوم مهندسی

11

سال اول -شماره  -1بهمن ماه 1931

شناسایی پارامترهای موثر بر مطالعات مهندسی ارزش و ارائه راهکارهای اجرایی در
پروژههای ساختمانی (مطالعه موردی پروژه آبیک قزوین)
محمد میرزایی* ،1وحید بدري

2

 -1دکترای دانشوری و شهرسازی ،عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع)
 -2دانشجو کارشناسی ارشد ،مدیریت ساخت و پروژه ،دانشگاه امام حسین (ع)

چكیده
تحﻘیق حاضر به بررسی راهﮑارهای اجرایی مهندسی ارزﺵ در پروژههای ساختمانی پرداخته ،که از نظر هدف کاربردی و روﺵ آن
توصیفی–پیمایشی است .جامعه آماری پژوهش را مهندسین عمران در زمینه نظارت ،طراحی و اجرا و مهندسین تاسیساتی(مﮑانیک و
برق) به تعداد  44نفر تشﮑیل می دادند .ابزار جمع آوری اطالعات شامل پرسشنامه محﻘق ساخته بوده که روایی محتوای آن از نظر
اساتید و کارشناسان مورد ارزیابی قرار گرفت .پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به میزان  1/32محاسبه شد .با
استفاده از آمار توصیفی و آزمون رتبه بندی فریدمن ،به کمک نرم افزار آماری  ، SPSSاطالعات تجزیه و تحلیل شدند .نتایج آزمون
فریدمن نشان داد که فاکتور مربوط به دورهی عمر پروژه ( اجرا) با مﻘدار  4/41به نسبت سایر فاکتورها در مهندسی ارزﺵ از اولویت
باالتری برخوردار است .از سوی دیگر نتایج آمار توصیفی دادهها نشان داد ،باال بودن توان فنی پیمانﮑار و دانش اجرایی مشاور با
میانگین  4/26باالترین مﻘدار را در بین تمامی فاکتورهای مهندسی ارزﺵ در پروژه ساختمانی به خود اختصاص داده است .از اینرو
محﻘق با انتخاب پیمانﮑاری با دانش و تجربه باال موجب تغییر دراجزاء سازهای پروژه مورد مﻄالعه خود گردید.
واژگان كلیدي :مهندسی ارزﺵ ،صرفهجویی ،پروژههای عمرانی ،پیمانﮑار ،آبیک ،قزوین

 -1مقدمه
پروژههای عمرانی و صنعتی هر ساله بخش بزرگی از اعتبارات و منابع مالی کشور را جهت سرمایهگذاری به خود اختصاص میدهند .به
طور متوسط این پروژهها چه در بخش ملی و چه در بخشهای استانی و منﻄﻘهای ،با بیش از  %51تاخیر در پیشرفت کار مواجه هستند ،تاخیر
در پیشرفت کار موجب طوالنی شدن زمان اجرا و صرف هزینههای قابل مالحظه برای راهاندازی مجدد یا تﮑمیل آنها میشود .به عبارت دیگر،
گذشت زمان و تحوالت فن آوری و تغییر شرایط محیﻄی و اجتماعی ،ممﮑن است طرحهایی را که در یک مﻘﻄع زمانی دارای توجیه فنی و
اقتصادی بودهاند در شرایط جدید توجیهناپذیر سازد .از سوی دیگر عدم بﮑارگیری توان علمی و تجربی کافی در مراحل اولیه بررسی طراحی نیز
موجب تحمیل هزینههای سنگین بر پروژهها میشود و در نتیجه تﮑمیل پروژهها را با مشﮑالت جدی مواجه سازد ( .)1مهندسی ارزﺵ به عنوان
چهارچوبی مﻄمئن برای تصمیمگیری که براساس توسعه فرهنگ کار تیمی استوار است یﮑی از روﺵهای کارآمد برای بهبود فرآیند ،توسعه
محصول ،رقابت در عرصه جهانی و ایجاد تعهد برای خلق ارزﺵ و بغضاً ایجاد انگیزه و اعتماد متﻘابل نﻘش عمدهای در تعالی سازمانها به عهده
دارد .از سوی دیگر مهندسی ارزﺵ به عنوان یﮑی از راهﮑارهای مناسب به منظور شناسایی فرصتهای بهبود در طراحی و اجرای پروژهها
است .با به کارگیری تﮑنیک مهندسی ارزﺵ این امﮑان فراهم میشود تا در قالبی نظاممند ،متخصصان باتجربه در کنار یﮑدیگر جمع شوند و
بصورت تیمی با یک دید خالق و در محدوده زمانی کوتاه ابعاد مختلﻒ پروژه را بررسی کنند که در نهایت ظرفیتهای بهبود کیفیت ،کاهش
هزینه و کاهش زمان اجرا شناسایی شوند .عرصه ساخت و ساز پروژه های ساختمانی در حیﻄههای مسﮑونی ،اداری ،تجاری اعم از نوع دولتی،
تعاونی و یا خصوصی آن ،حجم قابل توجهی از اقتصاد ملی را شامل میگردد و با توجه به برنامه توسعه سوم و چهارم کشور که در آن به
موضوع مهندسی ارزﺵ پرداخته شده است و با اعمال مدیریت ارزﺵ بر پروژه های عمرانی ساختوساز و یا خصوصی ساخت مسﮑن ،صرفه
جویی عمدهای حاصل شده و در جهت ارتﻘاء و کیفیت پروژه ها ،حرکت منﻄﻘی حاصل میگردد .مهندسی ارزﺵ راهﮑاری مدیریتی و دیدگاهی
خالق است که با استفاده از رویﮑردی سیستمی بدنبال یافتن بهترین موازنه کارکردی بین هزینه ،اعتبار و قابلیت اطمینان در محصوالت یا
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پروژه ها میباشد ( .)11هدف مهندسی ارزﺵ را میتوان حصول به هزینه های کمینه بدون کمترین میزان کاهش در کیفیت ،رضایتمندی،
اعتبار و بهبود کیفی دانست ( .)3موندن هسته مرکزی «هزینه یابی هدفمند» در جهت «کاهش هزینه در مرحله طراحی» وبرنامه ریزی بلند
مدت سود را هدف مهندسی ارزﺵ تلﻘی می کند(.)12
گسترﺵ کاربرد مهندسی ارزﺵ در طراحی و اجرای پروژه های معماری خاصه مسﮑن نشان از توانمندی این رویﮑرد در کاهش هزینه
افزایش و بهبود کیفی مسﮑن و ایجاد ارزﺵهای افزوده دارد که می تواند در رویه طراحی و بعد از طراحی مورد استفاده قرار گیرد .بر این اساس
می توان از این روﺵ در طراحی و ساخت پروژه های مسﮑن استفاده کرد که ارتﻘا موﺛر کیفیت و کاهش هزینه را در پی دارد(.)5

 -2معرفی مهندسی ارزش
واژه مهندسی ارزﺵ را نخستین بار در سال  1947الورنس دی مایلز برای تشریح تﮑنیﮑی به کار برد که در شرکت جنرال الﮑتریک ،طی
جنگ جهانی دوم استفاده کرده بود .در تعریﻒ انجمن مهندسی ارزﺵ آمریﮑا آمده است .مهندسی ارزﺵ مجموعه تﮑنیک های نظاممند و
کا ربردی است که برای تشخیص کارکرد یک محصول یا خدمت و تولید ایجاد آن کارکرد با حداقل هزینه به کار می رود( .)6به عبارت دیگر
مهندسی ارزﺵ عبارت است از به کارگیری سیستماتیک روﺵ های خالقانه مبتنی بر کارگروهی که هدف از آن شناسایی و حذف هزینههای
غیرضروری و افزایش کی فیت و کارایی محصول یا خدمت در طول عمر آن است .تفاوت مهندسی ارزﺵ با سایر روﺵهای بهینهسازی در نگرﺵ
ﺛانویه و خالقانه به مسئله حل شده مبتنی بر کارگروهی و همراه با تحلیل هزینه فایده راحلهای ممﮑن است(.)1

 -3برنامه كاري مهندسی ارزش
مهندسی ارزﺵ دارای مراحل مشخص و انتظام یافتهای میباشد .امروز گروههای مهندسی ارزﺵ پنج مرحله اصلی زیر را در فرآیند
مهندسی ارزﺵ دنبال میکنند که شامل  )1مرحله اطالعات  )2مرحله نوآوری  )3مرحله تجزیه و تحلیل و ارزیابی  )4مرحله توسعه (برنامه
ریزی برای اجرا) و  )5مرحله ارائه گزارﺵ و اجرا
الﻒ :مرحله مﻄالعات مﻘدماتی:
هدف اصلی این بخش آشنایی و انتﻘال اطالعات پروژه به گروه ارزﺵ است تا با پروژه و اهداف آن بیشتر آشنا شوند .در این بخش اعضای
گروه ارزﺵ با روﺵ کاری مهندسی ارزﺵ بیشتر آشنا می شوند و اهداف و محدوده مﻄاعات مهندسی ارزﺵ را مشخص میکنند.
ب :مرحله مﻄالعات ارزﺵ
مرحله مﻄالعات ارزﺵ طی شش مرحله به طور پیوسته به انجام میرسد .ابتدا اطالعات و دادههای مورد نیاز را برای بررسی عمیق پروژه
مﻄالعه و اجزای آن را گردآوری میکنند .سپس بر مبنای اطالعات کسب شده و از طریق تحلیل کارکرد ،ضمن تحلیل اجزای پروژه و نﻘش آنها
در مجموعه پروژه ،اقالم و محدودههایی با ظرفیت باال را برای صرفهجویی و بهبود مشخص میکنند .در مرحله سوم یا خالقیت ،شمار زیادی
از گزینهها برای محﻘق کردن کارکردها را تولید و عرضه میکنند .در ادامه مرحله چهارم که مرحله ارزیابی پیشنهادها نام دارد ،آغاز می شود.
هدف از این مرحله ارزیابی ایده ها و مفاهیم ارائه شده در مرحله خالقیت و انتخاب کارکردهای امﮑانپذیر ،برای توسعه است .مرحله پنجم،
مرحله توسعه پیشنهادهاست .طی این مرحله  ،بهترین گزینهها برای بهبود ارزﺵ ،انتخاب و به تفضیل بررسی میشود .نهایتاً در آخرین مرحله،
یعنی مرحله گزارﺵ ،نتایج مﻄالعات گروه مهندسی ارزﺵ عرضه می شود ،تا موافﻘت کارفرما و طراح و سایر عوامل موﺛر در پروژه را نسبت به
گزینه پیشنهادی کسب کند(.)6
ج :مرحله مﻄالعات تﮑمیلی
هدف از این مرحله پیگیری و دریافت بازخورد از روند اجرایی نتا یج کارگاه مهندسی ارزﺵ است .در مرحله مﻄالعات تﮑمیلی ،پیشنهادها را
تایید می کنند و طراحیهای صورت گرفته را پیگری و پشتیبانی میکنند تا نتیجه و خروجی فرآیند مهندسی ارزﺵ به صورت صحیح و درست
محﻘق شود(.)2
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 -4مهندسی ارزش طرح و اجرا
گسترﺵ کاربرد مهندسی ارزﺵ در طراحی و اجرای پروژه های معماری خاصه مسﮑن نشان از توانمندی این رویﮑرد در کاهش هزینه
افزایش و بهبود کیفی مسﮑن و ایجاد ارزﺵهای افزوده دارد که می تواند در رویه طراحی و بعد از طراحی مورد استفاده قرار گیرد .بر این اساس
می توان از این روﺵ در طراحی و ساخت پروژه های مسﮑن استفاده کرد که ارتﻘا موﺛر کیفیت و کاهش هزینه را در پی دارد .مرحله طراحی،
توانمندی باالیی را در مﻄالعات ارزﺵ بهخود معﻄوف میدارد زیرا در حالیﮑه این مرحله در حدود  1%از کل هزینههای دوره عمر یک پروژه
ساختمانی را در بر میگیرد ولی بر روی  % 71از هزینههای دوره عمر ساختمان تأﺛیر میگذارد.شناخت این مرحله از آن جهت مهم مینماید
که با شناخت فرآیند طراحی و بررسی دقیقتر روشی که معماران هنگام طراحی ساختمان ها بﮑار میگیرند کاستیهای ارزشی این مرحله و
نیز نﻘاط عﻄفی که این امﮑان را دارند تا با تدقیق آنها امﮑان ارزﺵ افزوده را حاصل کرد ،هویدا میگردد .شناخت اجزاء مرحله طراحی در
رویﮑردی سیستمی یعنی طراحی شماتیک ،توسعه طراحی ،اسناد ساخت و جزئیات فعالیتهایی که در هر یک انجام می پذیرد ،ادراک و
تفاهمی از حوزه کار مهندسی ارزﺵ در پایان هر یک از این زیرمراحل از نظر شﮑل گیری مرحله به مرحله و تدریجی تسهیالت مورد نظر و
ﺛابت شدن پارهای از ویژگیهای طرح در هر زیرمرحله شﮑل میگیرد .اهمیت مرحله طراحی در رویﮑرد مهندسی ارزﺵ از آن رو احساس می-
شود که از میان چهار مرحله :امﮑان سنجی ،طراحی ،ساخت و بهره برداری ،مهمترین مرحله یک پروژه ساختمانی در مﻘیاس ارزﺵ مرحله
طراحی می باشد که تنها با وجود مصرف یک درصد از هزینههای یک پروژه ساختمانی به میزان هفتاد درصد بر هزینه های کل دوره عمر
پروژه تأﺛیر میگذارد.در رویﮑردی سیستمی مرحله طراحی به مثابه سیستمی انگاشت می شود که ورودی های مرحله طراحی را سفارﺵ
طراحی ،مﻄالعات امﮑان سنجی و برداشت های معمار در بر میگیرد و خروجی های آن مشتمل بر نﻘشه ها و اسناد ساخت مربوط به پروژه می
گردد.
برای اجرای پروژ هها بصورت قراردادهای دوعاملی مثل طرح و ساخت و یا طراحی ،تأمین و اجرا  ،شرایﻄی نیاز است که درصورت برقراری
این شرایط میتوان قرارداد اجرای آن پروژه را به صورت دوعاملی تنظیم نمود  .برای پرهیز از مشﮑالت ضمن کار ،بهتر است کارفرما و حتی
پیمانﮑاران به این مبانی آشنایی داشته باشند و توجه الزم را به این موارد مبذول نمایند و درصورت عدم برقراری بعضی از این موارد بهتر است
ابتدا در جهت رفع مشﮑل موجود و برقراری شرایط الزم اقدام کنند و درصورت برقراری آن به پیمان دوعاملی مبادرت ورزند ( )5از ویژگیهای
اصلی که برای روﺵ طراحی و ساخت توأم ذکر نمودهاند ،همﮑاری ،هماهنگی و تلفیق بهینه سه فعّالیت طراحی ،تدارکات و اجرا می باشد که
این سه عامل بصورت بهم پیوسته در ارتباط با یﮑدیگر عمل میکنند .در این مجموعه بخش طراحی نﻘش عامل واسﻄه بین دو عامل دیگر و
درعین حال عامل متفﮑّر و خطدهنده را ایفا میکند .تدارکات رابط میان بخش طراحی و صنعت ،عامل اجرا نﻘش رابط بین طراحی و تجربه،
فن آوری و تواناییهای ساخت می باشد .فرایندهای طراحی ،تدارکات و اجرا به همراه هم حرکت میکنند ،لذا پروژه دارای قابلیت اجرایی
بیشتر و انﻄباق بیشتر با زمانبندی و کیفیت باالتر بوده و در نهایت به طور نسبی ،با هزینه کمتر انجام میشود(.)7
در پروژههای طرح و اجرا ،در مرحله طراحی پایه ،باید وقت کافی صرف شود و مشخصات فنی کامل و روشنی بر اساس الزامات قراردادی و
نیازهای واقعی پروژه تعیین گردد .در صورت ناقص بودن مﻄالعات فاز اول طراحی ،توصیه میگردد قرارداد طرح و ساخت با پیمانﮑاران بسیار
مجرب و براساس روﺵ مبتنی بر ارزشیابی تنظیم شود  .زیرا تغییر مبلغ قرارداد در مراحل بعدی به دلیل مشﮑالت مالی پیمانﮑار ،ماهیت حسن
قراردادهای طرح و ساخت را زیر سئوال خواهد برد( .)3در این راستا برگزاری کارگاههای مهندسی ارزﺵ با حضور کارفرما و عوامل پیمانﮑار
میتواند تا حدود زیادی نواقص مﻄالعات را در قالب الزامات کارفرمایی بر طرف نماید .پس از انتخاب پیمانﮑار ،در چارچوب قرارداد ،پیمانﮑار
مجاز به انجام تغییراتی برای کاهش هزینهها و زمان اجرا است و « طرح و اجرا» میتوان چند مﻄالعه از این تیپ را در طو ل اجرا در موارد
مختلﻒ انجام داد .توصیه میشود اولین مﻄالعه ارزﺵ از این نوع در زمان تجهیز کارگاه صورت گیرد .به عالوه از این نوع مﻄالعه میتوان برای
ایجاد هم افزایی و هماهنگی بیشتر بخش های طراحی ،تامین و اجرا استفاده نمود .برای بهرهبردن بیشتر از ابتﮑارات پیمانﮑار در اجرای موضوع
طرح بایستی در چارچوب قرارداد با تلفیق الزامات طراحی ،تدارکات و اجرا ،طرح را به صورت بهینه از نظر سه موضوع ذکر شده طراحی نماید.
البته از طرف دیگر باید تسلّط احتمالی خواستههای شخصی یا گروهی را به الزامات اصلی موضوع طرح حذف نماید(.)9
هماهنگی بین بخش طراحی و اجرا بسیار مهم میباشد .الزم است که دفتر فنی قوی و با تجربه در محل پروژه قبل از شروع کارهای
اجرایی ،نﻘشهها و مدارک را دقیﻘاً مﻄالعه و بررسی نمایند و اشﮑاالت و تناقضات را استخراج نمایند .الزم است که پیمانﮑاران دانش مهندسی
خود را با جذب افراد شایسته و استفاده از تجارب پروژههای مشابه ،جهت بهبود عملﮑرد خویش در پروژهها ارتﻘا بخشند .در کشور ما طرحهای
بزرگ مختلﻒ و متنوعی در حال اجرا است و اعتبارات زیادی به خود اختصاص داده و استفاده از روﺵ مهندسی ارزﺵ در مراحل مختلﻒ طرح
امری ضروری است با اینﮑه استفاده از تﮑنیک سیستم تحلیل کارکرد در روﺵ مهندسی ارزﺵ در مراحل ،ساخت و اجرا در کشور به تدریج در
حال گسترﺵ است ولی هنوز از این تﮑنیک در مراحل طراحی مهندسی استفاده چندانی نمی شود .مهندسی ارزﺵ به عنوان شیوهای کارآمد
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برای شناسایی و حذف هزینههای غیرضروری ،کوتاه کردن زمان اجرا و بهینهسازی در مراحل مختلﻒ طرح ،شامل طراحی ،ساخت ،بهره برداری
و نگهداری به کار گرفته میشود .تجربه جهانی نشان میدهد که هر واحد هزینه برای مهندسی ارزﺵ  15تا  35واحد صرفه جویی در پی
دارد(.)11

