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پیشبینی زمان ازکارافتادگی ماشینآالت دوار با استفاده از سیستم هوشمند
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1

فاطمه فرهادی  ،محمدرضا امین ناصری
ستمهایاقتصادیاجتماعی،دانشگاهتربیتمدرستهران
.1کارشناسارشدمهندسیصنایع،سی 
.2استادمهندسیصنایع،دانشگاهتربیتمدرستهران


اصالحشده،95/02/09:تاریختصویب)95/08/25:

(تاریخدریافت،94/12/17:تاریخدریافتروایت

چکیده
یشودواهررمهالیزیهادیرابههدنبهالدارد.عملیها پیشهگیرانهبههمنظهور
خرابیماشینآ درکارخانههاگاهبهتوقفخ تولیدمنجرم 
جلوگیریازوقوعخرابی،نقشیمهمدراف ایشطولعمرماشهینآ وکهاهشه ینههههادارد.همچنهین،پهیشبینهیزمهانازکارافتهادگی
یسازدتاقبلازتوقفکاملدستگاهبرایتعمیر یاجایگ ینیتجهی ا اقدامکنندواز
تجهی ا ،مهندسانتعمیرا ونگهداری(نت)راقادرم 
نآ دوارازجملهپمهپهها،
اینروازه ینۀتعمیرا اساسیجلوگیریشود(سیستمنتبرمبنایواعیت)).(CBMاهمیتاینامردرماشی 
توربینهابخار،کم رسورهاو...بهدلیلماهیتعملکردآنهابیشتراست.ازاینرو،دراینتحقیقعمرمفیدباقیماندۀ()RULپمپهایتوربینی
واحدالفینشرکتپتروشیمیپارسبراساسواعیتسالمتیاتاقانههابهاروششهبکۀعصهبیمصهنوعیوماشهینبهردارپشهتیبان)(SVM
یشود.ابتدابراساسمقدارمؤثر(،)RMSمقدارمتوس ،مقدارپیکوکرستفاکتوریکیازیاتاقانهایپمپمدلپیشبینیایجاد
پیشبینیم 
شبینهیشهدهاسهت.نتهایجنشهان
شدهودرادامهبراساسمدلایجادشدهوروشهایماکورRULچهاریاتاقاندیگرپمپبادقتبها ییپهی 
شبینیباروشSVMنسبتبهروششبکۀعصبیتک یهبیشتراست.
یدهددقتپی 
م

واژههایکلیدی:پمپتوربینی،پیشبینی،شبکۀعصبیمصهنوعی،عمهرمفیهدباقیمانهده(،)RULماشهینبهردار
پشتیبان،یاتاقان.


مقدمه
امروزهبارشدصنایعوافه ایشتعهداد کارخانهههها،نیهازبهه
دسههتگاههههایپیشههرفتهنی ه اف ه ایشیافتهههاسههت.بخههش
انتوجهیازه ینههایکارخانههاصر تهیۀتجهیه ا و
شای 
تعمیرا آنهامیشود؛بنابراین،حفاظتونگههداریازایهن
تجهی ا و درنتیجهوجودیکسیستمنگهداریوتعمیهرا 
بسیاراروریاست.عملیا تعمیهرا ونگههداریدرحالهت
کلیبهدودستهسیستمواکنشهی(غیربرنامههای)وسیسهتم
یشود.دربیشترتحقیقها منظهوراز
برنامهایتقسیمبندیم 
تعمیرا ونگهداری،سیستم برنامههایاسهت.یکهیازانهواع
سیستمهای برنامهاینت،سیستمپیشگیرانهاستکههخهود
یشود.1:سیستمنتسیستماتیککهه
بهدودسته تقسیم م 
دورههای
طبقآنعملیا پیشگیرانۀتعمیرا ونگهداریدر 
یگیهرد.2،سیسهتمنهتبهرمبنهای
زمانیمشخصانجام مه 
موقعیههت(1)CBMکهههدرآنعملیهها پیشههگیرانهبراسههاس
واعیتتجهی ا ،قبلازوقهوعخرابهیوتعمیهرا اساسهی
یگیردکهدراینتحقیقاینسیستممدنظراست.
انجامم 
*نویسندۀمسئول:

تلفکس02182883344:

