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نگهداري و تعميرات به مجموعه فعاليتهايي گفته ميشود که
سبب افزايش عمر مفيد ماشينها شده و همچنين کاهش مصرف
قطعات يدکي ،انرژي و هزينه را نيز بدنبال دارد و کارايي و
راندمان عملي ماشينها را افزايش ميدهد [ .]1به طور کلي
اصليترين هدف سامانه نگهداري و تعميرات ،بهينه نمودن
توانايي ماشين آالت ،به منظور رسيدن به حداکثر توليد و کاهش
فرسايش و خرابي آنها است [.]2
پيشرفت سريع فناوري و همهگير شدن صنعت و گسترش آن
در تمامي نقاط جهان و افزايش سرمايهگذاريها در صنايع و
محدوديتي که در منابع و مواد اوليه مورد نياز وجود دارد ،مسئله
کارايي و بهرهوري را به صورت مهمترين مسئله نزد صاحبان
صنايع و مديران مسئول صنعت مطرح نموده است [ .]3از طرفي
امروزه از بيشتر سامانههاي توليدي ،خدماتي و تاسيساتي انتظار
مي رود که در ساعات کار طوالني از کار افتادگي غير منتظره
نداشته باشند ،اين در حالي است که شکست و ايجاد عيب در
زمانهايي از دوره عمر قطعات موجب بوجود آمدن خسارات و
هزينههاي جبرانناپذير و کاهش بهرهوري ميشود [ .]4بنابراين
براي جلوگيري از کاهش کيفيت خط توليد و هزينههاي متعاقب
ناشي از آن ،نگهداري و تعميرات بهعنوان يکي از مهمترين راه
کارهاي مؤثرکه به صورت برنامهريزي شده و هدفدار انجام مي-
گيرد ،مطرح است [.]5
امروزه براي تشخيص عيوب ماشينهاي دوار از روشهاي
مختلفي استفاده ميشود که از آن جمله ميتوان به روشهاي
آماري [6و ،]7تحليل ارتعاشات [8و  ،]9تحليل حوزه زمان [،]11
تحليل المان محدود [ ،]11شبکههاي عصبي چند اليه )MLP(1
و سامانه استنتاج تطبيقي فازي – عصبي ]12[ )ANFIS(2
اشاره نمود .از بين اين روشها ،دو روش شبکه عصبي چند اليه و
سامانه استنتاج تطبيقي فازي – عصبي بدليل کاهش احتمال
خطاي انساني در تصميمگيريهاي حساس ،تخمين قدرتمند
توابع غير خطي در شرايط وجود عدم قطعيت ،قابليت يادگيري
تطبيقي و نيز استفاده از دانش خبره در به دست آوردن رابطة
بين ورودي و خروجي ،در تشخيص عيوب ماشينهاي دوار در
حال گسترش هستند [.]13
در سال  2119تحقيقي توسط وينگ و همکاران [ ]14در
زمينه عيبيابي ماشينهاي دوار به کمک شبکه عصبي انجام شد.
در اين مقاله چهار عيب ناباالنسي ،ناهمراستايي ،خرابي بيرينگ و
شالق زدن روغن را بر روي دستگاه آزمايش بطور جداگانه ايجاد
شده است .شبکه عصبي مورد استفاده در اين تحقيق از نوع سه

اليه بود .تعداد نرون در اليههاي ورودي ،مياني و خروجي به
ترتيب برابر با  31 ،21و  4بود .عمل عيبيابي با سه روش
ضرايب مختلف  ،تکرار شده و مشخص شد که روش ضرايب
مختلف از دو نوع ديگر بهتر است .در سال  2118تحقيقي توسط
لي و همکاران [ ]15به نام «يک شيوه جديد براي عيبيابي
ماشينهاي دوار» انجام شده است .در اين تحقيق براي عيبيابي
بيرينگ هاي نوع شيار عميق ،بر مبناي تحليل آماري و روش
بهبود يافته با استفاده از شبکه فازي -عصبي و شبکه عصبي چند
اليه انجام شده است .نتايج بدست آمده از اين تحقيق نشان داد
که در طبقهبندي عيوب ،روش شبکه فازي -عصبي نسبت به
روش شبکه عصبي چند اليه کارايي بيشتري دارد .در مطالعه
انجام شده توسط زيو و گوال [ ]16از روش فازي -عصبي در
عيبيابي ماشينهاي دوار استفاده شده است .در اين مطالعه
هدف اصلي باال بردن ميزان درستي طبقهبندي بوده که نتايج
نشان دادند که اين روش ميتواند در تشخيص عيب و سپس
کاربرد آن به صورت پايهاي براي طبقهبندي عيوب بيرينگها و
خطاهاي آنها مورد استقاده قرار گيرد.
هدف اين پژوهش ،تشخيص عيوب ماشينهاي دوار با رويکرد
نگهداري و تعميرات پيشگيرانه مبتني بر شرايط دستگاه و
استفاده از ساختارهاي هوشمند شبکه فازي -عصبي و شبکه
عصبي چند اليه و مقايسه کارايي دو روش گفته شده در
تشخيص عيوب است .همچنين با استفاده از روش تحليل اجزاي
اصلي در جهت افزايش دقت و سرعت اين شبکهها تالش شده و
با در نظر گرفتن نيازهاي واقعي که در عمل پيش ميآيد ،ساختار
اطالعاتي مورد نظر تهيه شده است.