 -5روش اجراي تحقیق ونوع دادهها
روﺵ اجرای تحﻘیق از نوع توصیفی و از نظر دست یازی به نتایج معﻄوف به اکتشاف می باشد .داده های این تحﻘیق از نوع کیفی بوده و از
طریق کار میدانی و توزیع پرسشنامه بین خبرگان جمع آوری شده و از هر دو نوع داده های اولیه و ﺛانویه می باشند ابزارهای گردآوری داده ها
دراین تحﻘیق در مرحله مﻘدماتی ،مصاحبه با خبرگان مهندسی ارزﺵ فعال کشور می باشد .ودر مراحل بعدی چند نوبت توزیع و جمع آوری
پرسشنامه جهت شناخت عوامل موﺛر بر پویایی مهندسی ارزﺵ و اولویت آنها می باشد ،در انتها نیز جهت تحلیل و توسعه عوامل منتخب یک
سری مصاحبه انجام گرفته است .یﮑی از ابزارهای اصلی برای جمع آوری اطالعات مورد نیاز به منظور شناسایی عوامل مؤﺛر بر مﻄالعات
مهندسی ارزﺵ و پتانسیلهای موجود در آن به منظور بهبود و جمع آوری نظرات کارشناسان ارزﺵ در این خصوص ،تهیه و توزیع پرسشنامه-
هایی استاندارد میان جامعه آماری تحﻘیق می باشد .ساختار و سؤالت این پرسشنامه (روایی پرسشنامه محﻘق ساخته) بر اساس مﻄالعات
کتابخانهای ،تجربیات مؤلﻒ (مشﮑالتی که مؤلﻒ در بررسی کارگاههای مهندسی ارزﺵ به آنها برخورد کرده) و همچنین یافتههای سایر
محﻘﻘین طراحی شده است .نتیجه نهایی و اصلی این پرسشنامهها ،در شناسایی نﻘاط ضعﻒ و پتانسیلهایی بهبود مهندسی ارزﺵ مورد استفاده
قرار گرفته است .این پرسشنامه دارای دو نوع سؤال می باشد .سؤاالت نوع اول :سؤاالتی در خصوص مشخصات و تجربیات فردی پرسش شونده
(جنسیت ،رشته تحصیلی ،تخصص ،سن و سابﻘه کار) میباشد .سؤاالت نوع دوم :سؤاالت اصلی پرسشنامه ( 16سوال در قالب  4مولفه
پارامترها ی ارزیابی اولیه و مﻘدماتی ،حمایتی ،طراحی و دوره عمر پروژه (اجرا) میباشد که همگی برمبنای پاسخ دهی (البته بصورت
غیرمستﻘیم) طراحی شدهاند .جهت پایایی پرسشنامه مذکور و صحت اعتبار باالی آن پس از مرحله توزیع پرسشنامه در بین جامعه تحﻘیق
( 44نفر) و وارد نمودن اطالعات آن به نرم افزار آماری  ، spssبه کمک ضریب آلفای کرونباخ اعتبار پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفت که
مﻘدار  1/322برای پرسشنامه حاکی از اعتبار قابل قبول و باالی آن دارد .در ادامه به کمک آزمون های توصیفی و میانگین نمرات مولفهها و
آزمون فریدمن ،محﻘق به دنبال شناسایی پارامترهای مهم تاﺛیرگذار مهندسی ارزﺵ از دید کارشناسان ،خبرگان و متخصصان طراحی و نظارت
و اجرای پروژه های ساختمانی بررسی نموده و در مرحله دوم به مﻄالعه موردی خود یعنی استفاده از مهندسی ارزﺵ در پروژه آبیک قزوین و
ارائه راهﮑار اجرایی میپردازد.

 -1-5تحلیل پرسشنامههاي تكمیل شده
تمرکز سواالت پرسشنامه محﻘق ساخته بر روی  4فاکتور اصلی بوده که در زیر تﻘسیم بندی شده است.
 گروه :Iفاکتورهای ارزیابی اولیه و مﻘدماتی


گروه :IIفاکتورهای حمایتی



گروه:IIIفاکتورهای طراحی



گروه :IVفاکتورهای مربوط به دور هی عمر پروژه ( اجرا)

از کل  34مورد پرسشنامهی ارسال شده  44مورد دریافت شد که متاسفانه تعدادی از آنها شرایط تحلیل را نداشتند که برای باال بردن
اهمیت و صحت موضوع  25پاسخ مورد ارزیابی قرار گرفت ،بنابراین پرسشنامههای قابل آنالیز نسبت به پرسشنامههای توزیع شده 34 %
پرسشنامه های ارسالی را تشﮑیل م یداد .برای هر پاسخ  4حالت در نظرگرفته شده است که عبارتند از  :بسیار زیاد =  ،4زیاد =  ،3متوسط = ،2
نامحسوس=  1که با استفاده از این روﺵ رتبه این پارامترها در جدول  1نشان داده شده است .با توجه به جدول اگر چند فاکتور دارای میانگین
یﮑسان باشند انتخاب رتبهی باال بر اساس انحراف معیار پایین صورت گرفته است.
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جدول  :1دسته بندي پارامترهاي موثر بر مطالعات مهندسی ارزش
میانگین
نمرات

انحراف معیار
استاندارد

رتبه

اجرای گام به گام مهندسی ارزﺵ

4/17

1/19

1

دقت در انتخاب اعضای گروه

3/32

1/14

3

آموزﺵ مهندسین ارزﺵ به کارفرمایان و مشاوران

3/55

1/12

5

دیدگاه خالقانه پیمانﮑار به کمک مهندسی ارزﺵ جهت سودآوری و
کارایی در مناقصات

3/95

1/96

2

اجرای مهندسی ارزﺵ با همﮑاری و مشارکت فعال افراد متعدد و
متخصصان حرفهای جهت غلبه بر موانع پیشرفت

3/73

1/91

4

مشارکت کارکنان واجد شرایط کارفرما به عنوان اعضای گروه پاسخ به
پرسشهای «چرا» و «چگونه»

3/63

1/21

2

پرداخت حق الزحمه اعمال تغییرات به مشاورطرح

3/72

1/32

1

اختالف مهندسی ارزﺵ با ماهیت طراحی

3/9

1/23

3

حضور پیمانﮑاران با سابﻘه اجرای کارگاهی در مرحله طراحی

4/17

1/99

1

تﮑمیل برآورد مالی پروژه در مرحله طراحی

4/17

1/17

2

امﮑان بررسی دقیق و دادن فرصت کافی به طراح برای یافتن طرح بهینه

3/34

1/93

4

نادیده گرفتن معیارهای فنی و الزامات مهندسی در طراحی شناسایی
عوامل کاهش ارزﺵ

3/69

1/31

5

باال بردن توان فنی پیمانﮑار و دانش اجرایی مشاور

4/26

1/71

1

تاﺛیر مدیریت اجرایی مهندسی ارزﺵ در ارائهی پیشنهاد تغییر

3/93

1/79

3

اعمال مهندسی ارزﺵ در اوایل دورهی حیات پروژه

3/17

1/33

4

آشﮑار شدن ماهیت و هدف پروژه رفع ابهامات طراحی

3/93

1/19

2

سواالت

گروه

مﻘدماتی

پارامترهای ارزیابی اولیه و

حمایتی

پارامترهای

پارامترهای طراحی
پارامترهای اجرا

 -6نتایج و بحث
نتایج آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) سواالت پرسشنامه:


گروه :Iفاکتورهای ارزیابی اولیه و مﻘدماتی

برای پارمتر ارزیابی اولیه و مﻘدماتی ،مولفه اجرای گام به گام مهندسی ارزﺵ با میانگین  4/17بیشترین اهمیت را داشته از اینرو اجرای
گام به گام و کامل برنامه ی کار مهندسی ارزﺵ یﮑی از پارامترهای موﺛر در موفﻘیت مﻄالعات مهندسی ارزﺵ است ،بسیار مالحظه شده است
که با نادیده گرفتن و نامنظم اجرا شدن بعضی از گامها بازدهی مﻄالعات تا حدود زیادی پایین آمده است .میزان توجه به هر مرحله ممﮑن
است بر حسب نوع پروژه متفاوت باشد .مولفه موﺛر دیگر در این پارامتر (ارزیابی اولیه و مﻘدماتی) ،دیدگاه خالقانه پیمانﮑار به کمک مهندسی
ارزﺵ جهت سودآوری و کارایی در مناقصات با میانگین  3/95میباشد از اینرو در مناقصات جهت انتخاب پیمانﮑار از طریق پیشنهاد کمترین
قیمت ،سبب میشود تا پیمانﮑار منتخب با توسل به مسائلی که در طراحی و اجرا وجود دارد ،از طریق قیمتهای جدید درخواست تمدید
پیمان و استفاده از تعدیل در زمان تمدید شده ،در صورتیﮑه به کمک مهندسی ارزﺵ پیمانﮑار میتواند با یک دیدگاه سیستماتیک و ارزﺵ با
ایجاد فضای خالقیت سبب ارائهی روشی شود که نه تنها جهت طرح ،کارایی و سود را به ارمغان میآورد بلﮑه در این رهگذر سود خود را نیز
تضمین مینماید.


گروه :IIفاکتورهای حمایتی

مورد پارامتر حمایتی مهندسی ارزﺵ مولفه پرد اخت حق الزحمه اعمال تغییرات به مشاور طرح با میانگین  3/72بیشترین تاﺛیرگذاری را
صرفهجویی و کاهش هزینههای ساختمانی به عنوان مولفه ای از مهندسی ارزﺵ دارا می باشد از اینرو برای جلوگیری از کاهش حق الزحمهی
مشاور طراحی و در نتیجهی آن موضع گیری مشاور الزم است بعد از مﻄالعات مهندسی ارزﺵ به دلیل کاهش برآورد هزینه ،بعد از طراحی
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مجدد ،به طریق معﻘول و منصفانه حق الزحمهی اعمال تغییرات به مشاور طرح داده شود .بدین ترتیب بسیاری از باورهای نادرست مشاور با
چنین عملی از بین میرود.


گروه :IIIفاکتورهای طراحی

در بین پارامت ر طراحی حضور پیمانﮑاران با سابﻘه اجرای کارگاهی در مرحله طراحی با میانگین  4/17و انحراف معیار  1/9از دیدگاه
متخصین جامعه تحﻘیق نﻘش مهمی در قالب پارامتر طراحی در حوزه مهندسی ارزﺵ ایفا میکند ،بدین لحاظ یﮑی از مشﮑالت پروژههای
عمرانی جدایی طراحی از ساخت است ،این موضوع سبب میشود تا نﮑتههای ظریﻒ و مهمی که پیمانﮑاران اجرایی در اﺛر تجربه به دست
آوردهاند در زمان طراحی پنهان بماند و در حین اجرا به مشﮑالت متعدد نظیر تغییر در طراحی ،افزایش هزینه در دورهی ساخت منجر شود لذا
حضور افراد با سابﻘه ی اجرای کارگاهی کامال مفید است .مولفه تﮑمیل برآورد مالی پروژه در مرحله طراحی هم امتیاز مولفه حضور پیمانﮑاران
با سابﻘه اجرای کارگاهی در مرحله طراحی ،اما با مﻘدار انحراف معیار بیشتر  1/17در مرتبه دوم پارامترهای طراحی قرار داشته که خود گویای
اهمیت این مولفه دارد ،پس اگرچه در مرحلهی دوم مﻄالعات مهندسی ارزﺵ در یک زمان کوتاه اطالعات ما از پروژه تﮑمیل میشود ،ولی باید
سعی کنیم تا از همان مرحلهی اول اطالعات پروژه ،مخصوصاً از نظر هزینهی انجام کارها کامل شود ،چرا که اگر در مرحلهی طراحی اطالعات
مربوط به هزینه کامل نشود باعث کم شدن کارایی مهندسی ارزﺵ در طول زمان کارگاه مهندسی ارزﺵ میشود.


