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Abstract
Objective: Major producers consider quality as a major criterion in decision making.
Quality characteristics are affected by maintenance and repair decisions. In this study, a
model is developed to determine significant measurements of production equipment
affecting the quality of a continuous product to identify which measurements are more
critical in terms of quality.
Methods: Diversity of parameters affecting the quality and the delay until effects on
quality come into view, are the main aspects of the issue. Genetic algorithm with a fitness
function including prediction accuracy, convergence rate, and number of measurements is
developed to obtain optimum set of measurements. Artificial neural networks are also
used to evaluate the reliability and validity of the solutions.
Results: The proposed model was applied and evaluated by a case study in unit 2, Parand
Gas Turbine Power Plant. The results demonstrated the optimum set of measurements
which are significantly related to quality characteristic. In addition, the available data
demonstrating that the terminal equipment in production process has more significant
effects on quality.
Conclusion: The proposed model enjoys the capability of identifying the most important
health measurements affecting the output quality of a continuous product in some limited
steps of optimization algorithm by processing the history data from Condition Monitoring
Process. With these significant measurements available, the decision makings in
maintenance and repair can happen on the grounds of quality.
Keywords: Genetic algorithm, Condition monitoring, Health measurement, Identification,
Quality characteristic.
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چکیده
هدف :تولیدکنندگان برتر ،کیفیت را معیاری اصلی در تصمیمگیری میدانند .در این بین مشخصههای کیفیتی تحت تأثیر تصمیمهای
نگهداری و تعمیرات قرار میگیرند .به بیان دیگر یکی از راههای کنترل کیفیت محصول بررسی شاخصهای خروجی تجهیزات است.
به همین دلیل در این مقاله مدلی برای تحلیل شاخصهای اصلی دریافتی از تجهیزات تولیدی برای شناسایی شاخصهای مؤثرتر بر
کیفیت یک محصول پیوسته توسعه مییابد.
روش :تنوع پارامترهای مؤثر بر کیفیت و تأخیر زمانی تا بروز تأثیرات در کیفیت ،دو جنبه عمده مسئله هستند .در این مقاله روشی
مبتنی بر الگوریتم ژنتیک همراه با تابع برازندگی شامل معیارهای دقت تخمین ،سرعت همگرایی و تعداد شاخصها برای شناسایی
ترکیب بهینه شاخصها توسعه یافته است و از شبکههای عصبی مصنوعی برای ارزیابی میزان برازندگی پاسخها استفاده میشود.
یافتهها :مدل نهایی ،در رابطه با واحد دو نیروگاه گازی پرند ارزیابی و استفاده شد .استفاده از این مدل موجب شد ،مجموعه بهینه
معیارهای مؤثر بر مشخصه کیفیت در نیروگاه مشخص شود .در این مورد مطالعاتی و بر اساس دادههای در اختیار ،نتایج نشان میدهد
تجهیزات انتهایی فرایند تولید ،تأثیر معنادارتری بر مشخصه کیفیتی دارند.
نتیجهگیری :مدل توسعهیافته میتواند در قدمهای معین و با در دست بودن دادههای حاصل از فرایند پایش وضعیت تجهیزاتِ فرایند
تولید شود .همچ نین اطالعات وضعیت مشخصه کیفیتی ،برای یک محصول پیوسته تعیین کند کدام یک از شاخصهای سالمت
تجهیزات فرایند تولید ،تأثیر بیشتری بر کیفیت خروجی دارند و الزم است در تصمیمگیریهای نگهداری و تعمیرات ،به آن بیشتر توجه
شود.
کلیدواژهها :الگوریتم ژنتیک ،پایش وضعیت ،شاخص سالمتی ،شناسایی ،مشخصه کیفیتی.
استناد :حیدری ،امیر؛ شهابی حقیقی ،سید حمیدرضا؛ احمدی ،عباس ( .)7931شناسایی شاخصهای سالمت تجهیزات ،مؤثر بر کیفیت
یک محصول پیوسته (مطالعه موردی :فرایند تولید برق واحد دو نیروگاه گازی پرند) .فصلنامه مدیریت صنعتی.481 -455 ،)9(71 ،
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مقدمه

امروزه تنها تولید بهموقع محصوالت و عرضه آنها به بازار بهمنظور حفظ و رشد سهم تولیدکننده از سودآوری آن بازار ،کافی
نیست .رشد آگاهی مصرفکنندگان ،توقعات آنها را از کیفیت محصوالت افزایش میدهد (مونتگومری .)1113 ،7در این
میان کارکرد تجهیزات فرایند تولید به عنوان عامالن اصلی تولید ،بر تولید بهموقع و باکیفیت محصول تأثیرگذارند .سالمتی
کارکرد تجهیزات تولید موضوع نگهداری و تعمیرات است (آریش ،سینر و واگنکنچت )11111 ،و پایش شاخصهای سالمت
تجهیزات بیشتر با هدف در دسترس نگاه داشتن آنها برای تولید بهموقع و چابکی نگهداری و تعمیرات صورت میگیرد
(آقایی ،آقایی و ناجیزاده .)7934 ،روشها و مدلهایی که برای تصمیمگیری در نگهداری و تعمیرات تجهیزات توسعه
یافتهاند ،به معیار کیفیت محصوالت کمتر توجه کردهاند (احمد و کمارالدین .)1171 ،9انتخاب روشهای نگهداری و تعمیرات
توسعهیافته ،در زمانهای اخیر مبتنی بر نیازهای عملیاتی و فاکتورهای هزینهای تولید بوده است (بایدیا ،دی ،قوش و
پتریدیس .)1178 ،4توجه به مقوله کیفیت در نگهداری و تعمیرات بهمعنای ایجاد تعامل بین دو حوزه اساسی تولید یعنی
نگهداری و تعمیرات و مدیریت کیفیت است .این تحقیق شناسایی شاخصهای سالمت تجهیزات که بر کیفیت محصول
نهایی تأثیرگذارند را به عنوان راهی کارآمد برای ایجاد ارتباط بین دو حوزه نگهداری و مدیریت کیفیت پیشنهاد میدهد.
عملکرد ضعیف یک تجهیز بدون آنکه از کار بیفتد ،ممکن است کیفیت محصول را تحت تأثیر قرار دهد .آرانراج و

مایتی5

( )1111و آریش و همکاران ( )1111از جمله محققانی هستند که بر ارتباط نزدیک شرایط کارکردی تجهیزات تولید و
کیفیت محصوالت تأکید کردهاند.
نگهداری وابسته به شرایط ،1که با نام نگهداری «پیشبینانه »1نیز شناخته میشود ،بهعنوان یکی از مدرنترین
رویکردهای نگهداری پیشگیرانه شناخته شده (احمد و کمارالدین )1171 ،و میتواند بهعنوان پلی کارامد برای ارتباط با
کیفیت محصول استفاده شود .فرایند پایش وضعیت 8که قلب نگهداری وابسته به شرایط است ،وضعیت سالمت تجهیزات
را به کمک ابزارآالت پایش ،تعیین میکند .اطالعات وضعیت سالمت تجهیزات به کمک مدلی ،به معیار تصمیمگیری
ارتباط مییابد و ارزش آن معیار را تعیین میکند .این معیار می تواند بر قابلیت اطمینان تجهیز یا نحوه تأثیر بر کیفیت
محصول فرایند ناظر باشد ،هرچند به میزان کافی به معیار کیفیت محصول خروجی پرداخته نشده است.
در این مقاله ،برای ارتباط دادههای فرایند پایش وضعیت به کیفیت محصول خروجی ،در چارچوب فرایند تصمیمگیری
در نگهداری پیشبینانه ،مدلی ارائه میشود .در مدل پیشنهادی یک مشخصه کیفیتی از محصول خروجی ،بهعنوان معیار
کیفیتی تصمیمهای در نظرگرفتهشده است .مدل پیشنهادی مؤثرترین گروه شاخصهای سالمت در ارتباط با متغیر مشخصه
کیفیتی را تعیین میکند .تأثیر سایر پارامترهای فرایند تولید بهجز شاخصهای سالمت بر مشخصه کیفیتی ،همچنین حقیقت
تأخیر زمانی در بروز تأثیرات پارامترهای فرایند بر مشخصه کیفیتی ،از مهمترین ابعاد این مسئله هستند .نحوه بهکارگیری
و ارزیابی مدل پیشنهادی ،به کمک دادههای واقعی از واحد دو نیروگاه گازی پرند ،صورت پذیرفته است .ادامه این گزارش
به این صورت سازمان یافته است؛ در بخش بعد ،اجزای مختلف مدل پیشنهادی تشریح میشود .سپس بهکارگیری و ارزیابی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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8. Condition Monitoring
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مدل در شرایط تجربی و واقعی در دستور کار قرار میگیرد .در نهایت ،در بخش آخر ،بحث و جمعبندی گزارش تفصیل
داده شده است.
پیشینة پژوهش

شناسایی شاخص های سالمت تجهیزات که بر کیفیت محصول نهایی تأثیر گذارند موضوعی است که میتواند بهصورت
جداگانه در حوزه ادبیاتی نگهداری و تعمیرات بهعنوان یک مسئله تصمیمگیری و همچنین در حوزه مدیریت کیفیت بررسی
شود .به منظور دستیابی به درک صحیحی از ادبیات موضوع و شکاف تحقیقاتی که انجام این پژوهش را ضروری میکند،
رویکردی تحلیلی و قدم به قدم در مرور ادبیات اتخاذ میشود .ابتدا شاخصهای سالمت تجهیزات بهعنوان بخشی از
پارامترهای فرایند تولید که بر کیفیت محصول تأثیرگذارند ،در ادبیات تحقیق بررسی میشوند .سپس به بررسی بخشی از
ادبیات پرداخته میشود که بهطور خاص بر تأثیر شاخصهای سالمت تجهیزات بر کیفیت محصول نهایی میپردازند.
حقیقت ارتباط شاخصهای سالمت تجهیزات که موضوع نگهداری و تعمیرات است بر کیفیت محصول که موضوع مدیریت
کیفیت است ،سبب میشود مسئله نحوه تأثیرگذاری شاخصهای سالمت بر کیفیت ،در نگاهی جزء به کل ،بهعنوان بخشی
از مسئله نحوه تعامل دو حوزه نگهداری و تعمیرات و مدیریت یا کنترل کیفیت با یکدیگر قرار بگیرند .از این رو در ادبیات
بر نحوه مواجهه محققان با این مسئله مرور کلیتری شده و بررسی خواهد شد که نگهداری وابسته به شرایط بهعنوان
رویکردی مدرن در حوزه نگهداری پیشبینانه ،به حوزه مدیریت کیفیت ورود بهتری داشته است .نگهداری وابسته به شرایط
به پایش سالمت تجهیزات میپردازد و از طریق ایجاد تعامل بین شاخصهای سالمت تجهیزات و کیفیت محصول نهایی،
می تواند تعامل بین حوزه نگهداری و کیفیت را شکل دهد .در نهایت با نزدیک شدن به پیشینه پژوهش محدود به مدل
پیشنهادی ،شکافهای موجود در روشهای قبلی تشریح میشود.
کیفیت محصول و پارامترهای فرایند تولید