درسیسهههتمCBMعمهههرمفیهههدباقیمانهههدۀ(2)RUL
یشهودوبههعنهوانابه اریمهؤثردر
تجهی ا پیشبینیمه 
یگیردتاقبهلازوقهوع
اختیارمهندسانبخشپایشقرارم 
یههاوعملیها پیشهگیرانهصهور 
کاملخرابیبرنامهریه 
پایرد.برایپیش بینیدقیق،تج یهوتحلیلروندتخریهب
سیستم،الگوهایخرابی،رویدادهایگاشهتۀماشهینوبهه
دستآوردندادهازواعیتکیفیماشهیناهروریاسهت.
پیشبینیعمرمفیدباقیمانهدهوتوانهاییارائهۀپهیشبینهی
بلندمد یکیازچالش هایاجرایراهبردهاینگههداریو
شبینانهدرکاربردهایواقعیاست .]1
تعمیرا پی 
پیشبینیطولعمرماشینآ بااستفادهازواهعیت
فعلیوپروفایلعملکردگاشتۀدستگاه،بهدودستهتقسیم
یهاRUL.
یشود:تخمینRULوتخمینفاصلۀبینخراب 
م
بهزمانباقیماندهتامشهاهدۀاولهینخرابهیوفاصهلۀبهین
یشهود.
یهابهفاصلۀزمهانیبهیندوخرابهیگفتههمه 
خراب 
پیشبینیطولعمرماشینآ مرجعخوبیبرایپرسهنل
نگهداریوتعمیهرا اسهتتهابهاآگهاهیازخهرا نبهودن
Email: Amin_nas@modares.ac.ir
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دستگاهدربینفواصلمانیتوریهگ،زمهان ههایبازرسهیرا
تعیههینکننههد؛بنههابراین،درروشاولبراسههاسخرابههی
متغیرهایواعیت،کهنشهاندهنهدۀسهطحواقعهیخرابهی
شتعری هفشههدهایدارد،طههولعمههر
اسههتوحههدودازپ هی 
یشودودرروشدوم،بهااسهتفادهاز
تجهی ا پیشبینیم 
دادههایتاریخیدردسترسیکمدلبرایسازوکارخرابی
یشود .]2
ایجادم 
درسالهایاخیر،دربیشترپژوهشهابهتخمینRUL
ماشینآ پرداختهشدهاست.ازاولینتحقیقها موجهود
دراینزمینه،تحقیقژانگوگانسندرسهال1997اسهت
کهازشبکۀعصبیخود-سازمانیافته3بهرایتحلیهلرونهد
توسعۀعیبوبهمنظهوربهرآوردعمهرباقیمانهدهتهارخهداد
خرابییاتاقاناستفادهشدهاست .]3درسال،2001وانگ
وواچتسوانسبرایپیشبینیرونهدانتشهارخطهاوبهرآورد
RULبهعنوانزمانباقیماندهتهازمهانرسهیدنعیهببهه
سطحتعیینشدهایازخرابی،ازشبکهههایعصهبیمهوجی
پویهااسههتفادهکردنههد .]4شههبکۀعصههبیبازگشههتیبههرای
پیشبینیروندواعیتوطولعمردستگاهدرسال2001
انجامگرفت .]5دونگوهمکاراندرسال2004ازمهدل
شبکۀعصهبیپهسانتشهارخطهاومهدلGrey GMبهرای
شبینیواعیتدستگاهاستفادهکردند .]6
پی 
درختتصهمیمبهتهرینویژگهیازمجموعهه دادههها را
بهمنظور طبقهبندیشناسایی م 
یکنهد.درسهال،2007در
تحقیقههیازدرخههتتصههمیموماشههینبههردارپشههتیبان
پروکسههیمال(4)PSVMبههرایتشههخیصجهههتخرابههی
یاتاقانهااستفادهشدونتیجۀتحقیقاینبهودکههPSVM
توانایی طبقهبندیخرابیبااستفادهاز مشخصههایآمهاری
رادارد .]7درادامه،درسال2010سکسهیولوهمکهاران
نی ازSVMوPSVMبهرایدسهتهبنهدیخرابهییاتاقهانی
پمپسانتریفیوژمونهوبالک5اسهتفادهکردنهد .]8ازدیگهر
تحقیقا درزمینۀتشخیصخرابییاتاقانها مهیتهوانبهه
تحقیقکیموهمکاراندرسال2012اشارهکرد.آنههابها
استفادهازماشینبردارپشهتیبانعمهرمفیهدباقیمانهدۀدو
پمپHP-LNGفرایندخرابییاتاقانهاراپیشبینیکردند.
یشهدهاسهتفادهشهده
دراینتحقیقازدادههایشبیهسهاز 
است  .]9باراکا وهمکاراندرسال2013ازیکشهبکۀ
عصههبیدرحههالرشههدرقههابتی)6(HC-GNNبههایههادگیری