گروه :IVفاکتورهای مربوط به دور هی عمر پروژه ( اجرا)

در بین پارامترهای مربوط به دور هی عمر پروژه ( اجرا)  ،مولفه باال بردن توان فنی پیمانﮑار و دانش اجرایی مشاور با میانگین رتبه 4/26
بیشترین مﻘدار را د ر بین مولفه های این فاکتور و همچنین بیشترین مﻘدار را در بین سایر مولفه های پارامترهای مهندسی ارزﺵ دارد که
گویای اهمیت بسیار باالی این مولفه دارد از این جهت باید از یک سو توان فنی پیمانﮑار و از سوی دیگر دانش اجرایی مشاور و نیز کارفرما را
افزایش یابد ،این مﻘوله چنان اهمیت دارد ،که با اعمال یک تغییر خالقانه ممﮑن است ضمن از بین بردن چهارچوبهای ذهنی موجود در مورد
شیوه های طراحی ،روﺵ نوینی را در طراحی ایجاد کند .مولفه مهم دیگر در این پارامتر آشﮑار شدن ماهیت و هدف پروژه رفع ابهامات طراحی
بوده از اینرو مهندسی ارز ﺵ همچنین باعث آشﮑار شدن ماهیت و هدف پروژه و رفع ابهامات طراحی نیز می شود .در ادامه محﻘق پس از
شناسایی مولفه های مهندسی ارزﺵ در پروژه های ساختمانی و اولویت بندی هر کدام از مولفهها در هر یک از پارامترها (فاکتورها) ،به کمک
آزمون رتبه بندی یا اولویت بندی فریدمن  4فاکتور اصلی مهندسی ارزﺵ را رتبه بندی نمود (جدول  .)2چنانچه که در این جدول مالحظه
میگردد پارامتر مربوط به دورهی عمر پروژه (اجرا) با میانگین  4/41دارای بیشترین نﻘش میباشد و پارامتر طراحی ( )3/31در مرتبه دوم از
لحاظ اهمیت به عنوان پارامتر مهندسی ارزﺵ در کاهش هزینههای ساختمانی دارا می باشند.
جدول :2نتایج حاصل از آزمون فریدمن براي رتبهبندي فاكتورهاي مهندسی ارزش

میانگین رتبهای

رتبه

متغیر
پارامتر ارزیابی اولیه و مﻘدماتی

2/51

4

پارامتر حمایتی

3/34

3

پارامتر طراحی

3/31

2

پارامتر مربوط به دورهی عمر پروژه (اجرا)

4/41

1

محﻘق با آگاهی از نتایج پرسشنامه محﻘق ساخته خود و نظر خواهی از متخصصین مهندسی ارزﺵ و خبرگان این رشته و با شناسایی
پارامترهای تاﺛیر گذار و از سوی دیگر اولویت بندی این مولفهها  ،نﻘش پیمانﮑاران را بسیار مهم احساس نمود و به دنبال استفاده هر چه بهتر از
این نیرو کارآمد در کار مﻄالعه موردی خود با شناخت از دالیل اصلی برتری پیمانﮑاران در استفاده از مهندسی ارزﺵ یعنی:
 -1پیمانﮑاران به واسﻄه توانایی مالی ماهیت کاری خود ،با پیشرفتهای روز در زمینه فناوری و روﺵهای جدید اجرا و مصالح و روﺵهای
مدیریت پروژه آشنا هستند.
 -2پیمانﮑاران به طور مستﻘیم با کلیه مسائل مرتبط با اجرا درگیر هستند و در طول زمان به جزئیات اجرایی نیز تسلط کامل پیدا کردهاند.
 -3پیمانﮑاران با تأمین کنندگان مصالح و ماشین آالت و همچنین پیمانﮑاران جزء ارتباط دائمی و نزدیک دارند و به نحوه عملﮑرد آنها
آشنا هستند.
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 -4پیمانﮑاران به واسﻄه سال ها حضور در عرصه اجرا و ضرورت ارتﻘاء دانش فنی خود ،دارای تجربه و تخصص باال در انجام پروژههای
متنوع شدهاند.
البته مشخص است که منظور از پیمانﮑاران که در باال به آن اشاره شد ،شرکتهای پیمانﮑاری معتبری هستند که دارای رتبهبندی باال و
توان اجرای قراردادهای بزرگ و پیچیده هستند و اصوالً مهندسی ارزﺵ نیز در چنین پروژههایی که ماهیت کار پر هزینه ،وسیع و متنوع و
دارای پیچیدگیها و نوآوریهای فناوری باشد ،کارایی بهتری نشان میدهد .در نتیجه کارفرما با استفاده از شرکت مشاور با کادر فنی مجرب
به دنبال اجرای بهینه مهندسی ارزﺵ گردید.
پروژه حاضر شامل  16واحد ساختمانی است که خالصهای از نتایج گزارﺵ مشاور طرح با عنوان بهینه سازی منازل  16واحدی با رویﮑرد
مهندسی ارزﺵ به اختصار آورده شده است.
الﻒ) نوع کلی سازه :بر اساس تجربه طراحی استفاده از سیستم سازه اسﮑلت بتنی از لحاظ اقتصادی مﻘرون به صرفهتر می باشد ،لیﮑن با در
نظر گرفتن معیار زمان (سرعت و اجرا) و از طرف دیگر مﻘایسه بهتر با طرح موجود از سیستم اسﮑلت فلزی استفاده میگردد .ایده منتخب در
این پروژه استفاده از دیوار برشی به عنوان عنصر مﻘاوم در برابر زلزله میباشد که در مﻘابل سایر سیستمهای قاب مهاربندی و قاب خمشی
دارای امتیاز ارزﺵ بیشتری میباشد.
ب) ستونها :مهمترین بخش طراحی پس از انتخاب سیستم کلی سازه ،ستون گذاری مناسب است .کاهش تعداد ستونها از یک سو باعث
کاهش وزن فوالد مصرفی و نیز افزایش قابلیت تغییرات در معماری و از سوی دیگر باعث افزایش مﻘاطع ستونها و نیز تیرها میشود که خود
باعث افزایش فوالد مصرفی می-شود .در این پژوه با اصالح ستونگذاری تعداد ستونها از  32به  24ستون کاهش پیدا کرد.
ج) تیرها :در این پروژه سیستم تیر سراسری همراه با استفاده از مﻘاطع زنبوری در طراحی تیرهای اصلی مورد بررسی قرار گرفت که سبب
کاهش فوالدی مصرفی شد.
د)دیوارهای برشی:محدودیت دهانههای مهاربندی شده از لحاظ معماری از یک سو و نیز وجود نیروی باالبرنده در پای ستونهای
مهاربندی شده از بهرهگیری از این سیستم را توصیه میکنند.
با جانمایی مناسب این دیوراها عالوه بر اقتصادی شدن سازه ،تراز خرپشته هم در مﻘابل زلزله مهار شده است.
ه) فونداسیون :با توجه به نتایج طراحی ستونها و دیوارهای برشی فونداسیون طراحی میگردد .در جدول 2نتایج مﻄالعات به اختصار ارائه
شده است.
جدول :2خالصه گزارش مطالعات مهندسی ارزش پروژه  16واحدي منازل سازمانی آبیک
اجزاء
پروژه

شرح مختصر ایده
بهینه

طرح اولیه

طرح بهینه

مزایا

فوالد ()kg
طرح اولیه

فوالد ()kg
طرح بهینه

ستون

کاهش تعداد ستون

 32ستون

 24ستون

 -1بهرهگیری از دهانههای بزرگتر
 -2استفاده از ظرفیت ستون مرکب

23511

17111

تیرها

 -1استفاده از تیرهای
سراسری
 -2بﮑارگیری پروفیل
زنبوری

 -1بهرهگیری از حداکثر ظرفیت تیر
و سهولت اجرا
 -2استفاده حداکثری مﻘﻄع

32211

مهاربند

استفاده از دیوار برشی
به جای مهاربند

 -1کاهش اﺛر باالروندگی نیروی
زلزله
 -2کاهش دهانه های مهاربندی و
مﻄابﻘت با معماری

12111

7111

 -1حذف شمعهای درجا
 -2کاهش میلگرد محاسباتی

14111

3611

 -1کاهش هزینه ساخت
 -2انعﻄاف پذیری بیشتر در معماری
 -3سهولت اجرا

11111

فونداسیون

 9دهانه
مهاربندی

افزایش عرض و ارتفاع فونداسیون
_

 5دهانه
مهاربندی

21211

53111
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با توجه به نتایج بدست آمده می توان ارزﺵ و سود ناشی از مﻄالعات را محاسبه کرد .در این مﻄالعه ،ارزﺵ مورد نظر سرمایه و هزینه اولیه
ساخت پروژه میباشد ،لیﮑن با توسعه مﻄالعات و نیز تعیین شاخصههای ارزﺵ دیگر مورد نظر کارفرما نظیر سهولت اجرا ،دوام قابلیت بهره
برداری مجدد ،زیبایی ،ایمنی و  ...میزان ارزﺵ ایجاد شده را بهتر محاسبه نمود .در یک محاسبه ساده و با در نظر گرفتن تنها میزان فوالد
صرفه جویی شده در کل پروژه مﻘدار هزینه اولیه کاهش یافته در کلیه اجزاء سازه بصورت زیر میتوان محاسبه کرد:

(تن) ( =2464111111واحد) ( ×4تن) (×22111تن)23111
 =1نتیجه گیري
برای پارامتر دوره عمر پروژه (اجرا) که بیشترین مﻘدار میانگین را به نسبت سایر پارامترهای مهندسی ارزﺵ در قبال کاهش هزینههای
پروژههای ساختمانی دارا میباشد ،میتوان نتیجه گرفت ،در قیاس با سای ر پارامترهای مهندسی اررزﺵ در قبال کاهش هزینههای پروژههای
ساختمانی سهم بیشتری دارا می باشد .از اینرو از دید پاسخگویان پرسشنامه اجرای صحیح پارامتر اجرا و در مرتبه دوم پارامترطراحی نﻘش
بسیار زیادی در کاهش هزینههای ساختمانی به عنوان پارامترهای مهندسی ارزﺵ دارا میباشند .در نتیجه باال بردن توان فنی پیمانﮑار و دانش
اجرایی مشاور ،تاﺛیر مدیریت اجرایی مهندسی ارزﺵ در ارائهی پیشنهاد تغییر ،اعمال مهندسی ارزﺵ در اوایل دورهی حیات پروژه و آشﮑار
شدن ماهیت و هدف پروژه رفع ابهامات طراحی منجر به کاهش هزینههای پروژه ساختمانی می شوند.
اعمال مهندسی ارزﺵ بعد از مرحلهی طراحی باعث افزایش مﻘاومت از سوی مشاور و طراح میشود و در این موقع است که مدیریت اجرایی
مهندسی ارزﺵ باید به گونهای باشد که بتواند پیشنهاد خود را به طور واضح و روشن برای کارفرما ارائه کند تا کارفرما با بررسی پیشنهاد و باال
بردن ارزﺵ پروژه با اعمال پیشنهاد آنرا قبول کند .هرچه مﻄالعات مهندسی ارزﺵ در طول حیاط پروژه زودتر انجام شود باعث بهبود ارزﺵ،
کیفیت و برنامهی پروژه میشود ،به عالوه تاخیر در اجرای پروژه نیز کمتر خواهد بود(.در صورت برنامهریزی نامناسب این موضوعات رخ می-
دهد.
ذکر این نﮑته ضروری است که تﻘریباً تمامی متخصصان در زمینه مهندسی ارزﺵ ،بهترین زمان اعمال تﮑنیکهای این روﺵ را در مراحل
اولیه طراحی و پیش از ورود کامل به مرحله طراحی تفصیلی میدانند لیﮑن با توجه به حجم انبوه پروژههای در دست اجرا در کشور و
همچنین توانمندیهای باالی پیمانﮑاران کشور و نﮑات برشمرده در فوق ،به نظر میرسد رویﮑرد مناسب برای گسترﺵ روﺵ مهندسی ارزﺵ
در کشور دخالت و حضور موﺛر و محوری پیمانﮑاران در این زمینه باشد .همانﻄور که در گزارﺵ شرکت مشاور ساخت ماندگار سازه پارس
(جدول  )2مشاهده شد ،یک تغییر در  4جزء پروژه ( -1استفاده از  24ستون -2 ،کاربرد تیرهای سراسری و پروفیل زنبوری  -3استفاده از
دیوار برشی به جای مهاربند و  - 4افزایش عرض و ارتفاع فونداسیون) بر اساس پیشنهاد پیمانﮑار ،باعث صرفهجویی قابل توجهی در میزان
فوالد مصرفی ( 2464111111تن) در کل پروژه گردید.
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چكیده
با گسترﺵ روز افزون جمعیت شهری ،ساخت و توسعه زیرساختهای شهری بیش از پیش ضرورت مییابد .اهتمام به احداث
سیستمهای حمل و نﻘل ریلی شهری در کنترل و کاهش ترافیک کالن شهرها در دستور کار دولتهای اخیر بوده و در اغلب کالن
شهرهای کشور در حال ساخت و تﮑمیل میباشد .ساخت تونلها و ایستگاههای مترو در محیطهای شهری دارای محدودیتهای
مختلﻒ و اغلب توام با مخاطرات متعدد نظیر ریزﺵ معابر ،ساختمانها و قﻄع و شﮑستگی خﻄوط انرژی بوده که متأسفانه بعضاً منجر
به حوادث ناگوار و خسارات مالی و جانی جبران ناپذیری شده است .مهندسان و طراحان به منظور کاهش خﻄرات بالﻘوه در عملیات
تونل کاری در بافتهای نسبتاً ضعیﻒ و خاکی شهری ،عالوه بر بﮑارگیری روﺵهای طراحی نوین ،از پایش و عملیات رفتار نگاری بهره
میگیرند که در آن با نصب تجهیزات ابزار دقیق در مسیر عبور تونل ،سازههای مشرف ،مناطق حساس و با قرائت و تحلیل نتایج،
نسبت به بروز شرایط نامﻄلوب و خﻄرزا پیش هشداری الزم را اعالم میدارند .در این مﻘاله سعی گردیده دستاوردها و چگونگی
استفاده از نتایج حاصله از عملیات رفتارنگاری و پایش تونل در فاز اول خط  2قﻄار شهری کرج تشریح گردد.
واژگان كلیدي :رفتارنگاری ،ابزاردقیق ،مخاطرات تونل کاری شهری ،دستاوردها ،قﻄار شهری

 -1مقدمه
امروزه با توجه به گسترﺵ روزافزون شهرها ،ساخت فضاهای زیرزمینی جهت حمل و نﻘل (قﻄار شهری) رو به گسترﺵ میباشد .ساخت
فضاهای زیرزمینی بخصوص قﻄار شهری با توجه به مسیرهای طوالنی و عبور از زیر تأسیسات شهری و عوارضسﻄحی گوناگون و شرایط
مختلﻒ زمینشناسی ،همواره با خﻄرات بالﻘوهای روبرو است .تالﺵ های فراوانی جهت تعیین روابط دقیق و الگوهای حاکم بر رفتار توده خاک و
اﺛرات حفر فضاهای زیرزمینی بر مناطق مجاور صورت گرفته است اما طبیعت پیچیده توده زمین ،شرایط متغیر زمینشناسی و عدم آگاهی
کامل از تغییرات آن ،پیشبینی و مدلسازی رفتار فضاهای زیرزمینی را مشﮑل مینماید .اگرچه قبل از حفر یک سازه زیرزمینی ،اطالعات
مناسبی برای طراحی ،روﺵ اجرا و سیستم نگهداری تهیه میگردد ،اما معموالً این اطالعات کافی نبوده و مبین رفتار واقعی توده زمین نمی
باشد .عالوه بر این عوامل مختلﻒ و متعدد مؤﺛر بر رفتار توده خاک و عدم شناخت قﻄعی آنها ،همچنین عدم امﮑان شناسایی جامع و دقیق
عوارض زیرسﻄحی و ساختارهای موجود در مسیر تونل لزوم اندازهگیریها و پایشهای برجا و ارزیابی رفتار واقعی زمین را ایجاب میکند.
بنابراین طراحان و مهندسان با استفاده از روﺵهای مشاهدهای و ابزاربندی و رفتارنگاری ،با تشخیص و پیشبینی پتانسیلهای حساس و
خﻄرآفرین ،خﻄرات تونلکاری شهری را به حداقل میرسانند .با استفاده از رفتارنگاری مناسب ،میتوان عالوه بر تأمین ایمنی و کاهش
مخاطرات ،اجرای تونل را بهینهسازی کرده و هزینهها را کاهش داد .عدم توجه و استفاده از این روﺵها و نتایج مربوطه در برخی از پروژههای
مهندسی ژئوتﮑنیک به ویژه در محیطهای شهری و مناطق حساس منجر به وقوع حوادث نامﻄلوب و بروز خسارات جبران ناپذیر جانی و مالی و
نیز تحمیل زمان و هزینههای گزاف شده است .در شﮑل  1نمونهای از از این ریزﺵها و ناپایداریها ارائه شده است.
21

نشریه پژوهشهای نوین علوم مهندسی

شكل  - 1تصاویري از ریزشها و خرابیها در برخی از پروژههاي تونلهاي شهري

در این نوشته ضمن به اشتراک گذاشتن تجربیات به دست آمده از انجام عملیات رفتارسنجی با جامعه علمی و اجرایی کشور ،تالﺵ شده تا
با تبیین اهمیت و ضرورت ابزاردقیق و رفتارسنجی در احداث تونلهای شهری ،در راستای اجرای هر چه ایمنتر و اقتصادیتر پروژههای
زیرزمینی در اقصی نﻘاط کشور گام برداشته شود .مواردی مانند وجود مصالح آبرفتی ،خاکهای ضعیﻒ و مسئلهدار ،بافتهای شهری فرسوده،
تاسیسات و شریانات حیاتی و ارتفاع کم روباره؛ اغلب در پروژههای تونلکاری شهری ایجاد مشﮑل مینمایند .که این پروژه نیز از این مسأله
مستثنی نبوده و در حین احداث پروژه خط  2قﻄارشهری کرج موارد متعددی از این دست مشاهده شده که در این مﻘاله به تشریح این موارد و
بیان راهﮑارهای استفاده شده پرداخته خواهد شد.