عيوب موجود در يک ماشين دوار به دليل انواع بسيار
گوناگون ماشينهاي دوار غير قابل شمارش و در بعضي اوقات
ميباشند .بنابراين در اين تحقيق به بررسي برخي
ناشناخته
از عيوب اصلي که در تمام ماشينهاي دوار مشترک بوده،
پرداخته ميشود .براي انجام اين کار از تجهيزات مورد نياز،
روشها و مراحل زير استفاده شده است.
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که در معادالت فوق:
 :ميزان تغييرات قله بر حسب ميلي متر بر ثانيه؛
 :به ترتيب بيشترين و کمترين
و
مقدار قله در فرکانسهاي مختلف؛  :ميانگين مقادير ويژه بر
 :مقدار ويژه
حسب ميليمتر بر ثانيه؛  :Nتعداد مقادير ويژه؛
 :ميانگين مطلق مقادير ويژه بر
در فرکانسهاي مختلف؛
ريشه ميانگين مربعات بر حسب
حسب ميليمتر بر ثانيه؛
 :نسبت پيک به ميانگين؛  :مقدار
ميليمتر بر ثانيه؛
کرتوسيس؛  :عامل کرست؛  :عامل ايمپالس؛  :عامل
 :عامل آزاد؛  :انرژي برحسب ميليمتر بر مجذور
شکل؛
 :انرژي بهينه برحسب ميليمتر بر مجذور ثانيه
ثانيه و
هستند.
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که در معادله فوق:
 :ميانگين دادهها در جهت محور xها؛  nتعداد کل دادههاي
موجود و  :مقدار هر داده در جهت محور xها است.
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که در معادله فوق:
 :ميانگين دادهها در جهت محور yها و
جهت محور yها است.
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نتايج مقايسه خروجيهاي مطلوب و خروجيهاي واقعي شبکه
نشان ميدهد که از  128مورد اندازهگيري مربوط به کل داده-
هاي هر عيب ،شبکه عصبي چند اليه موردنظر تعداد  115مورد
ناياالنسي 92 ،مورد ناهمراستايي 112 ،مورد لقي مکانيکي و 99
مورد خرابي بالبيرينگ را به صورت صحيح و در ساير موارد،
عيوب را اشتباه تشخيص داده است (جدول شماره .)1

شکل شماره ( )3نشان ميدهد که با افزايش تعداد نرون در اليه
مياني ،درصد آموزش شبکه بهبود يافته به طوري که با افزايش
تعداد نرونها به  11عدد در اليه مياني ،شبکه بهترين عملکرد را
از خود نشان داده است .البته هميشه ميان افزايش تعداد نرونها
در اليه مياني و بهبود آموزش شبکه رابطه مستقيمي برقرار
نيست چنانکه در اين مطالعه ،با افزايش تعداد نرونها (بيشتر از
 11نرون) درصد آموزش شبکه نه تنها افزايش نمييابد بلکه در
برخي موارد ثابت و يا با روند نزولي همراه است.

بررسي رابطه ميان درصد آموزش شبکه و تعداد عبور دادهها
نشان ميدهد که با افزايش تعداد عبور دادهها ،درصد آموزش
شبکه نيز بهبود مييابد به طوري که با رسيدن تعداد عبور دادهها
به  1111تکرار ،شبکه عصبي چند اليه باالترين کارايي را به-
دست آورده است در حاليکه با افزايش تعداد عبور دادهها (بيشتر
از  1111تکرار) درصد آموزش شبکه تغيير محسوسي نداشته
است (شکل .)4

با توجه به اينکه خطاي موردنظر و تعداد عبور دادهها دو شرط
اصلي براي توقف فرآيند آموزش هستند ،شکل ( )5نشان ميدهد
که با افزايش تعداد عبور دادهها ،خطاي ايجاد شده که همان
اختالف بين خروجي واقعي شبکه و خروجي مطلوب است ،دائماً

کاهش يافته و در حد قابل قبولي از خطا همگرا شده است .در
پايان ،مقايسه همگرايي شبکه در بخش آموزش و آزمايش نشان-
دهنده همگرايي بهتر و خطاي کمتر در بخش آموزش است.

نتايج مقايسه خروجيهاي مطلوب و خروجيهاي واقعي
شبکه در جدول شماره ( )2نشان ميدهد که از  128مورد
اندازهگيري مربوط به کل دادههاي هر عيب ،شبکه فازي-عصبي
موردنظر تعداد  125مورد ناياالنسي 119 ،مورد ناهمراستايي،
 118مورد لقي مکانيکي و  121مورد خرابي بالبيرينگ را به
صورت صحيح و در ساير موارد ،عيوب را اشتباه تشخيص داده
است.

شکل ( )6نشان ميدهد که با افزايش تعداد عبور دادهها ،درصد
آموزش شبکه فازي-عصبي نيز بهبود مييابد چنانکه با افزايش
تعداد عبور دادهها به  11تکرار ،بيشترين ميزان کارآيي شبکه به-
دست آمده است .نتايج همچنين نشان ميدهند که درصد
.

با توجه به  512مورد اندازهگيري نهايي مربوط به عيوب مختلف
و بهينهسازي تمام دادهها ،مقايسه خروجي واقعي و خروجي
شبکه در شکل ( )7نشان ميدهد که شبکه فازي -عصبي داراي
تقريب قابل قبولي از خروجي واقعي نسبت به خروجي شبکه در
مورد تشخيص عيوب است.

آموزش شبکه ،همواره با افزايش تعداد عبور دادهها داراي روند
افزايشي نيست و در برخي از موارد ثابت و يا با روند نزولي نيز
همراه است

نتايج اين مطالعه نشان ميدهد که تغييرات موجود در توابع
عضويت ،قبل و بعد از آموزش شبکه فازي-عصبي بسيار کم است
(شکلهاي  8و .)9
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Multi-Layer Perceptron (MLP)
Adaptive Neural - Fuzzy Inference Systems
(ANFIS)
Absolute average
Shape factor
Free factor
Tan-sigmoid
Goal
Epochs
Premise Parameters