الزم است عوامل مختلف که در تعامل با موضوع کیفیت محصول قرار دارند ،به دقت بررسی شوند .کیفیت محصول خروجی
یک فرایند تولید ،تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار میگیرد که اصطالحاً «پارامترهای فرایند» نامیده میشوند .برخی از این
پارامترها عبارتاند از (مونتگومری .7 :)1113 ،جنس ،کیفیت و وضعیت مواد خام ورودی .1 ،مهارت و وضعیت نیروی
انسانی .9 ،شیوه تولید و توالی عملیات .4 ،تنظیمات ابزار (سرعت خوراک ،زاویه برش ،نرخ هوادهی و  .5 ،)...شرایط محیطی
کار .1 ،انرژی .1 ،نوع تجهیزات و ابزارهای مورد استفاده و  .8وضعیت کارکردی تجهیزات و نگهداری و تعمیرات.
پایش عوامل ذکرشده و نحوه تأثیر آنها بر فرایند تولید ،موضوع «کنترل یا پایش فرایند »7است که در برخی از منابع
بهعنوان «مهندسی فرایند »1نیز شناخته میشود (ونکاتاسوبرامانیان ،رنگاسوامی ،کاووری و یین .)1119 ،9پایش پارامترهای
فرایند تولید با اهدافی چون کارا نگاهداری فرایند ،کاهش هزینههای مصرفی ،بهینه نگاه داشتن عملیات ،عیبیابی و رفع
عیب و همچنین کنترل کیفیت خروجی فرایند صورت میگیرد .پیرامون مهندسی فرایند در مقاله ونکاتاسوبرامانیان و
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3. Venkatasubramanian, Rengaswamy, Kavuri & Yin

1. Process Control or Process Monitoring
2. Process Engineering
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همکاران ( )1119مرور جامعی شده است .همانطور که مشاهده میشود ،در مهندسی یا کنترل فرایند ،به نحوه عملکرد
تجهیزات فرایند بهعنوان یکی از عوامل و در کنار سایرین اشاره شده و نحوه تأثیر کارکرد آنها بر متغیرهای مهم فرایند از
جمله کیفیت محصول خروجی بررسی میشود .هرچند با مطالعه پژوهشهای صورتگرفته در زمینه کنترل فرایند در راستای
بهبود کیفیت محصول ،به موضوع شرایط کارکردی تجهیزات بهعنوان عناصر تولید ،توجه غیرتخصصی و کمتری شده
است ،اما رابطه بین پارامترهای فرایند تولید مانند سرعت تغذیه تجهیز ،سرعت برش ،زوایا و  ،...حجم زیادی از مطالعات
در ادبیات بهبود و کنترل کیفیت را به خود اختصاص دادهاند .این در حالی است که شرایط کارکردی عناصر فرایند تولید
مانند مؤلفههای تجهیزات و ابزارآالت بهطور قابل توجهی در کنار سایر پارامترهای فرایند بر شرایط کلی تولید و در نهایت
مشخصه کیفی محصول تأثیرگذار هستند .از طرفی دیگر ،شرایط کارکردی و سالمتی تجهیزات تولید موضوع نگهداری و
تعمیرات است .این عبارات استنتاجکننده رابطه نزدیک رویکردهای نگهداری و تعمیرات و مدیریت کیفیت هستند ،رابطهای
که بندایا و دوفوآ )7335( 7از آن به عنوان حلقه گمشده یاد میکنند.
مسئله کیفیت ـ نگهداری بخشی از یک مسئله بزرگتر

بسیاری از محققان این مسئله (توجه به کیفیت و نگهداری بهصورت همزمان) را بخشی از مسئله بزرگتر میدانند .وارد
کردن تأثیرات متقابل برنامهریزی در هر یک از عناصر اصلی مسائل کارگاهی ،یعنی تولید ،نگهداری و کیفیت مسئلهای
است که بهجز در سالهای اخیر ،توجه کمتری به آن شده است .آنها یکپارچگی میان تصمیمهای تولید ـ نگهداری ،تولید
ـ کیفیت ،کیفیت ـ نگهداری و تولید ـ نگهداری ـ کیفیت را موضوع مهمی ارزیابی میکنند که نسبت کمتری از مطالعات
را به خود اختصاص دادهاند .بن دایا و رحیم ، )1111( 1بودای ،دکر و نیکولی ،)1118( 9پندی و کولکارنی و رات)1171( 4
و حدیدی ،التُرکی و رحیم )1177( 5مطالعاتی مروری بر این موضوع ارائه دادهاند و تالشهای صورتگرفته در موضوع
ادغام مسائل تولید ،نگهداری و کیفیت را بررسی کردهاند.
مطالعات پیرامون مسئله کیفیت ـ نگهداری در ادبیات تحقیق که بیشتر از جنبه کارگاهی 1به آن پرداخته شده است،
پیرامون این محورها صورت گرفته است (حدیدی و همکاران:)1177 ،
 .7طراحی اقتصادی نمودار کنترل کیفیت با درنظرگیری جنبههای نگهداری و بهینهسازی سیاستها
 .1تصمیمسازیهای نگهداری با درنظرگیری جنبههای کیفیتی
در این ادبیات منظور از سیاست و تصمیم در نگهداری تعیین نوع نگهداری شامل جایگزینی یا تعمیر در کنار زمان
نگهداری است .رحیم )7339( 1بهطور همزمان طراحی بهینه پارامترهای یک نمودار کنترل ̅𝑋 و زمان نگهداری پیشگیرانه
را برای یک فرایند تولید با نرخ شکست افزایشی در نظر گرفت .بن دایا ،)7333( 8بن دایا و رحیم ( )1111و رحیم ()7334
با فرض افت وضعیت فرایند تولید در شرایط تحت کنترل و پیروی آن از یک توزیع احتمالی با نرخ خرابی افزایشی ،ادغام
نگهداری پیشگیرانه و نمودار ̅𝑋 را بررسی کردند .کاسدی ،بودن ،لیو و پول )1111( 3نمودار ̅𝑋 را در تعامل با سیاست
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6. Workshop
7. Rahim
8. Ben-Daya
9. Cassady, Bowden, Liew & Pohl

1. Ben-Daya & Duffuaa
2. Ben-Daya & Rahim
3. Budai, Dekker & Nicolai
4. Pandey, Kulkarni & Vrat
5. Hadidi, Al-Turki & Rahim
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نگهداری پیشگیرانه مبتنی بر جایگزینی تجهیز مطالعه کردند .راژوی ،رزگ و چلبی )1113( 7نمودار کنترل و سیاست
نگهداری پیشگیرانهای را برای یک سیستم تولید همراه با شکست تصادفی که در حال تولید واحدهای منطبق و غیرمنطبق
است توسعه دادند .پاناگیوتیدو و تاگاراس )1111( 1برای بهینهسازی نگهداری پیشگیرانه در یک فرایند تولید و با دو حالت
کیفیتی (تحت کنترل و خارج از کنترل) مدلی اقتصادی را تحلیل کردند .آنها یک سال بعد مدل بهینهسازی سیاست
نگهداری از میان نگهداریهای کامل و غیرکامل را برای فرایند تولید با دو حالت کیفیتی (تحت کنترل و خارج از کنترل)
توسعه دادند (پاناگیوتیدو و تاگاراس .)1118 ،پاناگیوتیدو و ننس )1113( 9برای رویههای کیفیتی و نگهداری با استفاده از
نمودار کنترل شوهارت برای متغیرها ،مدلی پیشنهاد دادند .مهدی ،نیژال و انیس )1171( 4برای سیستم تولیدی با واحدهای
منطبق و غیرمنطبق ،سیاست نگهداری هماهنگ با نمودار کنترل ارائه دادند.
لزوم ورود نگهداری وابسته به شرایط در مسئله کیفیت ـ نگهداری

مَن ،ساکسِنا و ناپ )7335( 5روشهای توسعهیافته در نگهداری پیشگیرانه را به دو دسته آماری 1و وابسته به