 -2معرفی پروژه خط  2قطارشهري كرج
کالن شهر کرج با داشتن جمعیتی بالغ بر  2.5میلیون نفر و موقعیت جغرافیایی خاص و دارا بودن شهرکهای اقماری و صنعتی متعدد در
اطراف از شرایط ویژه و ممتازی برای احداث سیستمهای حمل و نﻘل ریلی برخوردار میباشد .مﻄالعات امﮑانسنجی اولیه ایجاد خﻄوط حمل و
نﻘل ریلی شهری از سال  1333شروع شده و طرح سیستم حمل و نﻘل قﻄارشهری کرج و حومه با  6خط به تصویب رسیده است .در شﮑل 2
نمایی از خﻄوط مصوب نمایش داده شده است .خط  2این مجموعه طوالنیترین خط مصوب بﻄول حدوداً  27کیلومتر بوده و از غرب (منﻄﻘه
کمال شهر و حصارک) شروع شده و با عبور از مناطق پرجمعیت به محدوده جنوب شرقی در منﻄﻘه مالرد متصل میشود .مﻄالعات تفصیلی
خط  2متروی کرج حدوداً از اوایل سال  1333شروع و احداث این خط در قالب دو فاز اجرایی برنامهریزی شده است که مراحل اجرایی فاز یک
آن به طول تﻘریبی 14کیلومتر از کمالآباد تا ایستگاه خط  5متروی تهراناﮑرج با در نظر گرفتن  14ایستگاه مترو ،بصورت زیرزمینی از سال
 1334شروع شده و تا کنون ادامه دارد.
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شكل  -2پالن مسیر خط  2و دیگر خطوط مصوب قطار شهري كرج

 -1-2روشهاي حفاري و تحكیم تونل
تونل خط  2متروی کرج در رده تونلهای کم عمق با روباره حدوداً  11متر تا حداکثر  21متر بوده و مﻘﻄع آن نعل اسبی و به قﻄر 9/66
متر و سﻄح مﻘﻄع  77متر مربع میباشد .حفاری در دو قسمت فوقانی و تحتانی ،بصورت سنتی ،براساس فلسفه حفاری  NATMو مبتنی بر
دادههای ابزاردقیق ،حفاری و احداث میشود .جهت دسترسی به جبهههای کاری از رمپ یا تونل دسترسی و احداث سازه سهراهی بهره گرفته
شده سپس تونل اصلی در دو جبههکار مستﻘل ،حفاری و تحﮑیم میشود .سیستم نگهداری اولیه مشتمل بر نصب دو الیه توری فلزی و پاشیدن
شاتﮑریت به ضخامت حدود  31سانتیمتر با استفاده از قاب مشبک 1یا پروفایلهای توپر (قابهای  )IPEو نگهداری نهایی شامل پوشش بتنی
مسلح به ضخامت عموماً  35سانتیمتر میباشد .در شﮑل  3نمایی از عملیات تحﮑیم اولیه تونل نشان داده شده است .این مسیر از خط  2شامل
 14ایستگاه بوده که اکثر آنها به دلیل محدود بودن محیط کاری در مناطق شهری به روﺵ زیرزمینی احداث میشوند .در این روﺵ
ایستگاههای مترو به روﺵ ترکیبی و با احداث سازه نگهبان اولیه (شمع و ریبهای بتنی مسلح) و ایجاد یک قاب مﻘاوم آغاز و سپس با حفاری
بخشهای درونی ،فضای زیرزمینی توسعه و ایستگاه تﮑمیل میگردد .تعدادی از این ایستگاهها نیز به روﺵ روباز با حفاری و خاکبرداری از
سﻄح زمین و اجرای سازه نگهبان در حال احداث میباشد.

1 Lattice Girder
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شكل  - 3نمایی از عملیات حفاري و تحكیم تونل (نگارندگان)

 -2-2زمینشناسی مسیر
شهر کرج در دامنه جنوبی البرز مرکزی قرار داشته و بﻄورکلی بر روی رسوبات آبرفتی جوان استﻘرار یافته است .بررسیهای ژئوتﮑنیک
نشان میدهد اغلب این رسوبات از خاکهای درشت دانه شن و ماسهای تشﮑیل شده که با حرکت به سمت غرب و دور شدن از قسمتهای
مرکزی مصالح ریزدانهتر میشوند .صرف نظر از منشاء رسوبات تشﮑیل دهنده شهر کرج بﻄور کلی در مسیر پروژه ،سه نوع خاک متفاوت به
لحاظ ظاهری ،دانهبندی و خواص مهندسی قابل تشخیص است .در شﮑل  4پروفیل طولی در ناحیه اانتﻘالی و تصویر نمونهای از خاک ،به
نمایش در آمده است .دسته اول خاکهای ریزدانه شامل الیههای رس ،رس ماسهای و الی بوده ) (ML,CL,SCکه در سمت غرب ساختگاه
(منﻄﻘه کمال شهر) با فراوانی بیشتری وجود داشته و الیه غالب به حساب میآید .مابﻘی مسیر از مرکز به سمت شرق ،عمدتاً متشﮑل از مصالح
شنی و درشتدانه ،اغلب با دانهبندی مناسب و توپر بوده و این مصالح بر اساس طبﻘهبندی متحد خاکها جزو ردههای
) (GC,GW,GP,GM,SC,SMمیباشند .همچنین در برخی محدودهها (محدوده غربی ساختگاه) در تراز فوقانی یک الیه خاک دستی با
ضخامت حداکثر  2متر مشاهده شده است.

شكل  -4تصویري از خاک هاي ریز دانه غربی ساختگاه و خاک هاي درشت دانه تشكیل دهنده مسیر

 -3طرح ابزاربندي
با حفاری فضاهای زیرزمینی در اﺛر باز توزیع تنش و رفتار وابسته به زمان مصالح ،تغییرشﮑلها و جابجاییهایی در اطراف این فضاها روی
میدهد که با اندازهگیری و تعیین آهنگ تغییرات آنها ،میتوان پایداری این فضاها را ارزیابی کرد .برای اندازهگیری این تغییرشﮑلها و
جابجاییها در مراحل اجرایی فاز یک خط  2قﻄار شهری کرج ،از سیستم ابزاربندی و رفتارسنجی حداقل ،شامل پینهای نشستسنج سﻄحی
و همگرائیسنجی استفاده میشود که نمایی از آن در شﮑل  5نشان داده شده است.
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در این پروژه به منظور اندازهگیری تغییرشﮑل مﻘﻄع هندسی تونلها و فضاهای زیرزمینی از همگراییسنج 1استفاده میشود .بدین ترتیب
که با انتخاب نﻘاطی در پوشش داخلی تونل ،پینهایی در این نﻘاط نصب شده و توسط ابزار سنجش همگرایی (متر همگراییسنج دقیق) تحت
نیروی کشش ﺛابت ،در قرائتهای متوالی تغییرات فاصله بین هر دو پین اندازهگیری میگردد .آرایش پینها به صورت پنج نﻘﻄهای در نظر
گرفته شده به این صورت که در هنگام حفاری مﻘﻄع فوقانی سه پین نصب و با حفاری مﻘﻄع تحتانی دو پین تحتانی اضافه شده و ایستگاه
همگراییسنجی تﮑمیل میگردد.
2
جهت اندازهگیری نشستسﻄحی ،ایستگاههای نشستسنج سﻄحی بر فراز تونل و در سﻄح زمین بسته به نیاز و شرایط موجود با دو
آرایش طولی (در راستای تونل) یا عرضی (عمود بر راستای تونل) و به صورت سهنﻘﻄه  ،پنجنﻘﻄه و یا بیشتر نصب میشوند .همچنین جهت
مﻘایسه و کنترل میزان نشست پینهای دیگر در یک یا چند نﻘﻄه که اﺛرات حفر تونل بر نشست آنها قابل اغماض باشد ،پینهایی به عنوان
نﻘﻄه مبنا نصب میگردد .تعداد و فواصل میان پینها و همچنین آرایش و محل نصب براساس مالحظات فنی و اطالعات مورد نیاز ،تعیین و
انتخاب میشوند .پینهای نشست سنجی و نﻘاط مرجع مناسب در سﻄح زمین نصب شده و با استفاده از دوربین ترازیاب دقیق و کنترل نﻘاط با
نﻘﻄه مرجع ،تأﺛیر احداث فضای زیرزمینی در الیههای در برگیرنده را به صورت نشست یا باالزدگی مشخص میگردد.
با انتﻘال جابجاییها به سﻄح زمین و بوجود آمدن گود نشست برفراز تونل نشستهای نامتﻘارنی در پی ساختمانهای اطراف بوجود میآید
که این نشست ها باعث به وجود آمدن درزه های جدید یا فعال شدن درزه های قدیمی میشود .به همین منظور مستندسازی و تصویربرداری
دورهای از ساختمانها و عوارض سﻄحی پیشروی تونل قبل از رسیدن جبههکار ،هنگام حفاری و بعد از عبور جبههکار بصورت منظم و مدون
انجام میگردد .در این راستا بر حسب نوع و کیفیت ساختمانها از نﻘاط با پتانسیل آسیبپذیری و مﮑانهای حساس عﮑس و فیلمبرداری
صورت میگیرد و در موقعیتهایی خاص درزهسنج 3برای رفتارنگاری کمی و کیفی تغییرات درزهها استفاده میشود.

شكل  - 5جانمایی ابزارهاي به كار رفته و تصویري از عملیات نصب و قرائت ابزارها

 -4مناطق حساس پروژه
احداث و حفاری این خط با موانع و مشﮑالت متعددی روبرو بوده که با بهرهگیری از نتایج ابزار دقیق و تعامل ارکان پروژه حفر تونل با
حداقل مشﮑالت فنی و اجرایی میسر گردیده است .از جمله این مشﮑالت میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
عبور مسیر از مناطق دارای مصالح ریزدانه و خاکهای دستی ،بافتهای شهری فرسوده و پرجمعیت ،گذر از زیر آزادراههای اصلی پرتردد با
ارتفاع روباره کم و خاکهای ضعیﻒ ،عبور از زیر ساختمانهای بلند مرتبه ،حفاری در محیطهای دارای چاهکها و حفرات متعدد پیشبینی و
اکتشاف نشده ،عبور از زیر کانالهای آب و خﻄوط انرژی و. ...
در شﮑل  6پهنهبندی جنس مصالح ( Aو  )Bو برخی مناطق حساس مسیر ( R1تا  )R5به صورت شماتیک نشان داده شده است.
1 Convergency Meter
2 Surface Settlement
3 Joint & Crack Meter
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A:

حمدوده مصاحل ریزدانه
دانهحمدوده مصاحل درشت

R1:

های سطحیحمدوده ترک
آزادراه

R3:

ساختمانهای بلند مرتبه
کانال آب

R5:

گریی جایگاه سوخت

B:

R2:
R4:

شكل  – 6پهنهبندي جنس مصالح عبوري و مناطق حساس

 -5نقش و كاربرد ابزاردقیق در مناطق خاص
در پروژه های تونل شهری به دالیل متعدد قسمتهایی از تونل کاری از شرایط معمول برخوردار نبوده و در اجرای آن مخاطرات جدی و
محتملی پیش بینی و برآورد می گردد که در صورت عدم توجه و بررسی کامل به جزئیات کنترلی و پیش هشداری میتواند اجرای آن دچار
مشﮑالت عدیده و پیچیدهای با عواقب ناگوار گردد .در این مﻘاله به این محدودهها مناطق خاص اطالق می گردد.
در خط  2قﻄارشهری کرج با تﮑیه بر عملیات رفتارنگاری و ابزاردقیق و عملﮑرد مناسب این واحد در طول اجرای پروژه ،مناطق حساس و
بحرانی تشخیص و با بهرهگیری از نتایج پایشها ،حفر و احداث این بخشها با کمترین آﺛار نامﻄلوب و معارضین انجام شده است .باید توجه
داشت که دامنه کاربرد عملیات رفتارنگاری در این پروژه گسترده است و در سﻄور زیر تنها گوشهای از نﻘشآفرینی و کاربرد آن تشریح شده
است.

 -1-5خاکهاي ریزدانه )(A
تونل کاری در محدوده غربی ساختگاه به دلیل قرار گیری تونل در زمین های نرم همواره با مخاطرات ویژه ای همراه بوده بﻄوریﮑه پیش
هشدارهای به موقع و موﺛری بر اساس نتایج ابزاردقیق و پایش در مﮑان ها و شرایط مختلﻒ ارائه میشد که مورد بهرهبرداری گروههای اجرایی
و طراحی قرار میگرفت .در زمان اجراء ،میزان نشست بخصوص در خاک های ریزدانه و سست مورد مﻄالعه بیشتری قرار گرفت و بر حسب
شرایط زمینشناسی محدوده و سﻄوح خﻄرپذیری ،کیفیت ،اهمیت ،تراکم ساختمانها و تاسیسات شهری ،تصمیمات مختلفی اتخاذ گردید و
در برخی قسمتها جهت کاهش و کنترل تغییرشﮑلهای سﻄحی و عمﻘی ،روﺵ اجراء تغییر کرد .هر چند تشریح تمامی تمهیدات اجرایی
صورت گرفته در این مجال نمیگنجد ولی مهمترین تغییرات صورت گرفته و نتایج اجرایی و علمی حاصل از پایشها در این نوع خاکهای را به
شرح زیر می توان بیان نمود.
-

افزایش پذیرش ریسک ناشی از نشستهاي سطحی  :علیرغم تعریﻒ و تعیین ضریب اطمینان و محدودیتهای و
معیارهای اولیه طراحی ،با بهرهگیری از آنالیزهای برگشتی بر روی دادههای ابزاردقیق و اندازهگیری واقعی مﻘدار ،نرخ و الگوی
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نشست سﻄحی در قﻄعاتی از مسیر ،افزایش ریسک ناشی از حفر تونل توسط مهندسین قابل پذیرﺵ شد و نشستهایی از مرتبه
چندین سانتیمتر در محور تونل ﺛبت گردید.
-

تجدید نظر در طراحی سازه نگهبان  :در برخی مناطق طراحی اولیه سازه نگهبان موقت (شامل قاب مشبک و شاتﮑریت) با
توجه به نتایج رفتارسنجی مورد بازنگری قرار گرفت .براساس این بازنگری در مناطﻘی از مسیر قابهای فوالدی جایگزین قاب
مشبک گردید .این موضوع در نزد برخی از مهندسین از انتﻘادهایی برخوردار بود که به این شبهات و نگرانیها با ارائه رفتار
واقعی و داده های برجای حاصل از پایش پاسخ داده شد .در شﮑل زیر مﻘایسه ای بین استفاده از قاب فوالدی و قاب مشبک
نگهداری در کنترل نشست های سﻄحی در یک محدوده تﻘریباً یﮑسان ارائه شده است.