یههایکوچهکدر
انقباایبرایشناساییوتشخیص خراب 
یاتاقاناستفادهکردندHC-GNN.درصور نیازیهک یهۀ
یکندتاریسک دستهبنهدی
پنهانبهشبکۀعصبیااافه م 
یشهودشهبکۀ
اشتباهراکاهشدههد.ایهنکهارموجهب مه 
کوچکتریدرمقایسهباتوابهعپایهۀشهعاعیکالسهیکیها
شبکهههایعصهبیاحتمهالیایجهادشهودودرنتیجههیهک
مجموعه دادۀب رگرابادرصدصحتبها یی دسهتهبنهدی
میکند .]10درسال ،2013درتحقیقیدیگریهکروش
جدیدبرایاستخراجویژگیاز سیگنالهایارتعاشییاتاقان
ارائهشد.درایهنتحقیهق ،تهأثیرانهدازۀ پنجهرۀزمهانیبهر
یهایطیفهیوهمچنهینتهأثیرآنبهر
محاسبۀدامنۀویژگ 
صحت دستهبندیANNبررسیشد .]11گوو وهمکاران
درسال،2017تخمینخرابییاتاقانهارابراساسواعیت
شاخصههایآنانجهامدادنهد.درایهنتحقیهق،دو

سالمت
اعفاساسیدرتخمینخرابیدرنظرگرفتهشدهاست.1:
رنج مشخصهههایآمهاریبههازایههرشهاخصمهوردنظهر
متفاو است؛بنابراین،درنظر مشخصهههایآمهاریبهرای
.بهعلهتاینکههشهاخصههای
اینشاخصهادشواراست 2،
سالمتدستگاههایمختلفدرزمانخرابیشرای متفاوتی
دارند،تخمینآستانۀخرابیدشهواراسهت.از ایهنرو،بهرای
غلبهبراین اعفهاازروششبکۀعصبیبازگشتیاستفاده
شدهاست .]12
ازشبکۀعصبیفازیبرایتخمینروندخرابیوطهول
عمرباقیماندۀتجهی ا درتحقیقا دیگرنی استفادهشده
است.دراینراستا،وانگوهمکارانازشهبکهههایعصهبی
سههتمهههایاسههتنتاجفههازیعصههبیبههرای

بازگشههتیوسی
شبینیروندانتشارخرابیاستفادهکردندونتایجراباهم
پی 
مقایسهههکردنههد .]13درتحقیقهیدیگههردرسههال،2003
رویکرد فازی-عصبی برای برآوردRULبهکارگرفتهشدکه
درآن بهعلتدسهتنیهافتنبهه دادهههایواقعهیازدانهش
کارشناسانآنحوزهاسهتفادهشهد .]14چهنوهمکهاران
یکروش پیشبینیRULیک ارچهرابااستفادهازسیستم
استنتاجعصبی-فازیتطبیقی)7(ANFISوفیلتهرذرا بها
مرتبۀبا توسعهدادند.آنهازمانتکاملشاخصخرابیرا
پیشبینیکردندوتهابعچگهالیاحتمهالRULراتخمهین
یکه مدلرشد
یدهدهنگام 
زدند.نتایجاینتحقیقنشانم 
خرابیازدرجۀیهکباشهد،عملکهردایهنروشازدوروش

نآ
شبینیزمانازکارافتادگیماشی 
پی 

دواربااستفادهازسیستمهوشمند

پیشبینیANFISوپیشبینیبرمبنایفیلتهرذرا بهتهر
اسههههت .]15درتحقیقههههیدیگههههردرسههههال2010از
ستمهایخبرۀفازی
الگوریتمهایدرختتصمیمفازیوسی 
دردسههتهبنههدیخرابههیپمههپهههایسههانتریفیوژمونههوبالک
استفادهشدونتایجبهاههممقایسههشهدند .]16درسهال
،2012تیههانیههکروششههبکۀعصههبیمصههنوعیرابههرای
رسیدنبهپیشبینیدقیقازRULوتعیهیندرصهدطهول
یبولبهکاربهرد

عمردستگاهبااستفادهازتابعنرخخرابیوا
ودرادامهمقایسۀجامعیبهینروشANNپیشنهادشهدهو
یدهد روش
روش ANNتطبیقیارائهدادکهنتایجنشانم 
پیشنهادیویبرایپیشبینیRULدقیهقتهربهودهاسهت
.]17درسههال،2015چههاوووهمکههارانیههکرویکههرد
دادهمحوررابرایتخمینRULتوسعهدادنهدکههدرآناز
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دادههایخرابیودادههایتعلیقبهرهگرفتههشهدهاسهت.
یدهددادههایتعلیقدراف ایشدقت
نتایجتحقیقنشانم 
تخمینطولعمربسیارمؤثراست .]18
عملیهها پیشههگیرانهوجلههوگیریازخرابههیکامههل
ماشینآ دوارشاملموتورهایاحتراقداخلی،توربینها،
پمپها،کم رسورهاو...بیشازسهایرماشهینآ اهمیهت
بهطهور
اتاقانها8بخشمهمیازتجهی ا هستندکه 
دارد.ی 
یشهههوند.
نآ دواراسهههتفادهمههه 
گسهههتردهدرماشهههی 
بپههایرترینعضههوماشههینآ دواریاتاقههاناسههتو
آس هی 
آنهههاممکههناسههتموجههبخرابههی
درنتیجهههخرابههی 
شبینهی
نآ دوارشههود؛بنههابراین،تشههخیصوپهی 
ماشهی 
خرابییاتاقانباتوجهبهاهمیتویهژۀماشهینآ دواردر
صنایع،اروریاست.