شرایط1

طبقهبندی میکنند .روشهای دسته آماری بر پایه تحلیل اطمینان و آمار شکست تجهیزات قرار میگیرند .در صورتی که
روشهای دسته دوم بر اساس پایش وضعیت تجهیز و به کمک فناوری انواع حسگرها تشکیل میشوند .آنها اثبات میکنند،
زمانی که نرخ خرابی و افت سالمتی تجهیزات افزایش مییابد ،روشهای نگهداری پیشگیرانه موجود در دسته نخست با
کاهش کارایی مواجه میشوند .در حالی که چنین وضعیتی برای روشهای دسته دوم رخ نمیدهد.
مدلهای مرورشده درباره مسئله کیفیت ـ نگهداری اغلب در دسته روشهای آماری نگهداری پیشگیرانه قرار میگیرند.
به نظر میرسد با رشد هر روزه فناوری در ارائه تجهیزآالت پایش وضعیت تجهیزات و با توجه به کاستیهای رویکردهای
دسته نخست  ،نگهداری وابسته به شرایط رویکرد غالب واحدهای صنعتی مختلف قرار گیرد و با توجه به اهمیت مسائل
کیفیت ـ نگهداری ،مدلهای بیشتری در زمینه نگهداری وابسته به شرایط با رویکرد کیفیتی ضرورت یابد.
ادبیات محدود موجود در زمینه نگهداری وابسته به شرایط و کیفیت ،تمرکز اصلی را بر طراحی بهینه نمودار شوهارت
به کمک دادههای حاصل از فرایند پایش وضعیت قرار میدهد .در واقع نمودار کنترل بهعنوان ابزاری برای مشاهده نتایج
حاصل از انجام نگهداری وابسته به شرایط و تصمیم برای انجام اقدامات الزم دیگر ،استفاده میشود (لیو ،یو ،ما و تو،8
 .) 1179نمودارهای کیفیت چندبعدی که مشخصه کیفیتی را به تعداد محدودی از پارامترهای فرایند مرتبط میسازد ،راه
ورود نگهداری وابسته به شرایط را به مسائل کنترل کیفیت باز میکند .یِنگ ،کاسدی و اشنایدر )1111( 3از یک نمودار
کنترل  Xبرای پایش خروجی سیستم برای انجام نگهداری اصالحی یا پیشبینانه استفاده کردند .وُو )1111( 71و

لیو77

( )1111یک حالت شکست قابل رؤیت 71را بهترتیب در طراحی اقتصادی نمودار کنترل چندبعدی مربع کای و نمودار کنترل
چندبعدی میانگین متحرک موزون نمایی متناسب با نگهداری وابسته به شرایط ،در نظر گرفتند .وُو و ماکیس)1118( 79
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8. Liu, Yu, Ma & Tu
9. Yeung, Cassady & Schneider
10. Wu
11. Liu
12. Observable failure state
13. Wu & Makis

1. Radhoui, Rezg & Chelbi
2. Panagiotidou & Tagaras
3. Panagiotidou & Nenes
4. Mehdi, Nidhal & Anis
5. Mann, Saxena & Knapp
6. Statistical-Based Preventive Maintenance
7. Condition-Based Preventive Maintenance
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شناسایی شاخصهای سالمت تجهیزات ،مؤثر بر کیفیت یک محصول پیوسته (مطالعه ...

برای نگهداری وابسته به شرایط ،نمودار کنترل کای مربع طراحی کردند .یین و ماکیس )1171( 7مسئله طراحی اقتصادی
و اقتصادی ـ آماری نمودار چندبعدی کنترل بیزی 1را در نگهداری وابسته به شرایط بررسی میکنند .آنها برای یک مدل
سهحالته از نگهداری وابسته به شرایط به کمک مدلهای بهینهسازی ،نمودار بهینه کنترل بیزی را به دست آوردند و نتیجهگیری
کردند که نمودار کنترل چندبعدی بیزی ،برای نگهداری وابسته به شرایط ،بهتر از نمودار کای مربع توسعهیافته عمل میکند.
وانگ )1171( 9بر اساس شبیهسازی برای نگهداری وابسته به شرایط ،یک نمودار کنترل چندبعدی بیزی طراحی کرد.
پژوهشهای اشارهشده فقط سیستمها و فرایندهای تکواحده (تجهیز) را بررسی کردهاند .لیو و همکاران ( )1179مسئله
طراحی نمودار کنترل  Xرا برای یک سیستم با دو واحد یکسان همراه با نگهداری وابسته به شرایط مطرح کردند.
در ادبیات توسعهیافته برای مسئله کیفیت ـ نگهداری در حیطه نگهداری وابسته به شرایط ،همانطور که از مرور
پژوهشهای باال مشخص میشود ،از ابزار نمودار کیفیت برای پایش وضعیت سیستم استفاده شده است .این نوع برخورد
ماهیتی انتها به ابتدا دارد و در عمل خروجی فرایند تولید (انتهای خط) تعیینکننده وضعیت فرایند تولید (میانه تا ابتدای
خط) است .در مورد این وضعیت ذکر چند نکته ضروری است:
 .7انحرافات مشاهدهشده در مشخصه کیفیتی فقط مربوط به وضعیت کارکردی تجهیزات نیست و سایر پارامترهای
فرایند نیز در آن تأثیرگذارند .این عامل هم در دقت طراحی نمودارها تأثیرگذار بوده و هم در فرایند تصمیمگیری
نگهداری وابسته به شرایط مؤثر است.
 .1استفاده از نمودار کنترل (حتی بهطور خاص طراحیشده برای نگهداری وابسته به شرایط) در راستای تصمیمگیری
برای نگهداری وابسته به شرایط ،ماهیت تأخیر زمانی اثر پارامترهای فرایند را در نظر نمیگیرد .این موضوع
احتمال تشخیصهای اشتباه را افزایش میدهد.
 .9این نوع مدل کردن مسئله نگهداری ـ کیفیت با ماهیت فرایندی تولید که متشکل از ایستگاهها و تجهیزات متعدد
تولید است ،دارای عدم توافق است .زیرا اکثر مدلها بیانگر رفتار فرایندی ،تکواحده هستند و برای افزایش
مؤلفههای فرایند به افزایش فرضهای غیرواقعی نیاز دارند.
 .4نمودارهای کنترل ،وضعیت فرایند را در فواصل زمانی معین نشان میدهند و مانند بسیاری از روشهای کنترل
فرایند آماری اقدامات اصالحی را پس از وقوع آن آغاز میکنند .این موضوع به کاهش کیفیت بخشی از محصوالت
فرایند منجر میشود .مسئله پیشبینی مشخصه کیفی در فواصل قابل قبول از نظر عملیاتی ،مطرح نشده است.
 .5تعامل پارامترهای مختلف فرایند ،خطا در اندازهگیری و از دست رفتن بخشی از اطالعات فرایند میتوانند دقت
تصمیمهای نگهداری پیشبینانه را در این گونه مدلها کاهش دهند.
ژانگ ،دنگ ،ژو و یین )1175( 4در پژوهشی ،موضوع تأخیر زمانی در مسئله کیفیت ـ نگهداری و در نگهداری وابسته
به شرایط را بررسی کرده اند .آنان سیاستی را پیشنهاد دادند که اجازه تأخیری مشخص را پس از دریافت یک هشدار توسط
نمودار کنترل کیفیت برای انجام عملیات نگهداری ،میدهد .بوزال ،غربی و پلرین )1171( 5مسئله کنترل کیفیت ،نگهداری
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4. Zhang, Deng, Zhu & Yin
5. Bouslah, Gharbi & Pellerin

1. Yin & Makis
2. Bayesian control chart
3. Wang
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پیشگیرانه و تولید را به صورت مسئلهای واحد برای یک سیستم تولید تصادفی 7مخاطب قرار دادند .در این تحقیق نحوه
تأثیر سالمت تجهیزات بر مشخصه کیفیت نهایی بررسی نشده است .بلکه هدف بهینهسازی همزمان اندازه انباشته تولید،1
محدودههای موجودی 9و پارامترهای طرح نمونهبرداری از انباشته است.
آریش و همکاران ( )1111مسئله پیشبینی مستقیم مشخصه کیفی را از وضعیت کارکردی تجهیزات تولید به کمک
شبکههای عصبی مصنوعی مطرح کردند .هرچند ایشان برای محاسبه شرایط کارکردی تجهیزات (استفاده از زمانبندی
عملیات نگهداری بهجای استفاده از فرایند پایش وضعیت) از روشی غیرمستقیم استفاده کردند ،اما از معدود تالشهایی
است که سعی بر ایجاد رابطه مستقیم میان متغیرهای بیانگر سالمت تجهیز و مشخصههای کیفی دارد .برای ایجاد ارتباط
بین این دو متغیر ،بهدلیل ناشناخته بودن و پیچیدگی ،از شبکههای عصبی مصنوعی استفاده میشود .ورودی این مدل مدت
زمان سپریشده از انواع فعالیتهای نگهداری تجهیز ،تحت فرایندهای تولیدی با بار کاری مختلف توصیف میشود .بدین
ترتیب تعداد این ورودیها با افزایش تعداد ماشینآالت بسیار زیاد میشود .با توجه به تعریفی که از شرایط تجهیزات صورت
گرفت ،در این مطالعه شرایط را میتوان از برنامه تولیدی پیشبینی کرد.
جدول  7ادبیات مرورشده مربوط به حوزه کیفیت ـ نگهداری وابسته به شرایط را خالصه میکند.
جدول  .7خالصه ادبیات توسعهیافته در حوزه کیفیت نگهداری با رویکرد نگهداری وابسته به شرایط
روش عمل

نویسندگان

موضوع توسعه

وُو ( )1111و لیو
()1111

طراحی اقتصادی نمودار کنترل چند بعدی
کای مربع و میانگین متحرک موزون

استفاده از دادههای حاصل از پایش وضعیت فرایند برای تنظیم
پارامترهای نمودار کنترل

یِنگ و همکاران
()1111

طراحی نمودار کنترل میانگین معمولی

استفاده از نمودار کنترل بهعنوان ابزار پایش و اقدام به نگهداری
پیشبینانه

وُو و ماکیس ()1118

طراحی نمودار کنترل کای مربع

این نمودار متناسب با نگهداری وابسته به شرایط طراحی شده
است.

یین و ماکیس ()1177

طراحی نمودار کنترل چندبعدی بیزی

طراحی اقتصادی و اقتصادی ـ آماری این نمودار برای یک مدل
سهحالته و با فرض وجود فرایند پایش وضعیت

وانگ ()1171

طراحی نمودار کنترل چندبعدی بیزی

روش طراحی به کمک شبیهسازی فرایند صورت گرفته و ابزاری
در اختیار نگهداری وابسته به شرایط در سیستمهای پیچیده قرار
میدهد.

لیو و همکاران
()1179

طراحی نمودار کنترل میانگین معمولی

با درنظرگیری مقتضیات نگهداری وابسته به شرایط ،برای
نخستین بار دو واحد یکسان بررسی شد.