شكل  -1مقایسه عملكرد قاب مشبک و فوالدي در كنترل میزان و نرخ نشست

-

تغییر در روش اجراي تونل مسیر :تأخیر در اجرای حفاری تحتانی و فاصلة زیاد حفاری فوقانی و تحتانی و همچنین تأخیر
در اجرای پوشش دائمی بتنی  ،می تواند موجب افزایش نشستهای سﻄحی گردد .به همین سبب ،روﺵ اجراء تونل در مناطﻘی
که نتایج برداشتهای برجا حاکی از افزایش ملموس نرخ و میزان دگرشﮑلیها بود ،بر حسب امﮑانات اجرایی و قراردادی و
وسعت ناحیه به روﺵهای حفاری پسرو و کمکردن فاصله جبههکار فوقانی و تحتانی ،جایگزین گردید.

-

محل اتصال  :محل اتصال دو جبههکار در محدوده خاکها ی ریزدانه ،از نﻘاط چالش برانگیز این پروژه بود .علیرغم پذیرﺵ
افزایش خﻄرپذیری (حفاری در این محدوده توأم با اﺛرات سﻄحی بوده) با استفاده از تحلیل نتایج ابزاردقیق و پایش روزانه در
طول حفر دو مسیر و کنترل عرض گود نشست و کرنش زاویهای ،ولیﮑن در محل اتصال دو تونل ،پیشبینی حاکی از افزایش
بیش از پیش نشست ها و احتمال گسترﺵ آسیب ها و بروز حوادث نامﻄلوب بسیار زیاد و غیر قابل پذیرﺵ بود .لذا اقدامات
پیشگیرانه در دستورکار قرار گرفت که نهایتاً انجام پیش تحﮑیم به روﺵ فورپولینگ انتخاب گردید .هر چند کارایی و اﺛربخشی
روﺵ مذکور به دلیل شرایط اجرایی و طول کم پیشتحﮑیمی منتﻘدانی در بین مهندسین اجرایی و دستاندرکاران داشت،
ولیﮑن نتایج ابزاردقیق نشان دهنده عملﮑرد مناسب و قابل پذیرﺵ ،این روﺵ در کاهش نرخ و مﻘادیر نشستها در این محدوده
بود .با کنترل مداوم دگرشﮑلیهای پیرامون با ابزارها و تحلیل هر روزه نتایج در حین حفاری این محدوده خاص عملﮑرد روﺵ
بﮑار رفته (فورپولینگ) مورد ارزیابی قرار گرفت که بر اساس نتایج حاصله عملﮑرد مناسب این روﺵ تأیید شد .بﻄوریﮑه ریزﺵ و
ناپایداری موضعی در این محدوده مشاهده نگردید و نتایج مورد نظر برآورده شد .در شﮑل  3اﺛر اعمال پیشتحﮑیمی در کاهش
نشست نسبت به نﻘاط مجاور به خوبی مالحظه می گردد .علیرغم انتظار تشدید و تجمیع تغییر شﮑلها در محل اتصال نتایج
ابزاردقیق نشاندهنده کاهش بیش از  21میلیمتری میزان نشست تجمعی ،نسبت به نﻘاط مجاور بود.
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شكل - 1ثبت عملكرد فورپولینگ با ابزاردقیق در محل اتصال دو تونل

 -2-5محدوده ترکهاي سطحی )(R1
در این منﻄﻘه بحرانی دو جزء اصلی پروژه یعنی بخشی از تونل اصلی و ایستگاه زیرزمینی مترو قرار دارند که حفاری و احداث آن ها با
مشﮑالت و مخاطرات خاصی همراه بود.
الف -حفاري تونل مسیر:
وجود مصالح ضعیﻒ و نامناسب در این محدوده ،باعث ایجاد ترک هایی در سﻄوح و به وجود آمدن نگرانی از بابت پایداری تونل و سازههای
اطراف گردید .جهت پایدارسازی محدوده و کنترل و توقﻒ روندهای خﻄرزا روﺵ های متعددی پیشنهاد شد که مبتنی بر ابزار دقیق و اندازه
گیری برجا بودند .بر اساس امﮑانات اجرایی پروژه و شرایط قراردادی ،استفاده از کﻒ بند و تغییر و تصحیح در سازه نگهداری اولیه در دستور
کار قرار گرفت و کارایی و عالج بخشی آنها به وسیله اندازهگیری جابجاییها با ابزاردقیق ارزیابی و تأیید شد .در نمودارهای زیر چگونگی
کاهش نرخ های جابجایی و تغییر شﮑل و پایدارسازی ضمن ساخت تونل به تصویر کشیده شده است.
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شكل  -1ثبت رفتار برجاي سیستم نگهداري تقویتشده و نقش آن در كاهش نرخهاي جابجاییها -تعادل زمین اطراف و تونل در نمدار
رفتارنگاري مشهود است.

ب -ایستگاه متروي زیرزمینی
ایستگاه متروی واقع در این محدوده ،به دلیل قرارگیری در خاک های ضعیﻒ و نامناسب از لحاظ مهندسی و موقعیت مﮑانی ویژه با تردد
بسیار زیاد و بافت شهری فرسوده از حساس ترین و پیچیده ترین قسمتهای حفاری و احداث این مسیر بوده است .بﻄوریﮑه علیرغم بﮑارگیری
روﺵ های متعدد بدلیل بروز مشﮑالت گوناگون اجرایی و تشدید نشستهای سﻄحی در چندین مﻘﻄع زمانی اجرای سازهنگهبان این ایستگاه
متوقﻒ گردید .که در نهایت با بهرهگیری از طرح ابزاربندی و رفتارنگاری ویژه و پیشبینی تمهیدات اجرایی مناسب ،اجزای اصلی سازه
نگهداری موقت ایستگاه (شمع و ریب) با حداقل آﺛار جانبی تﮑمیل شد .در شﮑل  11چگونگی ﺛبت جابجاییها بر اﺛر حفاری و به ﺛبات رسیدن
در اﺛر اعمال تحﮑیمات ارائه شده است.
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شكل  - 11نقش رفتارنگاري در ثبت و تعیین تغییر شكلهاي ناشی از فعالیتها (حفاري اجزاي ایستگاه) و هدایت و كنترل امور اجرایی

از جمله دستاوردهای شاخص عملیات رفتارنگاری در این محدوده از کار را می توان چنین بیان نمود.
 تعیین چگونگی تأﺛیر حفاری اجزای مختلﻒ طرح بر میزان جابجایی ها و الگوی گسترﺵ نشست ها و اﺛر آن بر ساختمان هایمشرف
 تصحیح و تدقیق پارامترهای مﻘاومتی توده خاک این منﻄﻘه و بازبینی در طرح سازه نگهبان و تحﮑیم تونل با استفاده ازدادههای ابزار دقیق
 کمک به شناسایی حفرات متعدد پیش بینی و پیش یابی نشده پس از ﺛبت روندها و مﻘادیر نشست های سﻄحی بیش از حدانتظار (رفتار وابسته به زمان و تحﮑیم)
 بررسی و کنترل پایداری سریع فضاهای حفاری شده و تاﺛیر تحﮑیمات در روند پایداری تعیین اولویت و موقعیت مﮑانی حفر شمع و ریب ها با استفاده از نتایج ابزاردقیق -3-5آزادراه )(R2
در محدوده غربی ساختگاه (منﻄﻘه حصارک) ،قسمتی از مسیر تونل از آزادراه کرج-قزوین عبور میکند .با عنایت به نتایج ابزار دقیق در
مناطق مجاور و حساسیت و نگرانیهای موجود در حفر تونل این منﻄﻘه ،روﺵهای آزموده و معمول توسط مهندسین پیشنهاد و اجرا گردید.
کارایی و اﺛربخشی این روﺵها با استفاده از ابزار بندی و رفتارنگاری مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج و روندهای مشاهده شده ،معیارهای
مﻄلوب مهندسان و طراحان را برآورده نساخت .در ادامه روﺵ اجرا و احداث تونل مجدداً بازنگری و اصالح گردید که روﺵ پیشنهادی (مشتمل
بر نصب کﻒبند و بتن ریزی آن در هر نیم متر ،کاهش سرعت و نرخ حفاری ،فاصله نسبتاً زیاد جبهه حفاری فوقانی و تحتانی و  )...عالوه بر
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صعوبت اجرا ،پرهزینه و زمانبر بود .پس از انجام بررسیهای الزم طرح مذکور ،با استفاده از ابزاردقیق و پایش در حین اجرا سبک و بهینه
گردید .حذف بخش قابل مالحظه ای از اجرای کﻒبند و کاهش حجم بتنریزی و تسریع در حفر و احداث تونل ،از جمله دستاوردهای پایش
این محدوده بوده است .همچنین براساس آنالیزهای برگشتی بر روی دادههای ابزاردقیق و برخی مالحظات ،در این مناطق ضخامت پوشش
نهایی بتنی مسلح از  31سانتیمتر به  51سانتیمتر افزایش یافت .مالحظه میشود که بﮑارگیری ابزاردقیق و رفتارسنجی عالوه بر کنترل
بههنگام پایداری و ایمنی نسبی ،میتواند موجب کاهش هزینه و زمان اجرای پروژه نیز گردد .در نمودار زیر مﮑانیزم عملﮑرد سیستم نگهداری
بهینهشده در کاهش و کنترل تغییرشﮑلها با استفاده از نتایج ابزاردقیق ارائه شده است.

شكل  - 11رفتار سیستم نگهداري بهینه شده (كاهش المان كف بند) در پایدارسازي و برقراري تعادل
مصالح اطراف و تونل ( : Aناحیه تحكیم شده به روش اصالحی و بهینه؛  Bو  : Cنواحی تحكیم شده بر
اساس طرح معمول در مجاورت محدوده)

-4-5محدوده ساختمانهاي بلندمرتبه )(R3
قرارگیری محور تونل در زیر ساختمانهای چند طبﻘه در این ناحیه احتمال آسیبرسانی به سازهها را افزایش میداد .جهت رفع مخاطرات
در مواجهه با عبور مسیر از زیر ساختمانهای بلند ،مشخصات ساختمانهای مسیر شامل ابعاد ،نوع سازه ،محل چاههای فاضالب ،فاصله دقیق
تونل از پی ساختمانها و غیره؛ توسط تیم ابزاردقیق پروژه مشخص و ترکهای داخل ساختمانها پیش از انجام حفاری برداشت شدند.
ساختمانهای موجود در مسیر تونل با نصب ابزاردقیق شامل نﻘاط نﻘشهبرداری و ترکسنج در حین عبور تونل از زیر آن رفتارسنجی شدند و
براساس نتایج رفتارسنجی عملیات حفاری برنامهریزی و اجرا گردید .با توجه به صلبیت بیشتر قابهای فوالدی  IPEو عملﮑرد سریع و باربری
بهتر آن در قسمتهایی از تونل نزدیک به ساختمانهای بلند از قابهای فوالدی جهت نگهداری اولیه تونل استفاده شد .قبل از ورود به این
ناحیه با انجام آنالیزهای برگشتی بر روی دادههای ابزاردقیق مجاور پارامترها تدقیق شد و ساختمانهای بلندمرتبه موجود در مسیر و اندرکنش
آنها با عملیات حفر تونل مدلسازی گردید؛ که در کنترل میزان تغییرات حدی جابجاییها از نتایج آن بهره گرفت شد .ضخامت پوشش بتنی
مسلح در این محدوده از  31سانتیمتر به  51سانتیمتر افزایش یافت.

شكل  - 12تصویري از ساختمان هاي بلند مرتبه پیرامون تونل و مراحل آنالیزهاي برگشتی انجام شده
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 -5-5سایر مناطق )(R4, R5
مسیر فاز یک پروژه در دو نﻘﻄه کانال آب سﻄحی را قﻄع میکند .در هنگام حفاری تونل در این مناطق بدلیل رطوبت باالی خاک و تغییر
در مشخصات آن ،مرتبا میزان و روند دگرشﮑلیها کنترل و ارزیابی میگردید .با نصب پینهای همگرایی و نشستسنجی در این نواحی ،وضعیت
تغییرات منﻄﻘه به طور مستمر تحت نظر قرار گرفته و عملیات حفاری تونل بر اساس اطالعات بدست آمده برنامهریزی و اجراء شد.
همزمان با نزدیک شدن جبههکار حفاری به جایگاه سوخترسانی ،نگرانیهایی از بابت تشدید اﺛرات تونلکاری بر مخازن زیرزمینی سوخت
به وجود آمد بﻄوریﮑه کار در این محدوده موقتاً حفاری ها متوقﻒ گردید تا نتایج قرائت ابزاردقیق و رفتارنگاری در مناطق مجاور و مسیر پیش
روی تونل مورد بررسی دقیق قرار گرفت .به دلیل حساسیت باالی مخازن سوخت نسبت به تغییر شﮑل ها و احتمال خرابی های بزرگ ،با
شناسایی موقعیت انبار سوخت و بﮑارگیری طرح ابزاربندی مشتمل بر نشستسنجی و همگراییسنجی ادامه عملیات حفاری با تأمین شرایط
مﻄلوب ،میسر و به اتمام رسید.

 -6جمعبندي و نتیجهگیري
در پروژههای تونلسازی شهری ،اطالعات ناکافی از رفتار خاک و وضعیت زمینشناسی ،در دست نبودن اطالع دقیق از نﻘشههای تأسیسات
شهری و نشتی لولههای آب و بﮑارگیری روﺵهای اجرایی نامناسب میتواند باعث تحمیل خسارات جانی و مالی به پروژه گردد .با استفاده از
ابزاردقیق و رفتارسنجی در پروژههای زیرزمینی و پایش مدبرانه و هدفمند مناطق حساس ،میتوان بسیاری از این خﻄرات را پیش از بحرانی
شدن شناسایی و نسبت به برطرف کردن آنها اقدام نمود .در پروژه خط  2قﻄارشهری کرج استفاده از ابزاردقیق و رفتارسنجی عالوه بر
شناسایی پتانسیلهای خﻄر ،دستاوردهایی مهم دیگری داشته که در ذیل به آنها اشاره خواهد شد.
 حصول اطمینان از صحت فرضیات طراحی و تدقیق آنها در بسیاری از مناطق شناسایی مناطق بحرانی پروژه از لحاظ پایداری تونل و پیرامون آن با بهرهگیری از دادههای ابزاردقیق و رفتارسنجی و تحلیل و تفسیر مناسب دادهها امﮑان ارزیابی پایداری تونل و سازه هایپیرامون در مناطق حساس فراهم شد.
 امﮑان ارزیابی اﺛربخشی روﺵهای ارائه شده جهت کنترل جابجاییها و تامین پایداری تونل بهینهسازی روﺵ اجرا ،در راستای اجرای سریعتر و اقتصادیتر پروژه پیشبینی سﻄح آسیبدیدگی ساختمانهای مجاور با استفاده از ابزارهای نشستسنجی تامین حمایت قانونی در مﻘابل شﮑایات مﻄروحه از جانب مالﮑین برخی ساختمانهای آسیب دیده و فراهم آمدن امﮑان دفاع ازنظریات کارشناسان از طریق مستندسازی و رفتارنگاری
 تولید و گسترﺵ علوم مهندسی ژئوتﮑنیک و رفتارسنجی و استفاده از نتایج و دستاوردها در دیگر پروژهها پیش برد دانش و فنآوری اجرای فضاهای زیرزمینیعلیرغم بﮑارگیری ابزارهای ساده و مﮑانیﮑی در طرح ابزاربندی پروژه خط  2قﻄار شهری کرج ،عملیات رفتارنگاری و پایش ،نتایج و عملﮑرد
مﻄلوب و موﺛری از خود به جای گذاشته که میتواند الگوی مناسبی برای دیگر پروژهها و دستاندرکاران باشد .این دستاورد مهم مرهون وجود
تیم متخصص و دلسوز ابزاردقیق و مهندسی ژئوتﮑنیک بوده ،که قﻄعاً حمایت مدیران در سﻄوح مختلﻒ ،متضمن محﻘق شدن آن بوده است.