جدول  .1دستهبندی مرور ادبیات

نویسندگان

سالانتشار

موضوع

روش

Zhang & Ganesan

1997

براساسیاتاقانها

پیشبینیRUL


شبکۀعصبیخودسازمانیافته


Wang & Vachtsevanos

2001

پیشبینیRULبراساسسطح

تعیینشدۀآستانۀخرابی


شبکۀعصبیموجیپویا

Yam et al.

2001

تعیینخرابیدستگاههایبحرانیدر

یکشرکتنیرو

شبکۀعصبیبازگشتی

Dong et al.

2004

تشخیصخرابیسیستمتغایۀآ 
براساسواعیتآن

Sugumaran et al.

2007

تشخیصخرابییاتاقانها


Sakthivel et al.

2010

دستهبندیخرابیهایپمپهای

سانتریفیوژمونوبالک

SVMوPSVM

Kim et al.

2012

بینیخرابییاتاقانهابراساس


پیش
سازیشده
هایشبیه 


داده

SVM

Barakat et al.

2013

هابادادههای


تشخیصخرابییاتاقان
احتمالی

رقابتی)(HC-GNN

Amar et al.

2013

بندیخرابییاتاقانها


دسته

شبکۀعصبی

روششبکۀعصبیپسانتشار
خطا)(BP NNومدلGrey GM

ماشینبردارپشتیبانپروکسیمال
)(PSVM

شبکۀعصبیدرحالرشد
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ادامة جدول  .1دستهبندی مرور ادبیات

نویسندگان

سالانتشار

موضوع

روش

et al.Guo

2017

تشخیصخرابییاتاقانها


شبکۀعصبیبازگشتی

Wang et al.

2004

تشخیصخرابیوطولعمرتجهی ا 

شبکههایعصبیبازگشتیو

سیستمهایاستنتاجفازیعصبی


Chinnam & Baruah

2003

پیشبینیRULتجهی ا براساس

دادههایتخمینی


شبکۀعصبیفازی

پیشبینیRULتجهی ا 


ارائۀروشجدیدومقایسهباسیستم
استنتاجعصبی-فازیتطبیقی
)(ANFISوروشفیلترذرا

Sakthivel et al.

2010

دستهبندیخرابیهایپمپهای

سانتریفیوژمونوبالک

سیستمهایخبرۀفازی


Tian

2012

براساسدادههای

تخمینRUL
احتمالی

ارائۀروشجدیدپیشبینیومقایسه

باروشANNوروشANNتطبیقی

Byeng &Chao

2015

تخمینRULتجهی ا براساس
هایخرابیودادههایتعلیقی


داده

یکرویکردجدیدآموزشمحور


Chen et al.

2012


براساسجمعبندیادبیا درجدول،1درپژوهشهای
اندکیتخمینطولعمردستگاهبراسهاسواهعیتخرابهی
چیکازاینپژوهشها
یاتاقانهاصور گرفتهاستودرهی 
روشبردارپشتیبانوشبکۀعصبیبهعنواندوروشمههم
درپیشبینیمقایسهنشدهاست.همچنین،دربیشهترایهن
یشدهاستفادهشهدهاسهت؛
پژوهشهاازدادههایشبیهساز 
بنابراین،دراینتحقیهقتخمهینRULماشهیندوارپمهپ
توربینیبراساسسالمتیاتاقانهایآن(سیستمنگههداری
)CBMبراساسدادههایواحدالفهینشهرکتپتروشهیمی
پارسوبهاروششهبکۀعصهبیوماشهینبهردارپشهتیبان
یشود.
صور میگیردونتایجمقایسهم 
یاجرایبرنامهشرحدادهمیشهود

درادامه،ابتدامدلها
وس سRULچهاریاتاقانپمپبااستفادهازشبکۀعصبی
مصنوعیوماشینبردارپشتیبانبادقتبا ییپیشبینهی
شودودرپایاننتایجارائهومقایسهمیشوند.