ژانگ و همکاران
()1174

ورود موضوع تأخیر زمانی در مسئله
کیفیت ـ نگهداری

سیاستی ارائه شد که اجازه تأخیری مشخص را پس از دریافت
یک هشدار توسط نمودار کنترل کیفیت برای انجام عملیات
نگهداری ،میدهد.

بوزال و همکاران
()1171

درنظرگیری همزمان مسئله کیفیت ،تولید
و نگهداری

بهینهسازی همزمان اندازه انباشته تولید ،محدودههای موجودی
و پارامترهای طرح نمونهبرداری از انباشته در یک فرایند تولید
تصادفی صورت گرفته است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3. Inventory threshold

1. Stochastic
2. Production lot size
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در نگاهی وسیعتر به مسئله نگهداری ـ کیفیت ،برخی تالشها در تحقیقات اخیر با هدف ارتقای کیفیت ،به دنبال
یافتن شاخص هایی بهینه در سازمان یا بخش تولید که تأثیرگذاری بیشتری بر کیفیت دارند ،بودهاند .بهطور مثال صفری،
صادقی مقدم و عبادی ضیایی ( )7935در تحقیقی توسعهای و کاربردی و از طریق توزیع پرسشنامه ،روابط علی و معلولی
میان معیارهای مدل  EFQMرا بهعنوان مشخصه تعالی کیفی سازمان ،بررسی کردند .همچنین میتوان گفت در مدلی که
قاسمی ،کاظمی و حسینزاده ( )7935برای به حداکثر رساندن رضایت مشتریان از طریق مدل  QFDو ابزار برنامهریزی
خطی ارائه دادند ،نیازهای مشتریان را بهعنوان شاخص اصلی تأثیرگذار در کیفیت در نظر گرفتند و آن را بهینه کردند.
اسماعیلیان ،لورکزاده و زارعیان ( )7934نحوه تأثیر و تأثر سیستم نگهداری و تعمیرات را در یک شرکت تولیدکننده سیم
و کابل بر سایر بخشها بررسی کردند .در مدل ایشان ،تغییرات در سیستم نگهداری و تعمیرات با تغییرات تعداد مشتریان
مدل شد تا تأثیرات عبور از نگهداری اصالحی به نگهداری پیشگیرانه تحلیل شود .هرچند بین سیستم نگهداری و
مشخصههای کیفیتی ارتباط مستقیمی برقرار نشد.
حوزه پیشبینی کیفیت بخشی از ادبیات است که میتواند نزدیک به موضوع کیفیت نگهداری در نظر گرفته شود.
تمرکز اصلی این بخش بر استفاده از ابزارهای محور و مدلهای ریاضی برای مدلسازی کیفیت قرار داده شده ،اما به مسئله
کیفیت ـ نگهداری بهصورت یک کل پرداخته نشده است .بهطور مثال ،نشاط و محلوجی ( )7988متدولوژی مدلسازی
فرایندها با استفاده سلسلهمراتبی تحلیل رگرسیونی و الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی را بهکار بردند و مدلی برای کنترل
پیشبینانه کیفیت ارائه دادند.
با درنظرگیری محدودیتهای اشارهشده در ادبیات توسعهیافته برای مسئله کیفیت ـ نگهداری در حیطه نگهداری
وابسته به شرایط ،الزم است این ادبیات را از بعد یک مسئله تصمیمگیری در نگهداری وابسته به شرایط توسعه دهیم نه
یک مسئله کیفیتی با ابزارهای مخصوص به آن .همانطور که پیشتر اشاره شد ،تصمیمگیری در این رویکرد مشخص
میکند در چه زمانی ،کدام تجهیز به چه نوع نگهداری وابسته به شرایطی نیاز دارد .این از ویژگیهای منحصر به فرد
رویکرد پیشبینانه است که موجب میشود عملیات نگهداری فقط هنگام نیاز اجرا شود (احمد و کمارالدین .)1171 ،اگر
مسئله کیفیت ـ نگهداری در نگهداری وابسته به شرایط بهعنوان یک مسئله تصمیمگیری در نگهداری تلقی شود ،میتوان
گفت پنج نکته اشارهشده در باال ،ابعاد مختلف مسئله را تشکیل میدهند که حل همزمان آنها در مسئله تصمیمگیری مطرح
است.
روششناسی پژوهش

این پژوهش از لحاظ هدف از نوع پژوهشهای کاربردی است .بر اساس ماهیت روشها ،از نوع تحقیقات کمی یا غیرکیفی
و نزدیک به تحقیقات کمی آزمایشی قابل دستهبندی است.
فرایند تصمیمگیری در نگهداری وابسته به شرایط را میتوان در یک رویه ساده شامل گامهای  .7مدلسازی شرایط
بدترشونده در راستای تعیین شرایط حال آینده سیستم .1 ،فرایند ارزیابی وضعیت مدلشده در راستای تصمیمگیریهای
الزم و  .9اقدام به نگهداری پیشگیرانه ،خالصه کرد .شکل  7این رویه را نشان میدهد.
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شکل .7فرایند تصمیمگیری در نگهداری وابسته به شرایط

مدل پیشنهادی با گنجاندن معیار کیفیت در قدم دوم برای تصمیمگیری ،مدل الزم برای ارتباط دادههای حاصل از
فرایند پایش وضعیت به معیار کیفیت را ،که الزمه قدم نخست فرایند باال است ،توسعه میدهد .معیار کیفیت که میتواند
بهسادگی مشخصه کیفیتی محصول در نظر گرفته شود ،بهجز سالمتی تجهیزات با سایر پارامترهای فرایند چون شرایط
محیطی ،مهارت نیروی انسانی ،سرعت خوراک مواد اولیه و همانند آن رابطه دارد .بهعالوه میتوان برای تعیین وضعیت
کارکردی تجهیزات در نقاط مختلف هر یک از تجهیزات در هر نقطه از فرایند ،شاخصهای متفاوتی در نظر گرفت .بدیهی
است که تأثیر همگی این شاخصها بر خروجی فرایند با اهمیت نیست .از طرف دیگر وضعیت خوب یا بد یک تجهیز ممکن
است با اندکی تأخیر بر کیفیت محصول خروجی تأثیرگذار باشد .مدل توسعهیافته باید قادر به تشخیص این تأخیر باشد.
در راستای ارائه راه حلی برای مسئله باال ،گزارههایی مفروض است .7 .متخصص یا متخصصان مجرب و با شناخت
کافی نسبت به فرایند تولید ،در کنار فرایند تولید وجود دارند .آنها میتوانند نسبت به متغیرهای تأثیرگذار بر مشخصه کیفیتی،
برآورد اولیهای ارائه دهند .همچنین تأخیرات زمانی میان تغییرات در فرایند و تأثیر آنها بر خروجی فرایند دارد را برآورد کنند؛
 .1برخی از شاخصهای بیانگر وضعیت کارکردی تجهیزات فرایند تولید ،بر مشخصه کیفیتی محصول خروجی فرایند
تأثیرگذارند .این تأثیر میتواند با اختالف زمانی (تأخیر زمانی) مشخص روی دهد؛  .9محصول خروجی فرایند از نوع پیوسته
است و مقادیر مشخصه کیفیتی آن در زمانهای پیوسته قابل محاسبه است و  .4پارامترهای مختلف فرایند تولید با یکدیگر
در تعاملاند و میتوانند بر یکدیگر تأثیرگذار باشند .این موضوع درباره شاخصهای سالمت تجهیزات نیز صدق میکند.
شناسایی شاخص های تأثیرگذار بر مشخصه کیفیتی نهایی بر اساس یک رویکرد چندمرحلهای و مطابق با شکل 1
انجام میشود.
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شکل .4مراحل اصلی مدل پیشنهادی در راستای یافتن جمعیت بهینه شاخصهای سالمت مؤثر در کیفیت

بهمنظور بررسی دقیقتر ارتباط بین فرایند تولید و کیفیت محصول رابطه رگرسیونی مناسب بین متغیرهای مسئله
شناسایی میشود .با توجه به آنچه مونتگومری ( )1113درباره عوامل مؤثر بر کیفیت محصول بیان میکند ،مدل ریاضی
بیانگر رابطه میان وضعیت آینده یک متغیر مشخصه کیفیتی محصول و دادههای فرایند پایش وضعیت تجهیزات و سایر
پارامترهای فرایند تولید ،بهصورت رابطه  7به دست میآید.
q t  kr   f  M i (t  k iri ), q (t  k r ), Pj (t  k j r j),  t  .

رابطه )7
در توصیف نمادهای این رابطه:
q  .

مقدار مشخصه کیفیتی در زمانهای مختلف

M i .

مقدار معیار  iام بیانگر سالمت تجهیزات خط تولید در زمانهای مختلف و

Pj .

مقدار پارامتر  jام از سایر پارامترهای فرایند تولید (به غیر از وضعیت سالمت تجهیزات) در
زمانهای مختلف و

j  1, 2, 3,..., n p

متغیر تصادفی اغتشاش 7که یک متغیر تصادفی با میانگین صفر و واریانس ثابت است .اغتشاش

t

.

i  1, 2,3,..., n M

در زمانهای مختلف مقادیر تصادفی مختلفی میگیرد.
f

بیانگر رابطهای نامشخص است که متغیر مشخصه کیفیتی را به متغیرهای وضعیت تجهیزات،
پارامترهای فرایند تولید و مقادیر گذشته مشخصه با مقداری نوسان تصادفی مربوط میکند.

t

زمان جاری را با مبدأ مشخص نشان میدهد.

r , ri , r , r j

ثابتهایی بهعنوان فواصل زمانی معین

k , k i , k , k j

ضرایب صحیح مشخص که به آنها ضرایب پنجره زمانی گفته میشود.