تقدیر و تشكر
از حسن نظر و تالﺵ های مجدانه و دلسوزانه ،مدیران محترم در سازمان قﻄار شهری کرج و حومه و شرکت سابیر که امﮑانات الزم برای
اجرای طرح ابزاردقیق و عملیات رفتارنگاری را فراهم نمودند ،تشﮑر و قدردانی میشود.
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چكیده
موتورهای الﻘایی به طور گسترده ای در صنعت کاربرد دارند که دلیل آن قیمت مناسب ،استحﮑام ،قابلیت اطمینان این دسته از
موتوهاست .برای بهبود عملﮑرد راه اندازی موتور الﻘایی ،یک سنسور موقعیت ،یک سنسور ولتاژ مستﻘیم( )DCو حداقل دو سنسور
جریان  ACالزم است .با این وجود بروز ایراد در هریک از این حسگرها موجب کاهش عملﮑرد سیستم و یا حتی ناپایداری می شود.
بنابراین می بایست راهﮑاری در نظر گرفته شود تا حتی در صورت بروز خﻄا در سنسور عملﮑرد با دقت خوبی در شرایط بروز خﻄا هم
حفظ شده و بدین منظور می بایست از یک مﮑانیزم برای تشخیص خظا استفاده کرد .در این مﻘاله سیستمی پیشنهاد شده تا با
استفاده از حداقل تعداد مشاهدهگرها روی سیستم با استفاده از ترکیب فیلتر موجﮑی و فیلتر کالمن الگوریتم تشخیص خﻄا ایجاد شده
و پیﮑربندی مجدد با استفاده از فیلتر کالمن گسترﺵ یافته صورت می پذیرد .نتایج شبیه سازی برتری این روﺵ را بر روﺵ فیلتر
کالمن توسعه یافته بدون ترکیب با فیلتر موجک را تصدیق میکند.
واژگان كلیدي :موتور الﻘایی ،تشخیص خﻄا ،فیلتر کالمن توسعه یافته ،فیلتر موجﮑی

 -1مقدمه
موتورهای الﻘایی محرکه ی اصالی صانعت و کارخانجاات می باشند .موتور های الﻘایی در مﻘابل موتاورهاای جریاان مستﻘیم برای
ساخت آسان تر و از لحاظ هزینه ارزان تار باوده ،مستحﮑم بودن ،قابلیت کارکرد در محیط های مختلﻒ صنعتی ،بازده ی رضایت بخش و نیاز
به هزینه ی نگه داری کمی دارناد .ولی سرعت این موتور ها به آسانی موتور های جریان مسات قیم قابل کنترل نیست .اصاول کنتارل
بارداری ،شارایﻄی را بارای کنترل مستﻘل گشاتاور و شاار باا کنتارل مساتﻘل مولفاه هاای شار ساز و گشتاور ساز جریان استاتور باا تنظایم
دامناه ،فااز و فرکانس ولتاژ تغذیه در یک قاب مرجع در موتور هاای الﻘاایی فراهم می کند .در صنعت روﺵ کنترل برداری به دلیال کاارایی
.
باال ،از محبوبیت باالیی برخوردار است
در یک موتور الﻘایی کنترل برداری شده برای کنترل موتاور به سیگنال های موتور مانند سرعت ،گشتاور نیااز اسات بارای این منظور از
سنسور هاایی بارای انادازه گیاری ایان متغیار هاا استفاده می شود .کاربرد سنسور های اضافی مای تواناد قابلیات اطمینان سیستم را
کاهش دهد .مثالً سنسور سارعت از لحااظ هزینه ،جایگزاری و قابلیت اطمینان سیستم مشﮑل سااز اسات .اناادازه گیااری گشااتاور موتااور
نیااز بااه طااور مسااتﻘیم باا امحدودیت هایی مواجه است .بنابراین به جای به کار باردن ایان سنسور ها ،می توان این متغیار هاا را باا
اساتفاده از روﺵ هاای محاسباتی مانند رویتگرها اندازه گرفت.
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برای باال بردن قابلیت اطمینان سیستم و ایمنی عملﮑرد اکثر درایو های کششی صنعتی مانند قﻄار ها به سیستم های خﻄایاب مجهز
هستند .این سیستم ها باا دانساتن اطالعااتی درمورد سیستم ،اطالعاتی را باه مرکاز نگاه داری مای فرساتد تااتصمیمات الزم اعمال شود.
مای تاوان باا اساتفاده از رویتگار سرعت و همچنین رویتگر گشتاور بار اطالعااتی را در ماوردعملﮑرد سیستم به دست آورد و اگر خﻄایی در
سیستم وجاودداشته باشد در جهت رفع آن برآید.

شكل  -1تشخیص و شناسایی خطا مبتنی بر مدل فرآیند

خﻄاهای ایجاد شده در موتور بصورت فرکانسهای مشخص برای هر خﻄا در سیگنال جریان استاتور قابل مشاهده هستند[ .]4برای
مشخص کردن دامنه و فرکانس مولفه های ایجاد شده (که نسبتا پهنای باند زیادی نیز دارند) توسط هر خﻄا ،احتیاج به یک پردازﺵ سیگنال
قوی می باشد که بتواند دامنه و فرکانس آنها را با دقت مناسب مشخص کند [ .]5از فرکانس های موجود در سیگنال با توجه به فرکانسی که
هر خﻄا ایجاد میکند وضعیت سالمت موتور تشخیص داده می شود[ .] 4با توجه به اینﮑه محدوده فرکانس های ایجاد شده برای خﻄاهای
مختلﻒ ،وسیع است در این مﻘاله از تبدیل موجک برای پردازﺵ سیگنال استفاده شده است.
در روﺵهای تشخیص خﻄا بر مبنای مدل فرآیند ،با اندازه گیری یک یا چند متغیر و با استفاده از ارتباط تعریﻒ شده بین پارامترهای
سیستم ،ورودیها ،خروجیها و متغیرهای حالت ،به تشخیص تغییراتی که می تواند توسط خﻄا ایجاد شده باشد ،پرداخته میشود .شﮑل  1فرایند
تشخیص خﻄا براساس مدل فرآیند را نشان می دهد که در آن ارتباط بین ورودی Uو خروجی Yتوسط یک مدل ریاضی ارائه می شود.
بنبوزی( )2112تشخیص و شناسایی خﻄا به روﺵ آنالیز سیگنال جریان ورودی در یک موتور الﻘایی سه فاز و بینچانی ( )2111تشخیص و
شناسایی خﻄاهای بلبرینگهای خﻄی در یک موتور خﻄی را به روﺵ آنالیز سیگنال ارتعاشی اندازه گیری شده توسط شتاب سنج ارائه می کنند.
نتایج ارائه شده در هر دو مرجع بیانگر قابلیتهای قابل توجه روشهای مزبور در پوشش دهی برخی از خﻄاهای موتور الﻘایی است ،اما عدم امﮑان
تشخیص و یا شناسایی برخی از خﻄاها در موتور از یک طرف و محدود بودن روﺵ به مانیتورینگ موتور ،مجزا از مﮑانیزمها و سیستمهای انتﻘال
قدرت مﮑانیﮑی ،کاربردی بودن آن را تضعیﻒ می کنند[6و.]7
مراجع کالزو( )2116و مارکیز( )2117تشخیص و شناسایی خﻄا با استفاده از رؤیتگر حالت و فیلتر کالمن به ترتیب در موتور الﻘایی سه
فاز و سیستم ماشین سوزن را معرفی میﮑنند .نیاز به اطالعات دقیق از سیستم برای ارائه یک مدل دقیق و همچنین عدم پوشش دهی همه
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خﻄاهای مهم سیستم در مرحله تشخیص و یا شناسایی از جمله معایب روﺵ مذکورند[3و .]9در مراجع آرکیو( )2113و یانگ ( )2114استفاده
از سیستمهای خبره و الگوریتمهای هوشمند در سیستمهایی با تنوع سیگنال و یا سیستمهای با عدم امﮑان ارائه مدلهای دقیق از فرآیند
عملﮑردی سیستم ،توصیه شده است[11و.]11
همچنین در مﻘاله ژانگ و همﮑاران ( ) 2113خﻄای سنسور با استفاده از فیلتر کالمن توسعه یافته تشخیص و پیﮑربندی مجدد صورت می
گیرد .نتایج عملی این متد برتری این روﺵ را نشان می دهد ]12[.در این مﻘاله ما قصد داریم با ضافه کردن فیلتر موجﮑی به آستانه ورودی
برتری آن را بر عدم استفاده از این فیلتر مانند مﻘاله ژانگ با شبیه سازی مورد بررسی قرار دهیم.
در اینجا پس از مﻘدمه ای بر پیشینه نظری موضوع ابتدا به مبانی نﻄری تحﻘیق از جمله تبدیل موجک و فیلتر کالمن توسعه یافته می
پردازیم .سپس به ارائه الگوریتم پیشنهادی و نهایتاً نتایج شبیه سازی و نتیجه گیری می پردازیم.

 -2تبدیل موجک و كاربردهاي آن در سیستم هاي قدرت
تبدیل ویولت یﮑی از پرکاربردترین تبدیالت ریاضی در حوزه پردازﺵ سیگنال می¬باشد .با توجه به ماهیت آنالیز چند رزولوشنی  ،این
تبدیل جای خود را در بسیاری از کاربردهای پردازشی باز کرده است و بعضاً به عنوان توانمندترین ابزار رخ می¬نماید .تبدیل ویولت به عنوان
روشی جایگزین بر تبدیل فوریه زمان کوتاه ارائه گردید و هدف آن فائق آمدن بر مشﮑالت مربوط به رزولوشن در تبدیل فوریه زمان-کوتاه
است .در آنالیز ویولت سیگنال مورد نظر در یک تابع ویولت ضرب می-شود که در حﻘیﻘت نﻘش همان پنجره را دارد.
موجک دارای بُعد مﻘیاسی و بُعد زمانی است  ،نتیجتاً هر کاربردی نیز که دارای بُعد مﻘیاسی و بُعد زمانی است میتواند توسط آن آنالیز شود
.بر خالف تبدیل های فوریه که برای آنالیز قسمتهای گذرا در سیگنالهای غیر متناوب مناسب نیستند ،تبدیل موجک به دلیل اینﮑه اطالعات
زمانی را نیز فراهم می کند در تشخیص سیگنالهای غیر ساکن که دارای اجزا فرکانس باال و فرکانس پایین می باشد بسیار موﺛر است ،همچنین
تبدیل موجک برای آنالیز پدیده گذار مانند آنها که در ارتباط با خﻄاهای خط انتﻘال هستند مناسب می باشد  .کاربردهای بسیار مهمی که
تبدیل موجک در سیستم قدرت دارد عبارت است از ،تعیین محل حفاظت  ،خﻄا در سیستم قدرت  ،تعیین اختالالت و آنالیز پدیده تخلیه
نسبی.

 -3فیلتر كالمن توسعه یافته

این فیلتر تو سعه یافته فیلتر کالمن خﻄی است و در مواقعی بﮑار میرود که فرآیند اندازه گیری غیر خﻄی( ) ) y  h(xویا دینامیک
غیرخﻄی برای هدف داشته باشیم .معادله تجدید این فیلتر به همان شﮑل معادله تجدید فیلتر کالمن خﻄی است:





xˆ  k k   xˆ  k k  1  K  k  y  k   b xˆ  k k  1

()1

در رابﻄه فوق  h xˆ  k k  1تابع اندازه گیری غیرخﻄی است که در حالت خﻄی به  Hxˆ  k k  1ساده می شود.محاسبه بهره


هم شبیه فیلتر کالمن خﻄی است:

()2

1

K  k   P  k k  1 H x  k  H x  k  P  k k  1 H x  k   R  k 

که در رابﻄه فوق  H xماتریس اندازه گیری خﻄی شده برابر است با:

()1
x  xˆ  k k  1

h
x

H x k  

یک ماتریس  m  dاست که  dبعد بردار حالت و  mبعد اندا زه گیری است .به عنوان یک مثال یک فیلتر ساده با بردار حالت
زیر را در نظر بگیرید:







x

x
x 
y

 y
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و فرض کنید رادار فاصله و زاویه سمت را اندازه گیری می کند:
1
 2
2 2 
R
 
x y

y  h x      

   tan 1  y / x  





در اینصورت خواهیم داشت:



R /   

ˆ  /   
x x

()4

R / x R /  x R / 
Hx  
 / x  /  x  / 
 xˆ / Rˆ 0 ˆ / Rˆ 0



  ˆ / Rˆ 2 0 xˆ / Rˆ 2 0  



1

که در آن:

Rˆ   xˆ 2  yˆ 2  2

در فیلتر کالمن توسعه یافته( بر خالف فیلتر کالمن خﻄی) محاسبه بهره فیلتر و در نهایت تجدید حالت برای رسیدن به



 xˆ  k kبه

تخمین اولیه  xˆ  k k  1بستگی دارد .بنا بر این اگر تخمینهای اولیه نادقیق باشند احتمال واگرایی فیلتر وجود دارد .به عبارت دیگر
ترتیب محاسبات اینجا مهم است(بر خالف فیلتر کالمن خﻄی) .تجدید کوواریانس نیز مانند قبل برابر خواهد بود با

()5

P  k k   I  K  k  H x  k  P  k k  1

 -4خطا در ماشین هاي القایی
خﻄاهای یک موتور الﻘایی را می توان به دو دسته الﮑتریﮑی و مﮑانیﮑی تﻘسیم کرد .هر کدام از این خرابیها در اﺛر عوامل و تنش های
متعددی ایجاد می گردند  .این تنشها در حالت کلی بصورت حرارتی  ،مغناطیسی  ،دینامیﮑی  ،مﮑانیﮑی و یا محیﻄی می باشند که در قسمت
های مختلﻒ ماشین مانند محور  ،بلبرینگ  ،سیم پیچی استاتور  ،ورقه های هسته روتور واستاتور و قفسه روتور خرابی ایجاد می کنند .اکثر
این خرابیها در اﺛر عدم بﮑارگیری ماشین مناسب در شرایط کاری مورد نظر  ،عدم هماهنگی بین طراح و کاربر و استفاده نامناسب از ماشین
پدید می آید  .در این قسمت سعی گردیده است ابتدا انواع تنشهای وارده بر ماشین ،عوامل پدید آمدن و اﺛرات آنها بررسی گردد.
قبل از بررسی انواع تنشهای وارده بر ماشین الﻘایی بایستی موارد زیر در نظر گرفته شود:
 -1با مشخص کردن شرایط کار ماشین می توان تنشهای حرارتی ،مﮑانیﮑی ودینامیﮑی را پیش بینی نمود و ماشین مناسب با آن شرایط را
انتخاب کرد  .به عنوان مثال  ،سیﮑل کاری ماشین و نوع بار آن  ،تعداد دفعات خاموﺵ و روشن کردن و فاصله زمانی بین آنها  ،از عواملی
هستند که تاﺛیر مستﻘیم در پدید آمدن تنشهای وارده بر ماشین خواهند داشت.
 -2وضعیت شبﮑه تغذیه ماشین از لحاظ افت ولتاژ در حالت دائمی و شرایط راه اندازی و میزان هارمونیﮑهای شبﮑه هم در پدید آمدن نوع
تنش و در نتیجه پدید آمدن خرابی در ماشین موﺛر خواهند بود.
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شكل  -2الگوریتم تشخیص خطا با استفاده از ویولت و پیكربندي EKF

 -5تعقیب خطا با رویتگر كالمن
همانﻄور که می دانیم استفاده از فیلتر کالمن تازمانی که دینامیک هدف و نویز اندازه گیری به دقت مدل شده باشند ،متوسط مجذور
خﻄا( ) MSEرا کمینه می کند .عالوه بر این مزیتهای دیگری نیزدر سیستمهای تعﻘیب چند هدفی( )MTTدارد که عبارتند از:
رشته بهره فیلتر بﻄور خودکار بر اساس مدلهای فرض شده برای مانور هدف و نویز اندازه گیری انتخاب می شود .این بدان معنا است که با
تغییر چند پارامتر کلیدی می توان همان فیلتر را برای اهداف ومحیط های اندازه گیری مختلﻒ بﮑار برد .مثال با کاهش فاصله هدف،
چگالی(نسبت توان سیگنال به نویز) بهبود یافته و لذا دقت اندازه گیری زاویه بهبود خواهد یافت .از سوی دیگر با کاهش فاصله ،دینامیک زاویه
ای هدف افزایش می یابد .پاسخ بهینه به این محیط متغییر پیچیده را می توان با مدلهای وابسته به فاصله دینامیک هدف و نویز اندازه گیری
در یک فیلتر کالمن بدست آورد.
رشته بهره فیلتر خود را با تغییر در زمانهای آشﮑار سازی(در اﺛر نمونه برداری متغییر با زمان و یا عدم آشﮑار سازی هدف در بعضی زمانها)
تﻄبیق می دهد.
ماتریس کوواریانس فیلتر کالمن معیار دقت تخمین می باشد .این معیار در فرآیند تخصیص داده مورد نیاز می باشد .همچنین در آشﮑار
سازی مانور هدف بﮑار خواهد آمد.
خواهیم دید که با فیلتر کالمن می توان حداقل به مﻘداری اﺛرات تخصیص نادرست را در یک محیط  MTTشلوغ کاهش داد.