می

مدلهای اجرای برنامه
 .1.1ماشین بردار پشتیبان
ماشینبردار پشتیبان)9(SVMیکیازروشهاییهادگیری
بههمراهنظار استکهازآنبرایطبقههبنهدیاسهتفاده
یشهودSVM.درواقههعیههکجههداگردودویههیاسههتکههه
مه 
دادههههایدوکههالسرابههااسههتفادهازیههکمههرزخطههییهها

یکند.درتقسیمخطیدادههاههد 
غیرخطیازهمجدام 
دستیابیبهتابعیاستکهه تعیهینکننهدۀابرصهفحهایبها
بیشترینحاشیه است.باحداکثرشدنحاشیۀاینابرصفحه،
تفکیکبینطبقا بهحهداکثر مهیرسهد.مجموعهۀنقهاط
ممکناستبهطورخطییاغیرخطیقابلتفکیکباشندکه
یشود .]19
درادامهبررسیم 

 .1.1.1تفکیک خطی
فرضکنید} 𝑖𝑦 S={𝑥𝑖 ,یکنمونۀآموزشیاسهتکههازدو
کالس± 𝑦i = 1شاملmویژگیi= 1,2,...,mتشکیلشده

نآ
شبینیزمانازکارافتادگیماشی 
پی 

دواربااستفادهازسیستمهوشمند

یدهههد،خهه 
همههانطورکهههشههکل1نشههانمهه 

اسههت.

دادههههایموجههودرادردوکههالس± 1
) (𝑤𝑥 + 𝑏 = 0
یکند.بهاینخ ابرصهفحۀجداکننهدهگفتهه
طبقهبندیم 
یشود.دوخ )(𝑤𝑥 + 𝑏 = ± 1نی بههترتیهببیهانگر
م
دستههایy=+1وy=-1است.
مرزناحیۀ 
دادهههها
یشههود،دوکههالس 
همههانطههورکهههمالحظهههمه 
بهصور خطیقابلتفکیکهستند.درحهالتیکههدادههها
قابلتفکیکبهصور خطیباشند،ماشینبردارپشتیبانبا
درنظرگرفتنمجموعۀدادههایآموزشی،بااستفادهازحهل
مسئلۀبهینهسازیزیر،ابرصفحۀبهینهباحاشیۀحهداکثررا
یکند:
پیدام 

2
1
 ‖𝑤‖ Min ⁄2
()1

S.t yi(w.xi+ b)≥ 1 i=1,2,….,m
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وظیفههۀآنبرقههراریتعههادلبههینحههداکثرکردنحاشههیهو
حداقلکردنخطایدستهبندیاستوهموارهبه رگتهراز

صفراست .]20
بنابراین،همانطورکهگفتهشد،درحهالتیکههدادههها
جداپایرنباشندوکالسهادارایهمپوشانیباشهند(شهکل
،)2جداکردنکالسهاازطریقمرزخطیهمهوارهبهابهروز
خطاهمراهاست.بهمنظورحلاینمشکلابتدابایددادههها
رابااستفادهازیکتبدیلغیرخطی،φازفضایاولیههبهه
فضاییبابعدبا ترمنتقلکردتاتداخلکالسهایموجود
کاهشیابد .]21س سبااسهتفادهازمعهاد قبهلوبها
جایگ ینکهردن  𝑖𝑥بها) 𝑖𝑥( ،φابرصهفحۀبهینهه بههدسهت
میآید .]22


کهههدرآن‖𝑤‖نههرماقلیدسههیاسههت.براسههاسمههدل،1
کمینهشهدنمقهدار‖𝑤‖بهاتوجههبههمحهدودیتآن،بهه

یشود.
حداکثرشدنپهنایحاشیۀصفحهمنجرم 

شکل  .2تبدیل غیرخطی در ماشین بردار پشتیبان


یکیازراههایانتقالدادههابهبعدیبا تراسهتفادهاز
توابعکرنلبهشرحزیراست:
کرنلخطی
T
 K(xi,xj)=xi xj+ C
)( 3
چندجملهای

کرنل
شکل  .1تفکیک خطی دادهها در ماشین بردار پشتیبان

 .2.1.1تفکیک غیرخطی
دادهههها
یههکفههرضبسههیارمهههمدرSVMایههناسههتکههه 
یکههدرعمهلبیشهتر
بهصور خطیجداپایرباشند،درحال 
مواقعاینفهرضبرقهرارنیسهت.درایهنراسهتا،اولهینبهار
کورتسووپنیکدرسال1995متغیرهاینهامنفی𝜀𝑖 ≥0
رابهعنوانمقادیرخطابرایههربهردارتعریهفوبههمهدل
ااافهکردند:
( )2



 𝑖𝜀 𝑖∑Min1⁄2 ‖𝑤‖2 + C
S.t yi(w.xi+ b)≥ 1-𝜀𝑖 ,𝜀𝑖 ≥ 0 ∀i

درمدلC،2پارامترتنظهیمکننهدۀحاشهیهاسهتکهه

( )4

K(xi , xj) =( 𝛼 xiTxj+ C)p




کرنلتابعپایهشعاعی
) (5

 ) K(xi, xj) = exp (γ ||𝑥𝑖 − 𝑥𝑗 ||2


درمعاد فوقC،مقدارثابتp،درجۀچندجملهایو
پارامترقابلتنظیماست.

