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 مقدمه -1

اره بعنوان يكي از كاراترين ماشينهاي دوار همو1پايش وضعيت دستگاه

 روشها براي ارزيابي شرايط دستگاه قلمداد مي شود.

بع آن پيشرفت تب (و2اخيرا پيشرفت ميكرو پروسسورها)ريز پردازنده ها

فناوري تجزيه و تحليل سيگنالها به رشد و توسعه سيستمهايي منجر شد 

                                                           
1-condition monitoring 

داستفاده كه براي پايش شرايط مختلف وپارامترهاي گوناگون دستگاه مور

قرار ميگيرند.اين سيستمها هم اكنون استفاده گسترده اي در دستگاههاي 

پيشرفته دارندووضعيت بازارنشان مي دهدكه رشد روزافزوني را هم در 

.سيستمهاي قديمي عيب ياب تنها قادر بودند كه خواهندداشت رو پيش

 تغييرات سطح والگوهاي نوسان )لرزش( ماشين رانشان دهنداما نمي

 .]1[وانستند داليل اين تغييرات را مشخص نمايندت

بر روي دستگاه  1891اولين بار سيستم عيب ياب ماشينهاي دوار در دهه 

باموفقيت تست گرديد.باپيشرفت  3در موسسه اينسترون1011دوار مدل 

فناوري تجزيه وتحليل سيگنالها سيستمهاي عيب يابي ماشينهاي دوار 

 .]1[ردنيزروز به روز گسترش پيدا ك

نسل جديد سيستمهاي عيب يابي ماشينهاي دوار با استفاده از تجزيه 

وتحليل نوسان دستگاه به همراه شرايط پايش مدرن وروشهاي عيب يابي و 

پردازش داده ها توسط ميكروپروسسورها عيب را شناسايي مي كنند.اما در 

 سالهاي اخير ساختار سيستمهاي عيب يابي هم چنان پيشرفت نموده و

ي وژسيستم عيب يابي از راه دور از اخرين دستاوردهاي پسشرفت تكنول

در صنعت مي باشد . از اين رهگذر نرم افزارهاي مختلفي قدم در عرصه 

صنعت گذاشتند كه وظيفه آنها ارسال داده ها پردازش ونمايش آنها براي 

ناليز شده وعيب دستگاه توسط متخصص .اين داده ها آكاربر مي باشد

مي شود.به عبارت ديگر پس از بدست آوردن داده هايي ازشرايط مشخص 

دستگاه  نياز است تايك متخصص اين داده ها را پردازش نموده و خطاي 

 .                                                                               ]1[دستگاه را گزارش نمايد

با فواصل زماني مشخص وبسيار  در دستگاه طراحي شده در اين مقاله

دادهاي توان الكتريكي،دماي روغن توسط سنسورهايي مادائهم ه نزديك ب

دريافت مي گردد.اين دادها به عنوان ورودي فرز ازدستگاهو ميزان ارتعاش 

سيستم عيب ياب فازي دستگاه وارد سيستم فازي شده وبا توجه به توابع 

ي گردد.كه با توجه به اين امر و فازي تعريف شده شرايط دستگاه حاصل م

قوانين فازي تعريف شده سيستم عيب ياب وضعيت موتور را به عنوان 

 خروجي گزارش مي نمايد. 

 منطق فازی و سیستمهای کنترل فازی  -2

با ظهورمنطق فازي)كه منطق خاكستري نيز از آن ياد مي شود(درمقابل 

هوش مصنوعي  سفيد،تحول عظيمي در-منطق ارسطويي يا منطق سياه

توسط يك دانشمند ايراني 1891اين روش اولين بار درسالصورت پذيرفت.

االصل دانشگاه بركلي كاليفرنيا به نام پروفسورلطفي عسگرزاده كه در 

ه شد. در ارائمتون تخصصي فازي از ايشان به نام پروفسور زاده ياد ميشود، 

از جمله سرسخت آن زمان مخالفان زيادي با اين نظريه وجود داشت كه 

                                                                                                  
1-Micoprocessor 
2-Instron 

 چکیده:

شمند دستگاههاي دراين مقاله يك سيستم براي تشخيص عيب هو

فرز كه داراي محرك الكتريكي بوده ومجهز به سيستم هاي 

روغنكاري مي باشند ارائه مي گردد.در اين سيستم فازي دماي روغن 

)برحسب درجه سيلسيوس(و ميزان ارتعاشات)برحسب دسي 

بل(وتوان الكتريكي)بر حسب كيلو وات(به عنوان سه پارامتر ورودي 

ماشين عيب ياب،عيب  زوضعيت اين وروديها،مي باشند،كه بااستفاده ا

گزارش مي كند.در اين تحقيق پس از تهيه  onlineرا به صورت

 11ودسته بندي آنها تعداد قوانين فازي موجود به  فازي قوانين

قانون فازي بهينه سازي شدكه باعث افزايش سرعت درمحاسبات 

ن عيوب گرديد.از مهمترين مزيت روش ارائه شده دقت باال در تعيي

ماشين واتوماتيك بودن روش مي باشد كه درمجموع باعث عمرمفيد 

دستگاه وجلوگيري از صدمات بزرگ به ماشين مي باشدودر نهايت 

 باعث كاهش هزينه هاي نگهداري وتعميرات دستگاه مي گردد.
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  المللی پژوهشهای نوین در مهندسیمجموعه مقاالت دومین کنفرانس بین
 