حال به مرور معادالت فیلتر کالمن می پردازیم .فرض کنیم می توانیم مدل فرآیند دینامیﮑی هدف را به شﮑل زیر بنویسیم:
()6

x  k  1  x  k   q  k   f  k  1 k 

در رابﻄه فوق Xبردار  nبعدی حالت هدف Φ ،ماتریس انتﻘال q(x)،نویز فرآیند که گوسی با میانگین صفر و کوواریانس  qفرض می شود و
) f(k+1|kورودی معلوم (مانند تغییر موقعیت نسبی در اﺛر حرکت خود سنسور) می باشد.
بردار  mبعدی اندازه گیری بصورت زیر مدل می شود:

()7

y  k   Hx  k   v  k 
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 -6روش پیشنهادي
در روﺵ مﻘاله ژانگ برای تشخیص خﻄا یک سﻄح آستانه 1برای تشخیص خﻄا فرض می شود .این روﺵ در بسیاری از مﻘاالت و پژوهش
ها صورت می گیرد اما ایراداتی دارد از جمله تشخیص سﻄح آستانه خﻄاست که ممﮑن است تشخیص را مختل سازد و یا زمان تاخیر در
تشخیص را زیاد کند که این خود موجب آسیب بیشتر می گردد .لذا در اینجا ما سیستم تعیین خﻄا را با استفاده از تجزیه موجﮑی تعیین
کردیم.
در این سیستم چنانچه خروجی هر یک از سنسور های موتور دارای ایرادی باشند در تجزیه های موجﮑی مرتبه باال این اﺛرات خود را
نمایش می دهند .این ایرادات نمونه نسبت به یک موتور سالم در نتایج قابل مشاهده هستند .در واقع ما در اینجا باز هم به نوعی از یک آستانه
گذاری برای تشخیص خﻄا استفاده می کنیم .در ادامه نتایج شبیه سازی بیان می شود و نشان می دهد که روﺵ پیشنهادی برای تشخیص
خﻄا بهتر از روﺵ آستانه گذاری بدون موجک از لحاظ زمان تشخیص خﻄا است.
 -7نتایج شبیه سازي
در این جا ما با استفاده از نرم افزار سیمولینک  MATLABمدل شﮑل  3را برای موتور الﻘایی شبیه سازی کردیم .این مدل براساس مﻘاله
ژانگ و همﮑاران ( )2113به عنوان مبنا قرار گرفته و پیاده سازی شده است.

شكل  -3مدل موتور القایی به كار رفته در شبیه سازي مدار

همچنین این مدل را در شﮑل  4تجزیه موجﮑی جریان موتور الﻘایی ( )Iaنشان داده شده است .همچنان که در شﮑل مشاهده می شود در
قسمت الﻒ که موتور سالم وجود دارد تغیی رات جریان مربوط به راه اندازی سریع دمپ شده و در جزئیات تجزیه مرتبه باالتر اﺛری از آن دیده
نمی شود اما در سمت راست (ب) همچنان که مشاهده می کنیم تا چند ﺛانیه پس از راه اندازی و بروز خﻄا هنوز مولفه های جریان در آن
دیده می شود .از طرفی از ابتدای آغاز به کار می زان نوسانات در موتور خﻄا دار بیشتر بوده که همین مبنای جدید تشخیص خظا در سیستم
پیشنهادی ماست که تاخیر کمتری در زمان تشخیص می گردد

شكل  -4تجزیه موجكی خروجی سنسور جریان در موتورالقایی الف -موتور سالم ب -موتور در حالت خطاي جریان

Threshold level
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در اینجا ما اﺛر پارامتر های Lm , Rrو  Rsرا بر روی دقت تخمین فیلتر کالمن توسعه یافته و مشاهده گرهای پیشنهادی بررسی می
کنیم .هر چند اﺛر موردی آنها بر روی تخمین حالت پایدار خیلی چشمگیر نیست و این خﻄاها بیش از  %6نمی شود.
در شﮑل اول یک تخمین رو به باالی اندوکتانس مغناطیسی شدگی می توان د به خﻄای تﻘریب بزرگتر بیانجامد .بنابراین مﻘدار اشباع شده
 Lmبرای استفاده در تمامی شرایط بار پیشنهاد می گردد .بدین معنی که در شرایط بار نامی هیچ عدم تﻄبیق پارامتری برای  Lmنداریم .با
این وجود برای شرایط بی باری یا بار های سبک  Lmدر همه مشاهده گرها تﻘریب رو به پایین زده می شود که موجب خﻄای تخمین زیادی
نمی شود
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شكل  -5بررسی پایداري عملكرد الگوریتم شبیهسازي شده ژانگ( )2113نسبت به تغییر سرعت

عالوه بر این همچنین دیده می شود که خﻄای تخمین جریان  EKFو مشاهده گرها در لحظه گذار تغییر پله در سرعت بیشتر می شود .با
این وجود این مسئله موجب تشخیص فالت که حد آن از این میزان بیشتر است نمی شود .در نتیجه این الگوریتم نسبت به تغییر پارامترها
پایدار است .در این پژوهش ما یک الگوریتم تشخیص خﻄا ،ایزوله سازی و پیﮑربندی مجدد برای درایو موتور الﻘایی مبتنی بر تبدیل موجک و
فیلتر ک المن توسعه یافته ارائه دادیم و تعداد مشاهده گرهای تﻄبیﻘی کمتر ساختیم .این امر موجب بهبود عملﮑرد و پیوستگی کارکرد سیستم
برای خﻄای در سرعت ،ولتاژ  DCو خﻄای سنسور جریان می شود.
جدول  -1مقایسه الگوریتم ژانک و الگوریتم پیشنهادي از لحاظ ماینگین تاخیر در تشخیص خطا
پارامتر /الگوریتم

فیلتر كالمن بدون موجک

پیشنهادي با تبدیل موجک

تاخیر در تشخیص خطاي حسگر Current

./63

./23

تاخیر در تشخیص خطاي حسگر DC Link

1/37

./92

تاخیر در تشخیص خطاي حسگر Position

./37

./36

در جدول فوق پارامتر تاخیر در تشخیص خﻄا به عنوان فاکتور مهمی که الزمه هر سیستم شناسایی خﻄا است مورد بررسی قرار گرفته و
برتری روﺵ پیشنهادی با استفاده از موجک بیان شده است .عملﮑرد این روﺵ در تشخیص خﻄای سنسور جریان از سایر موارد بهبود قابل
توجه تری داشته است.
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شكل  -6بررسی پایداري نسبت به تغییر سرعت در الگوریتم پیشنهادي

مﮑانیزم تشخیص خظای مبتنی بر فیلتر کالمن و سیستم کنترلی پیﮑربندی مجدد با جزئیات مورد بحث قرار گرفته است .برای مثال در
خﻄای سنسور جریان الگوریتم پیشنهادی فاز سنسور خﻄا داده را نیز مشخص می سازد .پس از یافتن و جداسازی خﻄای سنسور پیﮑربندی
مجدد کنترلی مبتنی بر مشاهده گرهای تﻄبیﻘی پیشنهادی پیاده می گردد.

 -1نتیجه گیري و پیشنهادات
در این جا ما با استفاده از تبدیل موجک عملﮑرد سیستم تشخیص خﻄا را بهبود بخشیدیم که نهایتاً این امر موجب بهبود عملﮑرد کلی
کنترلی سیستم و پایداری آن در برابر خﻄا شده است .نتایج شبی ه سازی های سرعت بهتر الگوریتم پیشنهادی را نسبت به روﺵ مشابه که از
ترکیب با موجک بهره نمی گیرد نشان می دهد.
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چكیده
تحلیل الﮑترومغناطیس یک تﮑنیک حملهی کانال جانبی است که میتواند اطالعات محرمانهی قﻄعات رمزنگاری را با استفاده
تشعشعات تابشی الﮑترومغناطیس ایجاد شده بر روی سﻄح این قﻄعات استخراج نماید .حمله الﮑترومغناطیس زمانی جذاب میشود که
نشت قﻄعات داخل تراشه فیلتر شده باشد یا بسیار ضعیﻒ باشد یا نویز به سیگنال توان اضافه شود .در دیگر موارد ،معموالً تحلیل
الﮑترومغناطیس تالﺵ کمتری برای شﮑستن یک محصول محافظت نشده نیاز دارد .در این مﻘاله پروب الﮑترومغناطیسی بهینه برای
اندازهگیر ی مؤﺛر و با کمترین نویز ممﮑن تشعشعات ساطع شده از سﻄح تراشهی رمزنگار در بستر سخت افزار موجود ،معرفی شده
است .به منظور بررسی عملﮑرد پروب معرفی شدهی بهینه ،حملهی الﮑترومغناطیسی بر علیه الگوریتم رمزنگاری  AESبر روی مدار
رمزکننده و پیاده ساز این الگوریتم محﻘق شد .نتایج این حمله صحت عملﮑرد ،افزایش حساسیت و بهینهشدن پروب را نشان
میدهدکه در نتیجه موجب افزایش دقت و کاهش سرعت در این حملهها میشود.
واژگان كلیدي :پروب الﮑترومغناطیس ،بهینهسازی پروب الﮑترومغناطیسی ،حمله الﮑترومغناطیس ،حمالت کانال جانبی ،رمزگشای

 -1مقدمه
همواره هدف تمام حملهها به ابزارهای رمزنگاری آشﮑارسازی کلید خصوصی ابزارهای رمزنگاری است .بااینحال ،تﮑنیکهای گوناگونی
برای دستیابی به این هدف استفاده میشوند .حملهها به ابزار های رمزنگاری برحسب هزینه ،زمان ،تجهیزات و تخصص مورد نیاز ،با یﮑدیگر
متفاوتاند[ . ]1از متداولترین حمالت امروزی میتوان به حمالت غیرتهاجمی اشاره نمود که توجه زیادی را در سالهای اخیر به خود معﻄوف
کرده است .این حمالت به حمالت کانال جانبی متداول گشتهاند .سه نوع از مهمترین انواع کانال جانبی عبارتاند از حمالت زمانی ،حمالت
تحلیل توان و حمالت الﮑترومغناطیسی .ایده اصلی این حمالت مبتنی بر تعیین کلید ابزار رمزنگاری با اندازهگیری زمان اجرایی آن ،توان
مصرفی و میدانهای مغناطیسی آن است.
تجزیه و تحلیل الﮑترومغناطیس یک تﮑنیک است که میتواند مورد استفاده برای تست نشت اطالعات محرمانه از طریق تابش قﻄعات
رمزنگاری باشد .اولین مﻘاالت منتشر در این زمینه توسط کویز کواتر 1و سامید ]2[ 2و تیم جیم پالس ]3[ 3است .کواتر و سامید نشان دادند
که اندازهگیر ی تشعشعات الﮑترومغناطیسی از کارت هوشمند ممﮑن است .کواتر همچنین روﺵهای حمله الﮑترومغناطیس ساده (SEMA) 4و
حمله الﮑترومغناطیس تفاضلی ، (DEMA) 5را معرفی کرده است .مدارات دیجیتال هنگام انجام محاسبات ،توان مصرف میکنند .به این صورت
که جریان مورد نیاز خود را از منبع تغذیه دریافت می کنند .غالباً بسیاری از این انرژی با تبدیل شدن به گرما تلﻒ میشود .در این مدارات توان

Quisquater
Samyde
3 Gemplus Team
4 Simple ElectroMagnetic Analysis
5 Differential ElectroMagnetic Analysis
1
2
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به دو صورت پویا و ایستا وجود دارد که توان مصرفی پویا وابسته به دادهها و عملیاتی است که درون مدار در حال پردازﺵ است .مصرف توان
پویا باعث ایجاد تغییرات جریان در خﻄوط عبوری در این قﻄعات و در نتیجه باعث ایجاد یک میدان الﮑترومغناطیس ضعیﻒ و متغیر وابسته به
دادهها و عملیات انجام شده درون قﻄعه رمزنگار میشود .با پیشرفت روزافزون تﮑنولوژی ساخت مدارات مجتمع توسعه این روﺵ نیاز به دانش
پیشرفته ی فیزیک و پردازﺵ سیگنال به منظور ساخت ابزاری دقیق و بهینه جهت اندازهگیری دقیق و مؤﺛر این تشعشعات با کمترین میزان
نویز ممﮑن را دارد.
اولین پروب توصیﻒ شده در مﻘاالت ،پروب گاندولفی و همﮑارانش در مﻘاله آنها در کنفرانس معتبر CHESاست[ .]3پروب در شﮑل 1
نشان داده شده است.

شكل  :1نمونهاي از پروبهاي دستساز گاندولفی []3

در مﻘاله گاندولفی تعداد زیادی پروب شامل الﻘاگرهای مجتمع شده و پروبهای مغناطیسی مورد آزمایش قرار گرفته اما در پایان با استفاده
از یک سلونوئید دستساز بهترین نتایج به دست آماده است.
در [ ]4حملههای تحلیل الﮑترومغناطیس ساده و تفاضلی بر روی  FPGAپیادهساز ی شده با الگوریتم خم بیضوی اجرا شده است .میدان
احاطهکنندهی تراشه ،در اصل میدان مغناطیسی میدان نزدیک است ،همانطور که در شﮑل  2نشان داده شده است از یک آنتن حلﻘوی برای
به دست آوردن تغییرات میدان استفاده میشود که برای تحلیل همبستگی به  1111اندازهگیری برای پیدا کردن بیتهای کلید نیازمند است.