مفهوم تأخیر زمانی اشارهشده در ابعاد مسئله ،مفهوم پنجره زمانی را در مدلسازی حل مسئله ایجاد میکند .پنجره
زمانی برای هر یک از متغیرهای فرایند یعنی شاخصهای سالمت تجهیزات ،سایر پارامترهای فرایند و از جمله متغیر
مشخصه کیفیتی محصول ،قابل طرح است .زمان جاری بهعالوه مضربی (  kکه شامل اعداد صحیح مثبت است) از یک
فاصله زمانی معین (  ) rبرای وضعیت آینده مشخصه کیفیتی محصول در سمت راست معادله و زمان جاری منهای مضربی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Noise
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(  k i , k , k jکه شامل اعداد صحیح غیرمنفی هستند) از یک فاصله زمانی معین (  ) ri , r , r jبرای متغیرهای سمت
چپ ،پنجره زمانی مربوط به هر متغیر است .واضح است هرچه بتوان مقادیر  r , ri , r , r jرا کوچکتر در نظر گرفت،
تابع  fمیان دو سمت معادله رابطه دقیقتری برقرار میکند .اما محدودیت توانایی سیستم پایش ،ثبت و نگهداری مقادیر
پارامترهای فرایند تولید به کمک فرایند پایش وضعیت در تعیین این فواصل زمانی تعیینکننده است.
بهمنظور تمرکز بر تصمیمگیری در نگهداری وابسته به شرایط ،در رابطه جدید تأثیرات سایر پارامترها نادیده گرفته
میشود و فرض بر آن است که اقدام به اصالح در صورت خارج از کنترل شدن فرایند بهدلیل تغییرات آن پارامترها قابل
پیگیری است .بنابراین رابطه  7بهصورت رابطه  1تغییر مییابد.
q t  kr   g  M i (t  k ir ),q (t  k r ), t  ,

رابطه )1

که  g .تابع جدید برای بیان رابطه بین مشخصه کیفیتی و وضعیت حال و گذشته سالمتی تجهیزات و مشخصه
کیفیتی فرایند است .به دست آوردن  g .بهصورت یک تابع ریاضی و مشخص بهدلیل وجود فاکتورهای فراوان و گاهی
اوقات نامعین و تعامالت چندگانه این فاکتورها در شرایط مختلف ،کار پیچیدهای خواهد بود (آریش و همکاران.)1111 ،
استفاده از ابزارهای محاسباتی نرم 7برای تحلیل و بهکارگیری دادههای تاریخی ثبتشده در یک سیستم ،همواره راهگشای
تخمین توابعی با پیچیدگیهای غیرقابل پیشبینی بوده است (کری و دِ سیلوا.)1114 ،1
ترکیب بهینه  M iها (  ) i  1, 2,3,..., n Mبهعنوان شاخصهای بیانگر وضعیت سالمت تجهیزات و پنجره زمانی
هر یک یعنی  ri k iبهگونهای تعیین میشوند تا دادهها و ابزارهای محاسباتی در دست ،بهترین رابطه  g .را مدل کنند.
در تعیین پنجره زمانی قابل توجه است که عالوه بر تعیین کردن پنجره زمانی شاخصهای سالمت تجهیزات ( ،) ri k i
پنجره زمانی رو به آینده مشخصه کیفیتی مورد تخمین یعنی  rkنیز باید بهینهیابی شود .این موضوع ویژگی خاص نوع
مدلبندی مسئله و بهخصوص بعد تأخیر زمانی مسئله است.
با توجه به نوع مسئله در دست ،روش پیشنهادی ترکیبی از الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی چندالیه پرسپترون 9است.
نمونهای از این روش نخستین بار توسط پِک ،ژاوان و مِیر )7339( 4بهمنظور پایش سالمت و عیبیابی موتور اصلی شاتل
فضایی 5استفاده شده است .قابلیت اطمینان باال در حذف و تشخیص نوسانات غیرتصادفی در دادهها ،توانایی در کشف
اثرهای متقابل بین متغیرها ،صرفهجویی اقتصادی قابل توجه در بهکارگیری ،فراغت از مفروضات و قیود دست و پاگیر
مدلهای کالسیک و توانایی کاهش تأثیر متغیرهای غیرمؤثر بر مدل از طریق تنظیم پارامترهای داخلی ،از جمله ویژگیهایی
است که موجب شده تا الگوریتمهای فراابتکاری بر سایر روشهای کالسیک مدلسازی و پیشبینی از جمله رگرسیون
برتری یابد (نشاط و محلوجی .)7988 ،الگوریتم ژنتیک در دسته الگوریتمهای تکاملی 1طبقهبندی میشود و دارای خواص
حل مسئله بسیار قدرتمند است .این الگوریتم قادر است میان فضای جواب بسیار وسیع جستوجو کند و بهترین پاسخها را
برای مسئله فراهم آورد .تنظیم پارامترهای ترتیبدادهشده در اجرای الگوریتم دقت و سرعت دستیابی به جواب را ارتقا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4. Peck, Dhawan & Meyer
)5. Space Shuttle Main Engine (SSME
6. Evolutionary Algorithms

1. Soft computing tools
2. Karray & De Silva
)3. Multi-Layer Perceptron (MLP
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میدهد (کولی .)7333 ،7از طرفی الزم است برای شناسایی شاخصهای تأثیرگذار بر کیفیت از دادههای سیستم پایش
وضعیت استفاده شود .سیستم پایش وضعیت ممکن است دادههایی را از دست بدهد یا در ثبت دادهها دچار اشتباه شود .از
این رو باید روشی را انتخاب کرد که کیفیت پایین برخی دادهها در آن عملکرد آن تأثیر چندانی نگذارد که این ویژگی را در
الگوریتم ژنتیک در دسترس داریم .همچنین این الگوریتم قادر است برازندگی پاسخها را در قالب توابع ریاضی و غیرریاضی
دریافت کند .این موضوع سبب تطبیق مناسب  MLPبهعنوان تابع برازندگی برای الگوریتم شده است.
از دیدگاه روششناختی تکنیک مورد استفاده ،الگوریتم ژنتیک سادهای است که شبکه  MLPدر برازندگی جوابهای
تولیدی شرکت دارد .بهدلیل ماهیت وفقپذیر این شبکهها وجود دادههای اشتباه یا ازدسترفته به کمک سایر دادهها ترمیم
میشود .در راستای استفاده از یک الگوریتم ژنتیک ،تعیین تکلیف سه جنبه اساسی از الگوریتم ضروری است که در
زیربخشهای بعدی شرح داده میشود.
کد کردن گزینههای فضای جواب به رشتههای باینری

فضای جواب مسئله بهصورت رابطه  9خواهد بود:
رابطه )9





 M t  , M t  r  , M t  2r  ,..., M t  R  , q t  , 
 i
i
i
i
i
i
i





q
t

r
,
q
t

2
r
,...,
q
t

R









در رابطه  9ثابتهای  ) i  1, 2,..., n M ( R , R i حداکثر طول پنجره زمانی تعیینشده برای بهترتیب
شاخصهای سالمت تجهیزات و مشخصه کیفیتی است .اختصاص عدد یک به معنای احتساب هر یک از متغیرهای بردار
بهعنوان متغیر با اهمیت و اختصاص عدد صفر به معنای عدم احتساب هر یک از آنها بهعنوان متغیر بااهمیت ،قابل بیان
است .در مورد مشخصه کیفیتی و در جواب بهینه نهایی ،اگر سلول مختص مقادیر مشخصه کیفیتی در هر یک از زمانهای
آینده صفر بگیرد ،به این معناست که ماهیت فرایند تولید اطالعات کمی در شناسایی الگوهای مربوط به آن فاصله زمانی
از زمان حاضر در اختیار میگذارد .شکل  9نحوه طراحی رشته باینری (کروموزوم) را در اختیار میگذارد.

شکل  .9نحوه کد کردن فضای جواب به فضای باینری

خارج کردن از کد و ارزیابی یک رشته باینری

با معماری درنظرگرفتهشده برای کد کردن فضای جواب ،ابتدا تعداد سلولهای حاوی ارزش یک در کروموزوم بههمراه
متغیر مربوطه معین میشود .این تعداد سلولهای مربوط به پنجره زمانی مشخصه کیفیتی ،در محاسبه وارد نمیشوند.
سپس یک شبکه عصبی  MLPبا مشخصات ساختاری زیر برای این کروموزوم طراحی میشود:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Coley
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الف) الیه ورودی :تعداد گرههای (نودهای) الیه ورودی برابر است با تعداد سلولهای حاوی ارزش یک در کروموزم
(بدون احتساب سلولهای مشخصه کیفیتی) .پنجره زمانی رو به گذشته مشخصه کیفیتی در این مرحله وارد محاسبات
نمیشود و از مقادیر متغیرهای آن در تخمینزننده مرحله بعد استفاده میشود.
ب) الیه پنهان :هر شبکه فقط حاوی الیهای پنهان است .نشان داده شده است که یک شبکه عصبی با فقط یک
الیه پنهان ،میتواند هر تابع پیوسته غیرخطی را با دقت قابل قبولی تخمین بزند (کری و دِ سیلوا.)1114 ،
ج) الیه خروجی :این الیه به متغیر مشخصه کیفیتی فرایند در پنجره زمانی رو به آینده خود اختصاص دارد .سلولهای
انتهایی کروموزوم که اختصاص به فضای جواب این متغیرها دارند ،تعداد گرهها و نوع خروجی این الیه را مشخص میکنند.
توجه کنید که حداقل یکی از سلولهای مربوط به مشخصه کیفیتی در کروموزوم باید دارای ارزش یک باشد.
شکل  4رابطه بین فضای جواب ،کروموزوم و ساختار شبکه را از طریق یک مثال مشخص میکند.

