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  چکیده
نگهداري پس از ده سال ساخت شرکت لجور از لحاظ اینکه آیا  با توجه به دستورالعمل  در این مقاله  وضعیت یک خودرو باالبر هیدرولیکی 

ممدانی و  این کار با استفاده از  منطق فازي.کار باید متوقف  شود و یا اینکه با اطمینان و امنیت می تواند به کار خود ادامه دهد بررسی می گردد 
به روش پایش و تعمیرات  نگهداريتشکیل یک مجموعه فازي و یک گروه خبره متشکل  از تمام قسمتهاي ذینفع و مرتبط با دستگاه  با روش 

انجام می گیرد و جمع آوري و دسترسی آسان و سریع به نظرات این گروه خبره با استفاده از شبکه نمودن تعدادي  با بیان فازي  CM وضعیت
ز توابع فازي صورت می گیرد و در نهایت پس از تبدیل نظرات کیفی گروه خبره به اعدادي بین یک تا ده و  استفاده ا CMMSرایانه و روش

استفاده می شود به بهترین موعد تعمیرات و یا تعویض قطعات دست می یابیم ، باال  SMFکه در اینجا از تابع  MATLABموجود در نرم افزار  
عمیرات رفتن میزان اطمینان از امنیت دستگاه  و در پی آن  کاهش هزینه هاي تولید و خدمات  صنعتی و  امکان برنامه ریزي مطمئن براي ت

 . دستگاهها از نتایج بدست آمده در این روش خواهد بود
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Using Fuzzy logic to increase the reliability and reduce maintenance costs in a 

Hydraulic lifting machine which is manufactured in Ljvr company  
M.Jamshidian,SA.Mousavi,A.Hajian 

 
ABSTRACT  

In this paper condition of hydraulic lifting  machine which is manufactured in Ljvr company is checked in terms of 
whether the after ten years working with the maintenance instructions must be stopped or it can continue to work in a 
reliable  and secure manner. This work is done by using Mamdany fuzzy logic method and a fuzzy set and a chartered 
group composed of all beneficiaries and the related parts of the machine and maintenance with condition monitoring 
CM  method using fuzzy expression. Collection and quick and easy access to the opinions of the chartered group 
provided by network of computers and CMMS method .Finally, after converting qualitative comments of chartered 
group numbers between one to ten, and using of fuzzy functions existing in MATLAB software among which SMF 
function is used here. The best time for repairs or replaceing of parts is achieved. Results obtained in this method will 
Increase reliability in the safety of the device and reduce the cost of manufacturing and service industries and the 
feasibility of plannig for the repair. 
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  مقدمه -1
در شرایط کنونی صنایع بیش از هرچیز به توسعه و استفاده بهینه از دستگاهها و تجهیزات توجه نموده است و اندیشه باال بردن عمر مفید  

و چه بسیار هزینه هایی که براي تعویض  قطعاتی که شاید هنوز بتواند . یک تجهیز و نهایت استفاده از تجهیزات از دیر باز مورد توجه بوده است
بیشتر از یک قطعه یدکی نو کارایی داشته باشد پرداخت می شود  و  قطعات تعویض شده جزء ضایعات قرار می گیرد و بسیار پیش آمده که ما 

منطق فازي در بسیاري از مسائل مبهم در صنایع به . از تعویض آنها پشیمان شده ایم چون راهکار شفافی براي تشخیص پایان عمر آنها نداریم
عتگران  آمده و راه گشا بوده است یکی از ابهامات در صنعت که امروزه در دنیا و  بیشتر در کشور خودمان ایران به لحاظ دسترسی کمک صن

نداشتن آسان به قطعات یدکی استاندارد  مورد توجه بوده است تشخیص موعد پایان عمر مفید قطعات و تجهیزات می باشد و در این مورد 
در این مقاله سعی می گردد این مسئله با بررسی یک نمونه دستگاه  باالبر .   )251ص 1381حاج شیرمحمدي، (بیان شده است فرضیات و تئوریهایی

  .هیدرولیکی ساخت شرکت لجور مورد بررسی قرار می گیرد
  

  منطق فازيتاریخچه نظریه  -2
دو ارزش صفر  و یک و یا غلط و صحیح و جود دارد و در این منطق . منطق  کالسیک توسط دانشمندي به نام پالتو  بنا گذاري شد 

ا ي مو جود در  اطراف ما نیست پروفسور لطفی عسگرزاده در مقاله اي  اثبات کرد که منطق کالسیک جوابگوي  رفتار هاي غیر خطی سیستمه
یک هم تعریف نمود و  مرز بین مجموعه ها  در نهایت  تئوري مجموعه هاي فازي  را ارائه نمود و اثبات کرد می توان ارزشهایی بین صفر وو 