شكل :2آنتن حلقوي قرار داده شده بر روي ]4[ FPGA

حملهی الﮑترومغناطیس به دستگاههای محافظت نشده نسبتاً آسان است و این دستگاهها ممﮑن است کمتر از یک ساعت با حمله
الﮑترومغناطیس شﮑسته شود .اما حمله به قﻄعاتی که دارای مصرف توان کم یا نشت قﻄعات داخل تراشه فیلتر شده یا بسیار ضعیﻒ باشد یا
نویز به سیگنال توان اضافه شود نیاز به ابزاری حساس و با کمترین میزان نویز در اندازه گیریها است .همچنین سرعت در این حمالت بسیار
مهم است .هرچه اندازهگیریها دقیقتر باشد به تعداد اندازهگیریهای کمتری نیاز است.

 -2تحلیل همبستگی رمز AES
ایده ی اصلی تحلیل همبستگی ،وابستگی تشعشعات ساطع شده از سﻄح تراشه رمزنگاری و وزن همینگ یا فاصلهی همینگ دادهها

است[ .]5رابﻄهی بین این تشعشعات و ) H ( R  Dیک رابﻄهی خﻄی است (  T  a.H  bکه در آن  aو  bمﻘادیر ﺛابت هستند) .در
این تحلیل کلیدی صحیح است که باعث افزایش ضریب همبستگی  WHشود.
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اگر )  H i , R  H ( R  Ciنشان دهندهی فاصلهی همینگ میان مﻘدار فعلی  Ciو مﻘدار مرجع  Rباشد ،آنگاه حاصل تابع تصمیم-
گیری در این روﺵ یک ضریب همبستگی است که به صورت رابﻄه ( )1تعریﻒ میگردد:
()1

N .T Ci H i , R   T Ci . H i , R

N . T Ci    T Ci  . N . H i2,R   H i , R 

2

2

2



 WH R  

در یک حمله کانال جانبی تفاضلی ،حملهکننده سعی میکند تا بر طبق فرض خود از کلید ،رابﻄه میان پیشبینیها و اندازهگیریهای خود
را تخمین بزند .در[ ،]6مؤلفین روشی را با استفاده از ابزار شناخته شدهی آماری ضریب همبستگی پیرسون 1پیشنهاد میدهند .اگر  Xو  Yدو

متغیر تصادفی فرض شوند  X ، cov( X , Y ) ،و   Yبه ترتیب کواریانس و انحراف معیارهای  Xو  Yباشند آنگاه ضریب همبستگی پیرسون
به صورت رابﻄه ( )2محاسبه میگردد.
()2

) Cov( X ,Y
 Y . X

  X ,Y  

این تابع میزان وابستگی خﻄی میان دو کمیت را اندازهگیری میکند .البته توابع دیگری نیز برای اندازهگیری میزان همبستگی بین دو
کمیت مانند تابع همبستگی مرتبه اسپیرمن 2پیشنهاد شده ولی آزمایشهای عملی نشان داد که نتایج بهدست آمده از این دو تابع بسیار
نزدیک به یﮑدیگر است.

 -3تعیین محدوده فركانس كار طراحی
در [ ]7سﻄح سیگنال داده شده به ورودی تﻘویتکننده در حدود  -71dBmاست ،که این ورودی جزو ورودیهای توان پایین به حساب
میآید و این ورودی در نزدیﮑی محدودهی سﻄح نویز سیستم وجود دارد که باعث اعمال یک حد پایین روی شدت سیگنال قابل آشﮑارسازی
ما میشود .ما باید این نویز را کاهش دهیم تا بتوان سیگنال آشﮑار شده را تﻘویت نماییم.
مؤلفههای مؤﺛر بر توان نویز خروجی :با توجه به معادلهی  ، Pn  KTBمؤلفههای مؤﺛر بر توان نویز و پهنای باند و دما میباشند .در
طراحی پروب الﮑترومغناطیسی ،به دلیل توان پایین ورودی به سیستم ،به تﻘویت با گین باالیی نیازمندیم و همچنین دما قابل تغییر نیست،
پس تنها مؤلفه قابل کاهش برای ما پهنای باند است تا بتوانیم توان نویز خروجی را کاهش دهیم .با توجه به تبدیل فوریه سریع 3حاصل شده از
اجرای دستورات متوجه میشویم که محدوده فرکانس کار طراحی را میتوان از فرکانس صفر تا بینهایت در نظر گرفت که با این کار طراحی
دارای پهنای باند باالیی می شود اما به لحاظ نویزی بودن به شدت نویزی است با توجه به این نﮑته که بیشترین قدرت سیگنال در
هارمونیکهای پایین است بنابراین فرکانس طراحی را حدود  4برابر فرکانس کاری میﮑروکنترلر با فرکانس بیشترین تغییرات در نظر میگیریم
[.]9

 -4پروب براي اندازهگیري تشعشات ساطع شده
یﮑی از ملزومات اصلی برای اندازهگیری دقیق و ﺛبت تشعشعات الﮑترومغناطیس ساطع شده از سیستمهای رمزنگاری وجود ابزاری با
حساسیت باال و با کمترین نویز ممﮑن است .طراحی و ساخت یک پروب الﮑترومغناطیس شامل  3بخش طراحی حسگر جهت دریافت
تشعشعات نشتی از سﻄح تراشه رمزنگار ،طراحی برد پردازﺵ و تﻘویت و انتخاب مناسب یک رابط اتصال است .در این طراحی به دلیل افزایش
سیگنال به نویز از آنتنهای حلﻘوی با چندین دور استفاده نمودیم .در شﮑل  3نمایی از طراحی این آنتن در محیط  CSTنشان داده شده است.
همچنین در شﮑل  4پترن تشعشعی این را مشاهده مینمایید.

Pearson's Correlation Coefficient
Spearman's Rank Correlation
8 Fast Forier Transforme
1
2
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شكل :4پترن تشعشعی آنتن

شكل  :3آنتن طراحی شده در محیط نرمافزار CST

 -5مشخصات آنتن طراحی شده
در شﮑل  5نمایی از آنتن طراحی شده را مشاهده مینمایید .مشخصات این آنتن در جدول  1نشان داده شده است.

شكل  :5نمایی از آنتن طراحی شده
جدول  :1مشخصات آنتن
مقدار

مشخصه

4 cm

قﻄر متوسط حلﻘه

51mm

دور سیم

51

تعداد دور

SMA

کانﮑتور

ماکزیمم دامنه دریافتی از این آنتن بدون تﻘویتکننده با توجه به شﮑل  6حدود  2/5میلی ولت است.
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شكل  : 6شكل موج آشكار شده توسط آنتن

 -6طراحی برد پردازش
برد پردازﺵ برای تﻘویت سیگنال دریافتی و همچنین فیلتر کردن فرکانسهای اضافی استفاده میشود .نحوهی قرارگیری طبﻘات نسبت به
هم در یک برد پردازﺵ بسیار مهم است .معادالت عدد نویز سیستم سری نشان میدهد که مشخصات یک سیستم سری شدیداً تحت تأﺛیر
مشخصات طبﻘهی اول است .چرا که اﺛر طبﻘهی دوم توسط بهرهی طبﻘهی اول (با فرض  )G1>1کاهش مس یابد .پس برای اینﮑه کارایی کل
سیستم بهبود یابد الزم است طبﻘهی اول دارای عدد نویز کم و بهرهی میانی باشد .پس تالﺵ باید عمدتاً روی طبﻘهی اول متمرکز شود چرا که
طبﻘههای بعدی تأﺛیر کمرنگی بر عدد نویز سیستم سری دارند[ .]3با این هدف در اولین طبﻘه یک تﻘویتکننده کم نویز و با گین باال قرار
میدهیم تا عدد نویز کل سیستم به کمترین حد خود برسد و در طبﻘات بعد از فیلتر و راهانداز خط استفاده میکنیم .در شﮑل  7نمایی کلی از
حسگر و برد پردازﺵ که درون جعبهای فلزی به منظور شیلد شدن قرار داده شده نشان داده شده است.

شكل :1نماي كلی از پروب ساخته شده

 -1مدار رمز كننده
یﮑی از ملزومات اصلی در پیاده سازی الگوریتم رمزنگاری وجود ابزار مناسب برای اجرای صحیح الگوریتم است .ازاینرو در این پایاننامه یک
مدار رمز کننده جهت پیادهسازی الگوریتم  AESو حمله به میﮑروکنترلر این سختافزار استفاده شده است.
قابلذکر است که مدار طراحیشده قابلیت برنامهریزی برای رمزهای مختلﻒ را دارد ،بهعنوان نمونه ازجمله الگوریتمهای پیادهسازی شده
در این مدار عبارتاند از:
 -1رمز بلوکی  -2 AESرمز جریانی  RC-4و  -3الگوریتم رمز جریانی ZUC
مدار تحت حمله قرار گرفته را میتوانید در شﮑل  3مشاهده نمایید.
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شكل  :1مدار رمز كننده

 -1اندازهگیري تشعشعات ساطع شده از سطح میكروكنترلر Atmega-32
برنامهی الگوریتم  AESرا به وسیلهی پروگرامر بر روی میﮑروکنترلر بارگذاری میکنیم .سپس حسگر پروب را مﻄابق شﮑل  9بر روی
تراشه قرار میدهیم و خروجی تﻘویتکننده پروب را برای ﺛبت نمونههای تشعشعات الﮑترومغناطیس به اسیلوسﮑوپ دیجیتال Infiniium
 ،Keysight DSO90604Aکه دارای پهنای باند  6GHzو نرخ نمونهبرداری  21GS/Secاست وصل میکنیم .با فشار دادن کلید  J1الگوریتم
رمزنگاری اجرا میشود .با شروع اجرای الگوریتم تشعشعاتی وابسته به دادههای ورودی میﮑروکنترلر ساطع میشود که این تشعشعات را توسط
اسیلوسﮑوپ ﺛبت نمودیم .در شﮑل  11شﮑل موج این تشعشعات نشان داده شده است.

شكل :1نحوهي قرارگیري پروب نسبت به میكروكنترلر

شكل  :11سیگنال تشعشعات
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 -11اجراي حملهي كانال جانبی الكترومغناطیس
به منظور روشن شدن مﻄالب گفته شده ،تحلیل الﮑترومغناطیس الگوریتم  AESرا بررسی مینماییم و نشان میدهیم که چگونه وابستگی
تشعشعات الﮑترومغناطیس و مﻘادیر میانی باعث آشﮑار شدن کلید مخفی الگوریتم میگردد .شﮑل  11نمایی از روند اجرای الگوریتم  AESرا
بیان میکند .دور نخست الگوریتم  AESمتشﮑل از مراحل زیر است:

شكل  :11مراحل اجراي الگوریتم ]1[ AES-128

به طور کلی هدف حمله تحلیل الﮑترومغناطیس ،خروجی مرحله  SubByteبعد از  AddRoundKeyاولیه است .این عملیات در شﮑل 12
مشخص است.

شكل :12محل نشت اطالعات از الگوریتم ]1[ AES

 -11تحلیل همبستگی رمز AES
در این تحلیل دیگر نیازی به گروهبندی نمونههای تشعشعات نیست .در تحلیل همبستگی با توجه به تابع همبستگی پیرسون ،تشعشعات را
با استفاده از مدل وزن همینگ شبیهسازی میکنند .در ادامه نتایج حاصل از این تحلیل را بررسی میکنیم.
در ابتدا حملهی همبستگی را بر روی  31نمونه اجرا نمودیم .همانطور که در شﮑل  13مشخص است ،کلید صحیح بیشترین قله را در
میان کلیدهای دیگر داراست و میتوان با اطمینان کامل گفت که کلید صحیح است .توجه داشته باشید که هر بایت کلید عددی بین  1تا 255
است ولی در نرمافزار  MATLABمؤلفهی آرایهها از یک آغاز میشوند بنابراین در شﮑل  13کلید  44مشاهده میشود.
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شكل  :13تحلیل همبستگی الكترومغناطیس به ازاي كلید  43و  11نمونهگیري

در ادامه این حمله به ازای  51نمونه انجام شده است که مﻄابق شﮑل  16کلید صحیح بیشترین قله را در میان کلیدهای دیگر دارا شد.

شكل :14تحلیل همبستگی الكترومغناطیس به ازاي كلید  43و  51نمونهگیري

برای حصول اطمینان کافی از عملﮑرد ،حمله به ازای بایتها ی دیگر کلید نیز انجام داده شد که به ازای کلیدهای دیگر نیز کلید به درستی
کشﻒ گردید.

 -12نتیجهگیري
در این مﻘاله نشان داده شد با تمرکز بر ساخت پروب الﮑترومغناطیس میتوان تشعشعات ساطع شده از سﻄح تراشه را با کمترین نویز
ممﮑن آشﮑارسازی و ﺛبت نمود .با اندازهگیری دقیق و ﺛبت این تشعشعات میتوان حمله ی کانال جانبی الﮑترومغناطیس را بر روی سختافزار
رمزنگاری پیاده سازی نمود .به همین منظور الگوریتم  AESبر روی سخت افزار رمزن گاری پیاده سازی و با اجرای الگوریتم رمزنگاری
تشعشعات ساطع شده از سﻄح تراشه اندازهگیری شد .میزان دامنهی این تشعشعات هنگامی که هیچ فاصلهای بین حسگر و تراشه وجود
نداشت تا سﻄح چندین ولت و بدون کمترین نویز میرسد همچنین با فاصله دادن پروب از سﻄح تراشه تا فاصلهی چند سانتیمتر همچنان
تشعشعات قابل اندازهگیری و ﺛبت می باشد .نتایج حاصل از این حمله عملﮑرد صحیح این حمله را تصدیق نمود و همچنین با توجه به نتایج این
حمله از جمله میزان همبستگی باال ،پیک بارزی که در نشان دادن کلید صحیح به ما کمک نمود و همچنین تعداد کم نمونهگیریها جهت
تشخیص کلید صحیح ،نشان از صحت عملﮑرد در حمله ی همبستگی الﮑترومغناطیس ،کاهش زمان کشﻒ کلید ،افزایش حساسیت و بهینه
شدن این پروب است.

52

1931  بهمن ماه-1  شماره-سال اول

منابع
[1]

A. Tisserand, “‘ Power Analysis Attacks : Revealing the Secrets of Smart Cards ’ by Stefan Mangard ,
Elisabeth Oswald and Thomas Popp What the book is about Summary of the book,” pp. 1–4, 2007.

[2]

J.-J. Quisquater and D. Samyde, “Electromagnetic analysis (ema): Measures and counter-measures for smart
cards,” in Smart Card Programming and Security, Springer, 2001, pp. 200–210.

[3]

K. Gandolfi, C. Mourtel, and F. Olivier, “Electromagnetic analysis: Concrete results,” in Cryptographic
Hardware and Embedded Systems—CHES 2001, 2001, pp. 251–261.

[4]

P. Delmotte, B. Preneel, G. Vandenbosch, and I. Verbauwhede, “Electromagnetic Analysis Attack on an
FPGA Implementation of an Elliptic Curve Cryptosystem,” pp. 22–24, 2005.

[5]

P. Kocher, "Timing Attacks on Implementation of Diffie-Hellman, RSA, DSS and other Systems," Adv.
Cryptology, Proc. Crypto96, Lect. Notes Comput. Sci.(LNCS), vol. 1109, pp. 104-113, 1999.

[6]

M. Masoomi, M. Masoumi and M. Ahmadian, "A Practical Differential Power Analysis Attack against an
FPGA Implementation of AES Cryptosystem," in IEEE ISociety, 2010.

[7] H. Rezayati, "Analysis and implementation electromagnetic attacks on algorithm AES in hardware platform
encryption " Imam hossein, 2013.
[8]

D. M. Pozar, Microwave engineering. John Wiley & Sons, 2009.

[9]

A. V Oppenheim, R. W. Schafer, and J. R. Buck, Discrete-time signal processing, vol. 2. Prentice hall
Englewood Cliffs, NJ, 1989.

53

نشریه پژوهشهای نوین علوم مهندسی

54