γ = -2𝜎1 2

هایپر پارامتر
یشهود.بها
بهپارامترهایتابعکرنل،های رپارامترگفتههمه 
یتوان می انحاشیۀجداسهاز
تنظیمکردنهای رپارامترهام 

تمهههایSVMغیرخطههی
ومحههدودۀتصههمیمرادرالگههوری 
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یتهوان
تعیینکرد.درواقع،بهاتنظهیمههای ر_پارامترههامه 
الگوریتمSVMراباتوجهبهنوعدادههابهینههسهاخت.دو
نمونهازهای رپارامترهایمهمبهشرحزیرهستند:

پارامتر

C
10

پارامترCمی اناجتنا ازدستهبنهدیاشهتباه راتعیهین
یکند.برایمقهادیربه رگ،CالگهوریتمSVMحاشهیۀ11
م
یگیرد.دراینحالت،فاصلۀحاشیهموجب
کمتریدرنظرم 
یشود نقاطیادگیریبیشتریدسهتهبنهدیشهوند.بهرای
م
مقادیرکوچکCالگوریتمSVMحاشیۀجداسازب رگتری
یکندکه
یگیرد.مقدارCهنگامیاهمیتپیدام 
رادرنظرم 
دادههادستهبندینشدهاند.اگردستهههاشهباهتبیشهتری
داشتهباشند،بایدازمقادیرب رگترCبرایتفکیهکآنهها
استفادهکرد.اگردادههانوی یباشهند،بایهدمقهادیرکهمرا
برایCدرنظرگرفتتانوی ههاخهارجازدسهتهبنهدیقهرار
گیرند.مقادیرمناسببرایCدردامنهۀ10-6تها103قهرار
دارند].[23

پارامتر گاما
پارامترگامامحدودۀتصمیمگیریدرمورددادهها راتعیهین
ککننهده
میکند.برایمقادیرکمپارامترگامها،خه تفکیه 
بهصور یکخ راستودقتدستهبندیبسیارکماست
وبااف ایشمقدارگاماانحنایخه تفکیهککننهدهبیشهتر
میشودودقتدستهبندیاف ایشمهییابهد.هرچههمقهدار
پارامترگامابیشهترباشهد،خه تفکیهککننهدهبههصهور 
یآیهدوبههازایمقهادیربها بهرای
منحنیپیچیدهتریدرم 
پارامترگامامحدودۀتصمیمکوچکترمیشودوهمپوشانی
نی اف ایشم 
ییابد].[23

( )6

 Min1⁄2 ‖𝑤‖2 +𝐶⁄2 ∑𝑖 𝜀𝑖2
S.t yi(<w.xi>+ b)≥ 1-𝜀𝑖 ,𝜀𝑖 ≥ 0 ∀i

 .2.1شبکة عصبی مصنوعی
شبکۀعصبیمصنوعییکشبیهسهازیازسیسهتمعصهبی
بدنانسانیاحیوانا است.معمهاریعمهومییهکشهبکۀ
عصبیشامل یههایورودی،خروجهیومیهانی(پنههانی)
دادههههابهههگههرههههای(نودهههای) یههۀورودیوارد
اسههت .
یشوند.پسازعملیها 
میشوندودر یۀمیانیپردازشم 
یههااز یهۀنههاییخهارج
محاسباتیدر یۀمیانی،خروج 
یشوند.
م
براساسمباحثیادشهده،عملیها محاسهباتیدر یهۀ
میانیانجاممیگیرد.مقدارورودیهرنهودطبهقرابطهۀ7
یآید.دراینزمینه𝑦𝑖 ،مقهدارورودینهودiاماز
بهدستم 

یۀورودیو 𝑗𝑖𝑤وزنکمانبیننودiوjاست𝑣 .می ان
یدهد𝑏𝑗 .نی می ان
ورودیبهنودjام یۀمیانیرانشانم 
یدههد؛
بایاسمربوطبههنهودjام یهۀمیهانیرانشهانمه 
بنابراین،می انورودیبهنهودjام یهۀمیهانیازرابطهۀ7
یآید.درمرحلۀبعد،پهردازشدر یهۀ
بهدستم 
توس   𝑣j
میانیازطریقتابعفعهالسهازیانجهاممهیگیهرد.یکهیاز
رایجترین توابعفعالسازی،تابعسیگمویداستکهازرابطۀ
یآید وخروجیایهنتهابع بههعنهوان خروجهی
بهدستم 
 8
نودهای یۀمیانیاست.همهانطورکههدرشهکل3نشهان
یکه(aاریبتابعسیگموید)بهسمت
دادهمیشود،هنگام 