می تواند یک نوار خاکستري رنگ باشد و از آن براي داده هاي تقریبی و  غیر حتمی استفاده کرد  به طور کلی هر گاه ما به یک ابهام و  
هواي  یک شهر با دو منطق می توان پیچیدگی در مسائل بر بخوریم می توانیم از این منطق استفاده نماییم به طور مثال براي اندازه گیري 

عمل نمود یک منطق اینکه ما در آن تعدادي دماسنج را در جاهاي مختلف شهر قرار دهیم و میانگین  دماهاي خوانده شده را به عنوان دماي 
ل بی نهایت بودن نقطه هایی آن شهر استفاده نماییم و لی این ابهام وجود دارد که دماي واقعی این شهر چقدر است و  دماي بدست آمده بدلی

 37که می تواند مورد استفاده قرار گیرد و یا خطاهاي اندازه گیري واقعی نیست و دماي  بدست آمده نسبی است و یک شخص دماي باالي
ین تبدیل  آن به درجه را گرم بداند در اینجا  با منطق فازي با  استفاده از واژه هاي کالمی و  همچن 40درجه را گرم و شخص دیگري باالي 

فازي علی رغم اینکه با مفاهیم  منطق. اعداد قابل فهم کامپیوتر با یک گروه  خبره و الگوهاي ریاضی میزان دماي هوا را واقعی تر بدست آورد
با دیگر  باشد شده طراحی فازي منطق توسط که سیستمی هر و دارد ریاضیات  پیشرفته و پیچیده قرار پایه بر ساده  بیان می شود ولی 

  )1391حاجیان،(. تکنیکها نیز قابل پیاده سازي  می باشد و لی پیچیدگی آن بیشتر می شود
  

  فازي  ه هايمجموع تئوري اصول  - 2-1
می باشد که متغییرهاي زبانی فازي در آن وارد می شود و تصمیم   فازي سازي ، استنتاج فازي و غیر فازي سازي یک مجموعه فازي شامل

توجه به قواعد و داده هاي موجود در پایگاه دانش صورت می گیرد و  پس از آن با یک استنتاج غیر فازي سازي  خروجی الزم بدست گیري با 
این مسائل را به صورت ) 1(شکل . می آید در اینجا تحلیل نتایج و مقادیر عددي بوسیله یک  نرم افزار و یا گروههاي خبره صورت می گیرد 

)1391حاجیان،( .کندشماتیک بیان می 
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 نمایش شماتیک اصول تئوري فازي: )1( شکل 

 
  

  Membership Functionتابع عضویت  - 2-2
مفهوم تابع عضویت از اهمیت ویژه اي در تئوري مجموعه هاي فاز ي برخوردار می باشد ، چرا که تمام اطالعات مربوط به یک مجموعه 

تابع عضویت مقدار فازي . فازي بوسیله تابع عضویت آن توصیف و در تمام کاربردها و مسائل تئوري مجموعه هاي فازي از آن استفاده می شود 
عه فازي را مشخص می کند و در واقع به تابعی که میزان درجه عضویت المان هاي مختلف را به یک مجموعه نشان می دهد بودن یک مجمو

و در مسائل مختلف براي استنتاج نهایی نیاز به یک تابع عضویت می باشد تا بتوان نتایج الزم را از آن استخراج گویند )  M.F( تابع عضویت 
انتخاب نوع تابع عضویت . عضویت می تواند توسط توابع مختلفی تعریف شود که از آن جمله توابع مثلثی ،ذوزنقه اي و گوسی می باشد. نمود 

وجود دارد  MATLABا اهمیت می باشد و  در بدست آوردن نتایج صحیح مؤثر است این توابع در نرم افزار براي مجموعه هاي فازي بسیار ب
در این مورد براي نشان دادن میزان عضویت نظرات گروه خبره چون نظراتی که عددهاي باالتري را می گیرند از عضویت بیشتري در ) 2شکل (

ر نزدیک تر باشد درجه عضویت آنها به صفر نزدیکتر و هرچه به ده نزدیکتر باشد درجه عضویت مجموعه برخوردارند یعنی  هرچه اعداد به صف
وجهی براي سیستم آن به یک نزدیک تر است ،یک تابع صعودي مورد استفاده قرار می گیرد و با توجه به اینکه نیاز داریم که امنیت قابل ت

  .استفاده می گردد smfاز تابع عضویت sigmaf,smfبین دو تابع عضویت ازنی باشد تیافایجاد نماییم و درجه عضویت یک خیلی دیرتر دست 
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 MATLAB توابع عضویت فازي مختلف در نرم افزار): 2شکل (