شکل  .6رابطه میان فضای جواب ،کروموزوم و ساختار شبکه عصبی ارزیابیکننده

با تعیین ساختار شبکه عصبی مربوط به کروموزوم ،وزنهای اولیه بهصورت تصادفی تعیین میشوند .یک مجموعه
داده آموزشی از متغیرهای تعیینشده در کروموزوم ایجاد میشود .در فراهم کردن مجموعه دادههای ورودی باید به پنجره
زمانی شاخصها دقت شود .سپس شبکه تحت آموزش قرار میگیرد .با توجه به گستردگی ممکن در جستوجوی فضای
جواب توسط الگوریتم ژنتیک ،بهمنظور کاهش الزامات محاسباتی در شبکه  MLPدر دست ،از الگوریتم آموزشی موسوم به
انتشار سریع 7استفاده میشود .این الگوریتم توسط فالمَن در سال  7388برای سرعت بخشیدن به روند آموزش از روش
شیب کاهشی 1معرفی شد (پک و همکاران .)7339 ،رابطه  4خطای آموزشی یک داده را محاسبه میکند.
1
E  (O  d )2
2

رابطه )4

که  Oخروجی شبکه و  dخروجی مطلوب است .قوانین بهروزرسانی بهصورت رابطه  5تغییر میکند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2. Gradient descend

1. QuickProp
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)S (p
)w ( p  1
) S ( p  1)  S ( p

رابطه )5

w ( p ) 

در رابطه باال  pشمارنده داده (بردار) آموزشی در هر دوره آموزش است S (.) .از طریق رابطه  1محاسبه میشود.
E p

رابطه )1

w

S (p) 

توسعه یک تابع برازندگی برای راهنمایی الگوریتم بهسمت نتایج دلخواه

با توجه به ابعاد مسئله و روش مورد استفاده در حل آن ،معیارهای زیر ،اجزای تشکیلدهنده تابع برازندگی هستند.
الف) دقت شبکه در پیشبینی مجموعه دادههای آزمایشی ،معیار مهم ارزیابی یک کروموزوم به عنوان ترکیبی مناسب از
شاخصهای سالمت ،پنجره زمانی آن شاخصها و پنجره زمانی مشخصه کیفیتی مورد پیشبینی ،میزان دقت شبکه
توسعه یافته متناسب با این کروموزوم برای تخمین مشخصه کیفیتی است .روش پیشنهادی روشی بر اساس آزمون
میانگینهای دانکن( 7هینس و مونتگومری )7381 ،1است که در مراحل زیر ،معیار مد نظر را ارائه میدهد:
گام نخست :محاسبه باقیماندهها؛ در ابتدا مجموعه دادههای آزمایشی که مؤلفههای بردار رابطه  9را در تناسب با
p
 ntestبردار است که پیشتر به
کروموزوم مورد بحث ارائه میدهد ،به شبکه آموزشدیده ارائه میشود .اندازه این مجموعه

شبکه ارائه نشده است .با این داده ،خروجی حاصل از شبکه محاسبه میشود و با در دست بودن مقادیر واقعی خروجیها،
مقدار باقیمانده 9برای هر خروجی در هر بردار قابل محاسبه است .رابطه  1نحوه محاسبه باقیمانده را نشان میدهد (به
p
 p  1, 2,..., ntestو .) k
ازای

) res .( P ) t  kr   qo( p ) (t  kr )  qd( p ) (t  kr

رابطه )1
در این رابطه داریم:

p:

شمارنده داده (بردار) در مجموعه آزمایشی

res .( P ) (.) :

باقیمانده پیشبینی مشخصه کیفیتی در پنجره زمانی برای بردار p

مقدار مشخصه کیفیتی تخمینی بهوسیله شبکه  MLPمربوط به بردار  pام در مجموعه

qo( p ) . :

مقدار مشخصه کیفیتی مطلوب (واقعی) مربوط به بردار  pام در مجموعه

qd( p ) . :

گام دوم :محاسبه پارامترهای آماری باقیماندهها؛ در این قدم میانگین باقیماندههای محاسبه شده برای هر مشخصه
کیفیتی در هر یک از مقاطع پنجره زمانی طبق رابطه  8محاسبه میشود.
P
ntest

رابطه )8

 res . t  kr 
)(p

بهازای هر k

p 1

1
res . t  kr   p
ntest

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3. Residual

1. Duncan
2. Hines & Montgomery
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همچنین مقدار مجموع مجذور خطای تصادفی پیشبینی از طریق رابطه  3محاسبه میشود.
2

رابطه )3

P
ntest

   res .( p ) (t  kr )  res .(t  kr ) 
p 1

2
E

S

k

میانگین مجذور خطای تصادفی پیشبینی برابر خواهد بود با:
S 2E
df

رابطه )71

MSE 

p
در رابطه باال  dfدرجه آزادی تخمین خطای تصادفی و مقدار آن برابر ) 1)(K  1
 (ntestاست و  Kتعداد مقاطع

زمانی که مشخصه کیفیتی در آن محاسبه میشود را نشان میدهد .به کمک روابط ذکرشده میتوان تخمینی از خطای
استاندارد برای پیشبینی هر مشخصه کیفیتی را به دست آورد .این تخمین رابطه  77قابل محاسبه است.
رابطه )77

MSE
P
ntest

بهازای هر k

SD E 

گام سوم :تشخیص اثرهای دوره ای (روش دانکن)؛ با در دست بودن میانگین و تخمینی از خطای استاندارد پیشبینی
برای مقاطع مختلف پنجره زمانی ،به کمک روش دانکن ،میتوان از دقت شبکه در تخمین مقادیر مشخصه در دورههای
مختلف پنجره زمانی ،دستهبندیای به دست آورد .دورههایی که در یک دسته قرار میگیرند ،با درنظرگیری ریسک خطایی
مشخص ،با یک دقت پیشبینی شدهاند .حال دسته با کمترین میانگین مطلق خطا ،نمایندهای از اثرهای دورهای خواهد بود
که شبکه بهتر از سایرین قادر به تخمین آنها است .بدین ترتیب به کمک ابزاری که دانکن در اختیار میگذارد ،میتوان
اعضای دسته کمترین میانگین مطلق خطا (قدر مطلق میانگین باقیماندهها) را شناسایی کرد.
بدین منظور ،ابتدا دورهها بر اساس روند صعودی میانگین خطا  res . t  kr مرتب میشوند .روش دانکن
برای شناسایی دستهها ،هر یک از میانگینها را متناسب با جایگاه مرتبشده خود ،با سایر میانگینها بهصورت دو به دو
مقایسه می کند .به این صورت که اختالف میانگین دو جایگاه را با ثابتی به نام ثابت حداقل اهمیت دانکن مقایسه میکند.
این ثابت بر اساس اختالف جایگاهی دو میانگین در روند مرتبشده متفاوت است .برای به دست آوردن این ثابت در سطح
اطمینان  ،) 0    1 ( با درجه آزادی خطای  dfو با اختالف جایگاهی  )   2,3,..., K ( ابتدا محدودههای با
حداقل اهمیت دانکن به دست میآید .اگر مقادیر بهدستآمده را  d  df ,  نشانهگذاری کنیم D (df ,  ) ،بهعنوان
ثابت حداقل اهمیت دانکن از طریق رابطه  71محاسبه میشود.
رابطه )71

) D (df ,  )  SD E d  (df , 

اختالف میانگینهای جایگاههای مختلف با جایگاه کمترین خطا (کمترین قدر مطلق میانگین باقیمانده در دورهها)
در چینش مرتبشده صعودی ،با ثابت محاسبهشده از طریق رابطه  71مقایسه شده و در صورت قرارگیری در محدوده
(کوچکتر بودن اختالف میانگینها از ثابت) ،آنها را از یک دسته قلمداد میکنیم.
حال به مسئله تعیین معیار برای وارد کردن دقت شبکه در پیشبینی مجموعه دادههای آزمایشی باز میگردیم .با
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نتایج حاصل از قدمهای ذکرشده ،به نظر میرسد رابطه مناسب برای اندازهگیری این معیار برای شبکه بهصورت رابطه 79
باشد.
Min  res .(t  kr ) 

رابطه )79

k

1
n min

NE 

در رابطه  n min 79تعداد اعضای گروه کمترین میانگین مطلق باقیماندهها است و به کمک قدمهای اشارهشده در
باال محاسبه میشود .در استفاده از این رابطه باید دقت داشت که تابع برازندگی نهایی برای الگوریتم ژنتیک ،تابعی منفی
در نظر گرفته شده است .به این معنا که مقادیر پایینتر برازندگی بهتری را نشان میدهند.
ب) سرعت همگرایی شبکه؛ در آموزش شبکه مربوط به یک کروموزوم ،ممکن است هم سرعت کم همگرایی و هم سرعت
باالی همگرایی ارزشمند باشند (پک و همکاران ،)7339 ،زیرا شبکه در این مرحله تحت دورههای آموزشی زیادی قرار
نمیگیرد .در این رابطه به شکل  5توجه شود.

شکل .5رفتار خطای آموزشی نسبت به دورههای آموزشی برای دو بردار جواب متفاوت
منبع :پک و همکاران ()7339

 nepochتعداد دورههای آموزشی و مقداری ثابت برای تمامی کروموزومها است .بهمنظور محاسبه معیار سرعت
همگرایی میتوان از مساحت زیر نمودار خطا ـ دوره (قسمت الف از شکل  )5استفاده کرد .معیار سرعت کل که از جمع
مساحت ذوزنقههای زیر نمودار دوره ـ خطا به دست میآید ،طبق رابطه  74محاسبه میشود.
رابطه )74

 

 

nepoch


E  E e 1
E e , nepoch  Max E e     E e  e

  nepoch  Min
e
e
2
e

2


nepoch

e

n
E  E e 1
 epoch 
Min    E e  e
2
 e  2 

TCR 

E
e 1

nepoch

که  eشمارنده دوره آموز شی ا ست E e .خطای آموزش دوره آموز شی  eام ا ست .در صورت ا ستفاده از الگوریتمهای
آموزشـــی مبتنی بر روش شـــیب کاهش نزولی مانند الگوریتم پسانتشـــار یا انتشـــار ســـریع ،انتظار میرود همواره
 E e 1  E eباشد و بنابراین نوساناتی در روند نزولی خطای شبکه مشاهده نشود .هرچند مشاهده نوسان ممکن است
nepoch

دقت رابطه  74را برای معیار ســـرعت همگرایی کاهش دهد .عبارت   Eدر مخرج رابطه  74بهمنظور حذف اثر بزرگی
e

e 1

nepoch

خطا در سرعت همگرایی است.
مقدار  E eمطابق رابطه  75حاصل میشود.
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) (t  kr )  q d( p ) (t  kr

رابطه )75

p
ntrain

)(p
o

 q

k min p 1

1
Ee 
p
n min ntrain

p
 n trainتعداد بردارهای
 n minتعداد اعضای دسته کمترین خطای میانگین مطلق محاسبهشده در معیار دقت شبکه،

آموزشی در یک دوره

آموزشی و k min

شمارنده اعضای دسته کمترین خطای میانگین مطلق است.