 

ترين آنها دانشمندان ژاپني بودند پس از گذشت چند سال ومباحث 

امابتدريج ژاپني هاازاين منطق  متعددي كه دراين زمينه صورت گرفت

بهره گرفتندوهم اكنون قسمت عظيمي از دستگاه هاي مكانيكي،كنترلي 

 ندوبسياري ديگراز اين جمله رابااستفاده ازمنطق فازي طراحي و مي ساز

.اگرچه تاحدوديكي دو دهه پيش،مبحث فازي با مخالفت آشكاروسخت ]2[

جمع كثيري از دانشمندان و رياضي دانان و مهندسان روبه رو بود،با 

پيدايش كاربردهاي عملي منطق فازي و آشنايي وشناخت بيشتر جهان 

علم با مفاهيم فازي به تدريج اين مخالفتها به تحسين وتشويق بدل 

ورانه آكاربردهاي نوين ونو س از گذشت چندين دهه هنوز همشد.اكنون پ

اي از تلفيق منطق فازي با ساير الگوها و الگوريتمهاي هوشمند ارايه 

ميگردد ويك حوزه كامال پويادر بحث هوش مصنوعي ميباشد، به طوري 

كه هم اينك ساالنه بيش از دويست كتاب و تعداد كثيري مقاله فازي در 

 .]0[شود علمي در سراسر جهان ارايه ميهمايشهاي مختلف 

يكي از اصلي ترين كاربردهاي منطق فازي ،در سيستمهاي كنترل صنعتي 

است.همان طوركه مغزانسان در امور روزمره بر اساس شرايط اگر....انگاه.... 

دهد،مي توان  نها اقداماتي راانجام ميآبراساس و تصميم گيري مي كند

ن آسازي كردوبراساس  صنعتي نيز پيادهاين نحوه كاررادرسيستمهاي 

سيستم مورد نظر را كنترل كرد .بلوك دياگرام سيستم كنترل فازي در 

 .]1[نشان داده شده است 1شكل

 

 

 

 

 

 
 شماتيك كلي سيستم كنترل فازي .1شكل

كنترل فازي يك شود در يك سيستم  همان طور كه در شكل ديده مي

پايگاه  UوخروجيE ين ورودي فازين رابطه بآكنترلي داريم كه درلوپ 

(مي باشد.بنابراين برخالف لوپ If-Thenدانش فازي)براساس قوانين 

PID اين رو براي دراينجاهيچ رابطه و معادله رياضي حاكم نيست.از

تم هاي چندمتغيره غيرخطي كه رابطه بين ورودي وخروجي آنها به سيس

از روش مرسوم صورت رياضي به راحتي قابل توصيف نيست،روش فازي 

PID  بهتراست.دراكثرصنايع تجهيزاتي استفاده مي شود كه داراي محرك

يك نمونه .الكتريكي بوده ومجهزبه سيستم هاي روغنكاري مي باشند

نشان داده  2ماشينهاي فرزمي باشندكه يك نوع متداول آن درشكل ،ازآنها

 ميزانشده است.دراين سيستم هاي دوار كنترل دماي روغن وكنترل 

صحت عملكرد ماشين مهم است،ازاين رو ارتعاش براي اطمينان از

بااستفاده از سنسورهاي خاص آنها را اندازه گيري ومانيتور مي كنند.براين 

ماشين فرزكاري را به  عيباساس مي توان سيستم فازي طراحي نمود كه 

 گزارش كند. onlineصورت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 اه موتورالكتريكي دوار وسيستم روغنكارييك نمونه دستگاه فرزكاري بهمر -2شكل 

 ند در اين تحقيق عبارتداز:ورودي هاي سيستم تشخيص عيب هوشم

 (KW)توان الكتريكي ورودي برحسب كيلووات-

 (Degree C)دماي روغن برحسب درجه سلسيوس-

 (dB)ميزان ارتعاش برحسب دسي بل-

 وعالوه برآن خروجي سيستم فازي عبارتست از:

موتور كه نشان دهنده كاركرد سالم وياعيب موجود در سيستم وضعيت -

 مي باشد

استخراج قوانین فازی جهت تشخیص هوشمند عیب  -3

 دستگاه فرز

به منظور پياده سازي نرم افزاري در اين تحقيق از نرم افزار 

FuzzyTech  5.81ورژنdشماتيك كلي سيستم ]1[استفاده گرديد.