یشود.
ینهایتمیلکند،خروجیتابعبهیکن دیکم 
ب

( )7
𝑗𝑏 𝑣j = ∑ 𝑤𝑖𝑗 𝑦𝑖 +
()8

1
𝑎>0
𝑗𝑣𝑎1 + 𝑒 −

 .3.1.1حداقل مربعات ماشین بردار پشدتیبان
)(LSSVM

12

همانطور کههگفتههشهد،بهرایحهلمهدلماشهینبهردار
یشهود.حهل
پشتیبانازبرنامهری یدرجههدواسهتفاده مه 
مسئلهدرابعادب رگممکناسهتبههمحاسهبا پره ینهه
بینجامد.دراینزمینه،سهویکن وونهدوالدرسهال1999
روشحداقلمربعا رابرایماشهینههایبهردارپشهتیبان
بهصور زیرطراحیکردند:


شکل  .3تابع سیگموید

𝑖

= ) 𝑗𝑣(φ

نآ
شبینیزمانازکارافتادگیماشی 
پی 

پیشبینی

دواربااستفادهازسیستمهوشمند
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PUMP/P-1207A/POINT1/A1
PUMP/P-1208A/POINT1/V1
PUMP/P-1201A/POINT3/H3
PUMP /P-1205A/POINT2/A2

RUL

خرابیدستگاههامعمو ًبهصور مرحلهایوتدریجیاست
وایههنمسههئلهدرمههوردیاتاقههانهههانی ه صههدقمههیکنههد،
یکهارتعاشا یاتاقانابتداناچی استوپسازگهار
بهطور 

یابد.زمانیکهمیه انارتعهاشبهه

زمانبهتدریجاف ایشمی
آستانۀخطربرسید،بایدتعویضشود.
مهندسانبخشپایشواعیت،آستانۀخطرارتعاشها 
راتعیینمهیکننهدوبهاپهیشبینهیRULیاتاقهان،زمهان
یشود.
شبینیم 
تعویضیاتعمیرا  زمپی 
دراینتحقیق،بااستفادهازمهدلپهیشبینهیSVMو
شبکۀعصبیمصنوعیمی انعمرمفیدباقیمانهدهبراسهاس
دادههاییاتاقانهایپمپتوربینیشرکتپتروشیمیپارس
واحدالفینپیشبینیمیشود.ابتدامدلیازروندتغییهرا 
RULیکیاتاقانایجادمیشهودوسه سایهنمهدلروی
یشود.دراینراستا،بااستفادهاز
چهاریاتاقاندیگرتستم 
مقدارمؤثر(،13)RMSمقدارمتوس ،مقدارپیکوکرسهت
فاکتور،یاتاقانپمپPUMP/P-1203A/POINT3/H3یک
مدلایجادشدوس ساینمدلبرایRULچههاریاتاقهان
پمپدیگرزیراستفادهشد.

برایهریاتاقانپمپ،دربازۀزمانیمشخصیدادهههای
بهدستآمد.تعهدادیازدادهههادر
مختلفیطبقجدول 2
رونیابیبهرای
اینبازۀزمانیدردسترسنبودکهازروشد 
آنهااستفادهشد.
دستآوردن 
به 

جدول  .2مشخصات پمپ و تعداد دادة موجود

تعدادداده

پمپ

115
80
115
110

P-1208A/POINT1/V1
P-1207A/POINT1/A1
P-1201A/POINT3/H3

P-1205A/POINT2/A2

جدولهای3و 4مشخصا مدلپهیشبینهی SVMو

یدهند.
شبکۀعصبیتک یهرانشانم 


جدول  .3پیشبینی  RULبا الگوریتم SVM

دقتپیشبینیروند


نوعپمپ

0/920+/-0/171

P-1208A/POINT1/V1

0/900+/-0/119

P-1207A/POINT1/A1

C

تابع

1

دا

جدول  .4پیشبینی  RULبا روش شبکة عصبی مصنوعی

دقتپیشبینی


نوعپمپ

تعدادنودالیه

تعدادالیه

0/890+/-0/000

P-1201A/POINT3/H3

10

1

0/860+/-0/814

P-1205A/POINT2/A2

12

1


همانطورکهمشخصاست،با تریندقهت پهیشبینهی
RULحدود92درصدبودهکهباروشSVMباتهابعدا 
برایپمپP-1208A/POINT1/V1بههدسهتآمهدهاسهت.
همچنینRUL،بهدستآمهدهازایهنروشبهرایپمهپP-
1207A/POINT1/A1حدود90درصداست.طبقجهدول