ج) تعداد ورودیهای شبکه؛ مطلوب است با تعداد ورودی کمتری به دقت مناسب در تخمین مشخصه کیفیتی دست یافت.
با ضرب تعداد ورودیهای شبکه در معیار دقت شبکه میتوان این معیار را در تابع برازندگی لحاظ کرد .اما تجربه نشان
میدهد ضرب مستقیم تعداد ورودیها در معیار دقت شبکه ،برای تعداد ورودیها محدودیتی قدرتمند قائل میشود .بهمنظور
کاهش قدرت محدودیت تعداد ورودیها ،میتوان تعداد ورودیها را بهعالوه ثابتی معین در دقت شبکه ضرب کرد .هر
مقدار اندازه این ثابت بزرگتر باشد ،قدرت محدودیت تعداد ورودیها کمتر میشود .از آنجا که ممکن است ابعاد فضای
جواب مسئله بزرگ شود ،مطلوب است برای افزایش یک واحدی تعداد ورودیها در مقادیر ورودی باالتر ،ممانعت
قدرتمندتری صورت بگیرد .این عمل با مجذور کردن عدد ورودیها بهعالوه ثابت اضافهشده امکانپذیر است.
با درنظرگیری این نکات ،معیار تعداد ورودی ها به شبکه ،که در تابع برازندگی ضریبی است از دقت شبکه ،تابعی
عمومی به شکل رابطه  71پیشنهاد میشود.
رابطه )71

2

IC   ninput  h (G ) 

 n inputتعداد ورودیهای شبکه G ،تعداد نسلهای گذشته از الگوریتم ژنتیک و )  h (Gتابعی نزولی از تعداد
نسلهای گذشته از الگوریتم ژنتیک است که میتواند با توجه به اندازه فضای جواب و مقیاس (دامنه) خطای شبکه بهصورت
تجربی تعیین شود.
سه معیار دقت شبکه ،سرعت همگرایی و تعداد ورودیهای شبکه که به جزئیات محاسبات آنها در باال اشاره شد ،با
یکدیگر ترکیب شده و تابع برازندگی در الگوریتم ژنتیک را تشکیل میدهند .بنابراین با توجه به روابط توسعهیافته در سه
معیار مورد اشاره ،تابع برازندگی بهصورت رابطه  71پیشنهاد میشود.
رابطه )71

IC * NA
TCR

FF 

بار دیگر اشاره میشود که تابع برازندگی پیشنهادی معیاری منفی است .به این معنا که مقادیر کم آن دارای مطلوبیت
است و در اجرای الگوریتم ژنتیک باید به آن توجه کرد.
جواب بهینهای که از اجرای الگوریتم ژنتیک به دست میآید ،بهترین ترکیب ورودیها را شامل شاخصهای سالمت
تجهیزات ،پنجره زمانی آنها و پنجره زمانی رو به آینده مشخصه کیفیتی ،مشخص میکند.
یافتههای پژوهش

نیروگاه گازی پرند از تجهیزات سختافزاری و نرمافزاری بروز و پیشرفته برای پایش وضعیت فرایند تولید بهرهمند است.
در کنار سیستم پیشرفته پایش وضعیت ،وجود متخصصان عالم و با تجربه که همکاری قابل تقدیری در ارتقای غنای این
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پژوهش داشتند ،مزیت مهم دیگری است که مورد نیاز این مطالعه موردی است .فرایند کنونی تولید برق در واحد دو مانند
شکل  1است.

شکل  .4شماتیکی از فرایند تولید برق واحد دو نیروگاه گازی پرند

دادههای تاریخی مورد استفاده برای آموزش شبکهها ،از پایگاه اطالعاتی فرایند پایش وضعیت نیروگاه دریافت شد.
این پایگاه اطالعات اندازهگیری شده توسط حسگرها را به فاصله زمانی یک ساعت تا ده روز نگهداری میکند .مقادیر
ثبتشده برای فضای جواب انتخابی در فاصله بین  97خرداد  7939تا  3تیر  7939بهعنوان مجموعه داده آموزشی ،از پایگاه
اطالعاتی فرایند پایش وضعیت استخراج شد .الزم بود دورهای انتخاب شود که فرایند واحد دو در طول ده روز ،بدون توقف
مشغول تولید انرژی بوده باشد .بنابراین با احتساب ثبت ساعتی مقادیر ،تعداد  141بردار آموزشی در دسترس قرار گرفت .در
کنار دادههای آموزشی ،نیاز به بردارهایی از دادههای آزمایشی است ،تا عملکرد شبکههای آموزشدیده ،در مواجهه با
دادههایی که پیشتر به آنها ارائه نشده است ،ارزیابی شود .به این دلیل دادههای ثبتشده برای  13تیر  7939به عنوان یک
روز تصادفی ،با تعداد  14بردار آزمایشی ،به مجموعه دادههای تاریخی مورد استفاده اضافه میشود.
نیروی دورانی منتقلشده به ژنراتور ،نتیجه عملکرد اجزای مختلف فرایند است که سبب تولید برق میشود .سرعت
دوران ژنراتور ،رقمزننده ویژگیهای کیفیتی مهمی در برق نظیر «فرکانس »7است .این مشخصه باید همواره در یک مقدار
ثابت ،با تغییرات بسیار ناچیز نگاه داشته شود ،در غیر این صورت ،سبب آسیبهای جدی در تجهیزات برقی خانگی و صنعتی
خواهد شد .فرکانس رایجی که لوازم برقی خانگی بر اساس آن طراحی و ساخته میشوند ،فرکانس  51هرتز است و ورود
جریان برق با فرکانسی غیر از  51هرتز ،به تجهیز آسیب میزند.
بنابراین سرعت دوران ژنراتور با مشخصه کیفیتی پیشبینیشده به کمک مدل پیشنهادی انتخاب میشود که واحد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Frequency
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محاسبه آن در فرایند پایش وضعیت نیروگاه « »RPM7بهمعنای دور در دقیقه است .شکل  1تغییرات مشخصه کیفیتی
انتخابی در یک دوره دهروزه را به تصویر کشیده است.

شکل  .4تغییرات سرعت دوران ژنراتور در یک دوره دهروزه که هر یک ساعت ثبت شده است.

توصیف پارامترهای بهکاررفته در اجرای الگوریتم عبارتاند از:
الف) اندازه جمعیت جوابها؛ اندازه جمعیت کروموزومها در هر نسل ،مطابق با نامساوی بهدست آمده توسط اَالندِر)7331( 1
برای تعیین اندازه بهینه جمعیت نسلها در الگوریتم ژنتیک 15 ،کروموزوم تعیین شد .رابطه  78نامساوی االندر را در این
رابطه نشان میدهد.
nG  S opt ( n)  2nG

رابطه )78

که  nGتعداد ژنهای درون هر کروموزوم و )  Sopt (nGبیانگر اندازه جمعیت بهینه است .در مورد مسئله دست در
داریم:
71  Sopt (n)  142

رابطه )73
که عدد  15از این بازه انتخاب گشته است.

ب) ابزار انتخاب9؛ انتخاب از میان جمعیت ارزیابیشده ،برای انجام عمل تقاطع و جهش ،به کمک ابزار چرخه

گردان4

صورت میگیرد.
ج) نرخ تقاطع؛ بهصورت تجربی برابر  1/1انتخاب شد.
د) نرخ جهش؛ بهصورت تجربی برابر  1/17انتخاب شد.
ه) شرط توقف؛ زمانیکه اختالف برازندگی بهترین کروموزومها در دو نسل پیاپی کمتر از  1/117شود ،الگوریتم
متوقف و بهترین کروموزوم بهعنوان جواب بهینه انتخاب میشود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3. Selection
4. Roulette Wheel

1. Revolutions Per Minute
2. Alander
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جواب بهینه بهدستآمده از  11نسل اجرای الگوریتم ژنتیک ،بردار فضای جواب  11را میدهد،
M 3 t  , M 3 t  1 , M 3 t  2  , M 6 t  , M 6 t  1 , M 7 t  , M 8 t  , 


M 9 t  , M 9 t  1 , M 15 t  , M 18 t  , M 18 t  1 , M 22 t  , q (t  1) 

رابطه )11

در جدول  1مشخصات متغیرهای فضای جواب انتخابی توسط الگوریتم ژنتیک ،قابل مشاهده است.
بهمنظور ارزیابی اعتبار جواب حاصلشده ،عملکرد جواب بهینه در مقابل جوابهای تصادفی در یک تخمینزننده
 MLPبررسی میشود .شبکه  MLPتخمینزننده تعداد دوران ژنراتور در دقیقه ،با  71گره در الیه ورودی 77 ،گره در تنها
الیه پنهان و یک گره در الیه خروجی ،تشکیل میشود .عدد  71برای تعداد ورودیهای شبکه ،مجموع  79متغیر بیانگر
سالمت تجهیزات در جواب بهینه ،بهعالوه مقادیر حال تا دو ساعت گذشته مشخصه کیفیتی است برای اینکه دقت تخمین
شبکه افزایش یابد .با در دست بودن مجموعه دادههای آموزشی و آزمایشی مورد استفاده در مرحله قبل و همچنین استفاده
از الگوریتم انتشار سریع ،عملکرد شبکه با فضای جواب بهینه قابل ارزیابی است .عالوه بر آزمایش جواب بهینه ،در راستای
ارزیابی عملکرد مدل ،دسته دیگری از جوابهای مسئله ،به تخمینزننده ارائه میشوند .تعداد  5پاسخ خوب ولی غیربهینه
است که بهصورت تصادفی از نسلهای آخر اجرای الگوریتم ژنتیک حاصل میشود .شرط توقف عبارت است از کوچکتر
شدن اختالف خطای شبکه در دو دوره پیاپی ،از عدد  .1/17همچنین هنگام افزایش دورههای آموزشی ،از فراآموزش شبکه
جلوگیری میشود .پس از ارائه دادههای آزمایشی به شبکههای آموزشدیده ،نتایج ارزیابی جواب بهینه و غیربهینه در جدول
 9خالصه شده است.
جدول  .4مشخصات شاخصهای سالمت انتخابی به کمک الگوریتم ژنتیک در مسئله نیرگاه پرند
تجهیز