 .نشان داده شده است0در شكل فازي عيب ياب هوشمند 

 

 

 

 

 

 
 

 

 شماتيك سيستم فازي تشخيص فازي تشخيص عيب دستگاه دوارفرز-0شكل 

DEFUZZIFICATION 
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دي هابراساس محدوده مجاز براي هركدام از متغيرهاي وتوابع عضويت ور

نشان داده شده  1و1وجي محاسبه گرديدكه در شكل هاي ورودي وخر

 است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ورودي)دمابرحسب درجه سلسيوس،توان برحسب توابع عضويت متغيرهاي -1شكل 

 كيلووات و ارتعاشات برحسب دسي بل(

 

 

 

 

 
 تابع عضويت خروجي)وضعيت دستگاه ازديدگاه فازي سطح عيب(-1شكل

قوانين فازي تشخيص عيب براساس درجه عضويت متغيرهاي ورودي 

وخروجي بنانهاده مي شوندكه ازمتغيرهاي فازي شده درجه حرارت 

 وسطح ارتعاشات،درجه عضويت متغير مورداستفاده موتور روغن،توان

تعيين شده ودرنتيجه درمورد وضعيت دستگاه فرز ازلحاظ كاركرد ،خروجي

مناسب وياوجود عيب،خروجي مناسب هوشمندانه تشخيص داده مي 

ت شده يسل 1قانون هستند كه در جدول  19شود.اين قوانين فازي در كل 

 اند.

ي توان آنهارا دسته بندي وبه شكل خالصه تري نيز باآناليزقوانين فازي م

پياده سازي نمود.بااستفاده از توان ورودي وميزان ارتعاش مي توان ابتدا 

 .(2)جدولراتعيين نمودVibrationوضعيت 

 

 

 قوانين فازي تشخيص عيب دستگاه فرز-1جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Vibrationقوانين فازي تشخيص وضعيت ارتعاش يا-2جدول

 

 

 

 

 

 

 

طراحي سيستم هاي كنترل فازي به منظور بهينه سازي سرعت تصميم رد

گيري فازي سعي مي شودپس از تعيين قوانين فازي آنهارابررسي 

وبازنگري وسيستم را تاآنجاكه امكان دارد ساده سازي نمايند.مانيز در 

وآناليز گروهي آنها به ساده سازي  ياينجا پس از بررسي دياگرامهاي فاز

فازي پرداخته وبه قوانين فازي بهينه شده دست يافتيم كه در قوانين 

 .نشان داده شده است 0جدول 
 قوانين فازي ساده شده جهت تعيين وضعيت موتور-0جدول

 

 

 

 

 

 

 

 9در شكل سيستم هوشمند تشخيص عيب  طراحي شده دياگرام فازي

 نشان داده شده است.
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 جهت تشخيص هوشمندعيب دستگاه فرزدياگرام سيستم فازي بهينه -9شكل

مشاهده مي شود سيستم ابتكاري تشخيص عيب 9درشكلهمان طور كه 

دستگاه فرز،ورودي هاي دما،توان وسطح ارتعاشات دستگاه كه فازي 

فازي مي نمايدوسپس بر اساس متغيرهاي فازي بدست آمده  را نيستند

ندانه عيب هوشمطراحي گرديده شده است، 0و2وقوانين فازي در جداول

دستگاه را درصورت وجود تشخيص مي دهد.ازمهمترين مزيت اين روش 

ارائه شده ساده بودن سيستم كنترلي برخالف پيچيدگي سيستم هاي 

مي باشدوفهم آن به مراتب راحت ترمي PIDكنترلي رايج نظير

باشد.همچنين دراين روش تعداد قوانين فازي را بهينه سازي نموده ايم به 

كاهش پيدا كرده است كه درنتيجه  7به  19داد قانونها از طوري كه تع

تعداد محاسبات فازي كاهش يافته وعمل تصميم گيري فازي تا حدود 

 زيادي سريع ترانجام مي گيرد.

 نتیجه گیری -4

در سيستم فازي تشخيص عيب دستگاه فرز،دماي روغن)برحسب درجه 

ريكي)برحسب سلسيوس(وميزان ارتعاشات)برحسب دسي بل(وتوان الكت

كيلووات(ورودي به عنوان سه پارامترورودي دريافت و سپس فازي سازي 

آنگاه عيب -مي شوند.درمرحله بعدبر اساس يك سري قوانين فازي اگر

دستگاه تشخيص داده مي شوند.به منظور افزايش سرعت سيستم طراحي 

شده،پس ازتهيه كردن قوانين فازي ودسته بندي آنهاتعداد قوانين فازي 

قانون فازي بهينه سازي شدكه باعث افزايش سرعت  7موجودبه 

درمحاسبات گرديد.ازمهمترين مزيت روش ارائه شده دقت باال در تعيين 

عيوب ماشين وهوشمندبودن روش مي باشدكه درمجموع باعث افزايش 

 عمرمفيددستگاه وجلوگيري از صدمات بزرگ به ماشين مي گردد.
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