،4می اندقتپیشبینیبراساسروششبکۀعصبی89و
86درصداست.
یدهدمی اندقتپیشبینیدرروشSVM
نتایجنشانم 
باتابعدا نسبتبهروششهبکۀعصهبیتهک یههبا سهت؛
بنابراین،روشبهتریدرمطالعۀموردیتحقیقاست.
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یشهدهدرنمودارههای1تها4
شبینه 
RULواقعیوپهی 
بههرایهریههکازچهههارپمههپتههوربینیآوردهشههدهاسههت.
یدهنهد،میه انخطهادر
همانطورکهنمودارهانی نشانمه 
نمودار1کمتراستوخ پیشبینیبههدادهههایواقعهی
ن دیکتراست.درنمودار2نی دقتبا ستومی انخطها
کمتراست.درنمودارهای3و4کهمربوطبهروششهبکۀ
عصبیتهک یههاسهت،میه انخطهابیشهتراسهتوخه 
دادههایواقعیانحرا بیشتریدارد.
شبینیاز 
پی 

نمودار  .4پیشبینی  RULیاتاقان پمپ
 1205A/POINT2/A2شبکة عصبی تکالیه

نتیجهگیری

نمودار  .1پیشبینی  RULیاتاقان پمپ1208A/POINT1/V1
الگوریتم  SVMتابع دات

نمودار  .2پیشبینی  RULیاتاقان پمپ1207A/POINT1/A1
الگوریتم  SVMتابع دات

نمودار  .3پیشبینی  RULیاتاقان پمپ
1201A/POINT3/H3

ماشینآ دواربهصور گستردهدرصنایعبهویژهصهنایع
شبینهیزمهان
پتروشیمیاستفادهمیشود.تشهخیصوپهی 
ازکارافتادگیایهن ماشهینآ بهرایتضهمین بههرهوریو
نههایتوقفخطوطتولید
ایمنیکارخانهوجلوگیریازه ی 
اهمیتفراوانیدارد.پیشبینیعمرمفیدباقیماندۀ)(RUL
یدههد
تجهی ا بهمهندسانپایشواعیتاینامکانرام 
کهقبلازخرابهیکامهل،بههمنظهورتعهویضیهاتعمیهرا 
یکنندوبدینترتیبازه ینۀتعمیرا اساسهیو

برنامهری
ه ینۀتوقفخ تولیدجلوگیریشود.
یاتاقانهابخشیمهمازتجهی ا هسهتندکههبههطهور
یشههوند.درایههن
نآ دواراسههتفادهمه 
گسههتردهدرماشهی 
تحقیق،خرابییاتاقهانچههارپمهپتهوربینیواحهدالفهین
شرکتپتروشیمیپارسبراساسواعیتسهالمتیاتاقهان
پیشبینیشدهاست.بهااسهتفادهازمقهدار مهؤثر(،)RMS
مقدارمتوس ،مقدارپیکوکرسهتفهاکتور،یاتاقهانیهک
پمپتوربینی،مهدلیایجهادشهد.سه سایهنمهدلبهرای
پیشبینی RULچهاریاتاقانپمپ دیگراستفادهشد.برای
پیشبینی،RULازروشماشینبردارپشتیبان)(SVMبها
تابعدا وشبکۀعصبیمصنوعیتک یههاسهتفادهشهدو
شبینهیکهرد.
مدل پیشنهادیRULرابادقهتبها ییپهی 
یدههدروشSVMنسهبتبههروششهبکۀ
نتایجنشانمه 
یشهده
عصبیتک یهدقتبیشتریداردوRULپیشبینه 

کتراست.
بااینروشبهمقادیرواقعین دی 
تحقیقحااردرصنایعیکهماشینآ دواردارنهد،از
جملهشرکتهایپتروشیمی،صنعتنفهتوگهاز،م نهاو...
شبینههیRUL
قابههلاسههتفادهاسههت.درایههنصههنایع،پههی 

ماشینآ یهاشهاخصههایمهؤثردرماشهینآ دواراز

دواربااستفادهازسیستمهوشمند

469

.فعالسازیاستفادهکرد
 عصبیچند یهباتوابعمختلف

سپاسگزاری
ازمهندسههانبخههشپههایشواههعیتواحههدالفههینشههرکت
تشهکر،کمکدرجمعآوردیداده

پتروشیمیپارسبهدلیل
.میشود


نآ
 شبینیزمانازکارافتادگیماشی
 پی

 جملهیاتاقانهابهمهندساننتامکانانجامدادنتعمیهرا
یدهدکهاینامربههافه ایشطهول
 پیشگیرانۀبهموقعرام
عمروایمنهیماشهینآ منجهرمهیشهودوهمچنهیناز
ه ینههایتوقفخ تولیدوه ینهۀتعمیهرا اساسهییها
یتهوان
 درتحقیقها آتهیمه.یکنهد
 جایگ ینیجلوگیریم
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