ریاضی

اندازهگیری

زمانی

M3

micron

t, t-1, t-2

M6

micron

t, t-1

M7

°C

t

°C

t
t, t-1

ردیف

کد شاخص

7

2MKD20CY021Q01

ژنراتور

1

2MKD10CY021Q01

ژنراتور

9

2MKD21CT001AQ1

ژنراتور

دمای برینگ MKD12

4

2MKD11CT001AQ1

ژنراتور

دمای برینگ MKD11

M8

5

2MKC02CT005Q01

ژنراتور

دمای روتور

M9

°C

1

2MBD11CT011AQ1

توربین

دمای برینگ MBD11

M51

°C

t

1

2MBD11CY041Q01

توربین

ارتعاش نسبی برینگ MBD11

M58

micron

t, t-1

8

2MBD12CY041Q01

کمپرسور

ارتعاش نسبی برینگ MBD12

M22

micron

t

مربوطه

عنوان شاخص

نماد

واحد

پنجره

ارتعاش نسبی برینگ
MKD12
ارتعاش نسبی برینگ
MKD11

با درنظرگیری ستون درصد خطا از جدول  9مشاهده میشود که جواب بهدستآمده از مدل پیشنهادی دارای برتری
نسبی است .هرچند میتوان با تغییر پارامترهای مدل ،به ساختار بهینهتری دست یافت.
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جدول  .9نتایج حاصل از ارائه پاسخهای مختلف به یک تخمینزننده MLP

درصد خطا از مقدار واقعی (برای فرکانس)

شماره جواب

دسته جواب

1/195

7

جواب بهینه

1/157

1

1/114

9

1/153

4

1/111

5

1/143

1

جوابهای غیربهینه

نتیجهگیری و پیشنهادها

اهمیت توجه به معیار کیفیت در کنار معیار دسترسپذیری تجهیزات تولید ،توسعه مدلی برای ایجاد ارتباط میان فرایند پایش
وضعیت و معیار کیفیت محصول را جذاب میکند .در این مطالعه مشخصهای کیفیتی از محصولی پیوسته بهعنوان معیاری
کیفیتی در نظر گرفته شد تا مبنای تصمیمگیری در نگهداری وابسته به شرایط باشد.
برای توسعه مدلی برای ایجاد ارتباط میان وضعیت سالمت تجهیزات و مشخصه کیفیتی ،در راستای شناسایی
شاخصهای مؤثر در کیفیت محصول ،توجه به حقایقی ضروری است .نگهداری و تعمیرات ،سالمت تجهیزات را تحت نظر
دارد و سالمت تجهیزات فرایند تولید ،فقط بخشی از پارامترهای فرایند هستند که پتانسیل تعیین کیفیت محصول خروجی
را دارند .از طرف دیگر ،تأثیر پارامترهای فرایند تولید (که به کمک فرایند پایش وضعیت تحت رصد هستند) همراه با مقداری
تأخیر ،به مشخصه کیفیتی منتقل میشود .دو موضوع ذکرشده بههمراه برخی موضوعات دیگر ،مهمترین ابعاد مسئله توسعه
مدل را تشکیل میدهند.
با درنظرگیری مفروضاتی چون وجود متخصصان مجرب ،تولید محصول پیوسته ،وجود فرایند تولید پایدار ،پذیرش
اثرهای متقابل پارامترهای فرایند بر یکدیگر و بر کیفیت محصول خروجی و وجود تأخیر زمانی در شهود این تأثیرات ،مدل
پیشنهادی به کمک الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی مصنوعی برای تعیین شاخصهای سالمت با اهمیت در کیفیت
محصول پیوسته توسعه یافت.
مسئله یافتن بردار فضای جواب بهینهای است که مؤلفههای آن شاخصهای سالمت تجهیزات و مشخصه کیفیتی،
در مقاطع مختلف پنجره زمانی است .قبل از بهینهیابی میان پاسخهای موجود ،به کمک متخصص فرایند ،برخی از شاخصها
که نسبت به مشخصه کیفیتی با اهمیت نیستند ،کنار گذاشته میشوند .همچنین به کمک متخصص ،عمق پنجره زمانی
شاخصها و مشخصه کیفیتی ،تحدید میشود .به منظور تشکیل الگوریتم ژنتیک ،سه جنبه اساسی یعنی نحوه کد کردن
بردار فضای جواب به فضای باینری ،خارجسازی از کد و ارزیابی هر جواب و تعیین تابع برازندگی هر جواب ،ضروری است.
تعلق یا عدم تعلق مؤلفههای بردار جواب به جواب نهایی ،باعث ساده شدن انتقال بردار جواب به فضای باینری میشود.
یک شبکه عصبی که از نوع  MLPانتخاب شد ،رشتههای باینری را دریافت کرده و برای ارزیابی آنها از کد خارج میکند.
میزان برازندگی هر پاسخ با سنجش سه معیار ارزیابی شد؛ دقت پیشبینی شبکه عصبی ،سرعت همگرایی و تعداد مؤلفههای
موجود در هر پاسخ.
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در این پژوهش ،نحوه بهکارگیری و ارزیابی مدل پیشنهادی به کمک دادههای واقعی حاصل از فرایند تولید برق در
واحد دو نیروگاه گازی پرند ،انجام گرفت .در بردار واجب بهینه تعداد شاخصهای سالمت از  19عدد به  8عدد کاهش
مییابند که با احتساب پنجره زمانی ،از  13متغیر به  79متغیر کاهش مییابند .نتایج بهدستآمده میتواند مبنایی برای
تصمیمهای نگهداری و تعمیرات فرایند تولید قرار بگیرد تا با تمرکز هزینههای تعمیری بر نقاط حساستر ،از میزان
هزینههای کیفیت به میزان محسوسی کاسته شود.
با نگاهی دوباره به جواب بهدستآمده در انتهای الگوریتم بهینهیابی ژنتیک ،نتایج زیر قابل استخراج است:
 .7تخمین مقادیر مشخصه کیفیتی ،فقط در یک ساعت آینده و نه بیشتر ،پیشنهاد شده است .تخمین مقادیر دورتر
از زمان جاری از مشخصه کیفیتی ،درباره این مسئله ،معیارهای برازندگی را بهینه نمیکند .این موضوع نتیجهای
جنبی نیز دارد .نخست اینکه (با فرض صحت نظر متخصص در تحدید پنجره زمانی) اگر محدودیت سیستم
پایش وضعیت فرایند ،اجازه ثبت مقادیر در بازههای کمتر از یک ساعت را میداد ،احتمال برتری جوابها نسبت
به جوابهای این وضعیت قوت میگیرد .زیرا پاسخ مسئله ،با مقادیر مشخصه کیفیتی در فواصل نزدیکتر،
موافقتر از فواصل دورتر است.
 .1استفاده از جواب بهینه حاصل از الگوریتم مرحله نخست در تخمینزننده مرحله دوم ،به این معنا نیست که شبکه
ساختهشده برای تخمینزننده ،برگرفته از جواب بهینه ،در هر سه معیار نسبت به سایر جوابها بهترین عملکرد
را دارد .بلکه در نظرگیری هر سه معیار در تعامل با یکدیگر ،جواب مرحله قبل را تعیین کرده است.
 .9تعداد  3متغیر از  79متغیر ،وضعیت سالمت ژنراتور را ارزیابی میکنند .این موضوع به این معناست که شاخصهای
بیانگر وضعیت سالمت ژنراتور ،بیشترین گویایی را در تعیین وضعیت مشخصه کیفیتی دارند .از این رو تمرکز
بیشتر در رصد این مشخصهها ،میتواند انحرافات آینده مشخصه کیفتی را پیشگویی کند .در یک روند کلی
میتوان برآورد کرد که در این مطالعه ،تجهیزات انتهایی و نزدیکتر به محصول نهایی ،ارتباط نزدیکتری با
مشخصه کیفیتی محصول خروجی دارند.
 .4در استفاده از این ابزار برای عیبیابی فرایند تولید در راستای ارتقای کیفیت محصول خروجی ،باید توجه داشت
که ممکن است هماهنگ شدن مشخصه کیفیتی با برخی شاخصهای بیانگر سالمت تجهیزات ،بهدلیل تأثیر
همزمان آنها از یک عامل سوم باشد .از این رو شاخصهای سالمت ژنراتور ،میتوانند برای پیشبینی مشخصه
کیفیتی استفاده شوند ،اما وجود انحراف در مشخصه کیفیتی بهصورت قطع بهمعنای تأثیر بد ژنراتور در تولید برق
نیست.
آنچه بهعنوان مسئله در این مطالعه بررسی شد ،نگاهی جدید در نگهداری وابسته به شرایط از نقطه تمرکز فرایند
تصمیمگیری در نگهداری است .قطعاً این نوع نگاه ،ایدههای پژوهشی دیگر را خلق میکند که برخی از آنها عبارتاند از:
 .7توسعه مدل برای شرایطی که محصول ،فیزیکی غیرپیوسته دارد .در مطالعات مربوط به محصوالت غیرپیوسته،
موضوعاتی همچون نمونهگیری و آزمایشهای سنجش کیفیت وارد ابعاد مسئله خواهد شد.
 .1افزایش کارایی مدل با ایجاد مکانیسمی در راستای تشخیص خروج از حالت غیرپایدار
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...  بازگشتی و، ارتقای کارایی مدل با بهرهگیری از ابزارها و تخمینزنندههای قویتر مانند شبکههای نوروفازی.9
 طراحی ماژولهای مدیریت دانش و تجربههای تاریخی مطالعه مفهومی و جملهبندی.4
 تحلیل نحوه تأثیر تک تک تجهیزات فرایند تولید بر تک تک مشخصههای کیفیتی محصوالت.5
منابع
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