 
  مرسوم  تعمیر و نگهداري تجهیزات بررسی روشهاي -3

هرکدام مزایا و معایبی می باشد  اولین روش کار تا به طور کلی نگهداري و  تعمیرات تجهیزات به روشهاي مختلف صورت می گیرد که 
در این روش براي جلوگیري از شکست و خرابی دستگاه هیچ هزینه اي نمی شود و تجهیزات تا زمانی که از )Run to failure(بروز شکست

نی قسمتی از تجهیز و خرابیهاي غیر قابل کار نیفتاده اند مورد بازرسی و رفع عیب قرار نمی گیرند این روش داراي معایبی مانندخرابی ناگها
هزینه هاي زیاد براي رفع عیبها چون گرد آوري قطعات یدکی و  جبران در  بقیه قسمتها  و پایین آمدن ضریب ایمنی  دستگاه و پرداخت

ی دیگر قسمتها به علت نیروهاي متخصص در  زمان شکست ناگهانی و یا دور از دسترس بودن وسایل مورد نیاز رفع عیب و تعطیلی ناگهان
 است که)  Preventive  Maintenance(پیشگیرانه  تعمیر  نگهداري و خواهد شد یک روش دیگرهایی خرابی یک دستگاه باعث هزینه 

 می پیشنهاد ، یک روش روتین عنوان به صنعتی آالت ماشین سازندگان طرف از معموالً و کارایی بهتري دارد قبل روش با مقایسه در این روش
پیشگیري از خرابیهاي ناگهانی با استفاده از تعویض و سرویسهاي روتین قطعات و ماشین آالت در دوره هاي زمانی و یا  گردد این روش

اساس این روش بر عمر مفید قطعات در یک شرایط خاص به صورت نسبی و متوسط استوار می باشد که این عمر  .کارکردي معیین می باشد
 باعث زیرا باشند، می روش این به عالقمند بسیار یدکی قطعات تولید کنندگان و لذا گان  ماشین آالت معیین می گردد مفید توسط سازند
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 روش معایب از برخی پیشگیرانه تعمیرات اینکه گردند علیرغم می و تعویض الزم است مصرف واقعاً بیشتر از آنچه و قطعات شده آنها کار رونق
معایبی مانند کاهش عمر کارکرد قطعات بدلیل سرویس و باز و بسته کردن مداوم قطعات و با عدم  داراي حال عین در ندارد، خود در را قبلی

دقت کافی در سرویس و تعویض قطعات ممکن است خرابیهاي دیگر اتفاق بیفتد و چون اطالعات دقیقی از عمر مفید قطعات وجود ندارد 
د واقعی تعویض شود و همه اینها در یک شرایط ثابت در نظر گرفته می شود حال آنکه هر دستگاه ممکن است قطعهاي قبل از پایان عمیر مفی

ام در یک شرایط خاص خود کار می کند و در نهایت تعمیر کاران و کاربران بدلیل مشهود نبودن عیب، آن را غیر واقعی و انگیزه کافی براي انج
مورد  ( Condition Maintenance)وضعیت پایش پایه بر ن عیوب نگهداري و تعمیر پیشگویانهروتین کار نگهداري و تعمیر ندارند بدنبال ای

–روغن -در این روش بدنبال این هستیم که با بدست آوردن عالئمی وضعیت دستگاه را حدس بزنیم که آنالیز ارتعاشات استفاده قرار گرفت که
بدست آوردن وضعیت دستگاه به ما کمک می نماید در این روش  اجازه می و بررسی هاي حسی و فرآیندي در  -صوت–خوردگی –حرارت 

ت دهیم دستگاه تا زمانی که سالم است به کار خود ادامه دهد  و نیاز به تعویض قطعه اي نمی باشد و بسته به نوع رفتارهاي مکانیکی تجهیزا
م مزایاي عمده این روش به  این قرار است که در اختیار بودن دستگاه مانند دورانی و یا رفت و برگشتی  از آنالیزهاي فوق استفاده می نمایی

ضریب ایمنی دستگاه باال می ،  هزینه هاي نگهداري کاهش می یابد،  از خرابی هاي ناگهانی دستگاه جلوگیري می شود، افزایش پیدا می کند
تلفیقی از روشهاي فوق   نیز وع دستگاه و میزان دقت مورد نیاز وجود ندارد و با توجه به ن CMدر مجموع معایب روشهاي قبلی در روش ،  رود

  )1388و میمندپور،  صالحی معصومی ، (می تواند راه گشا باشد
 

  پیشگویانه بر اساس منطق فازي نگهداري و تعمیرات -4
مثالً موعد دقیق خرابی قطعات و یا میزان  ،همانطور که اشاره شد در  همه روشهاي نگهداري و تعمیرات  ما با  ابهاماتی روبرو هستیم 

ن نیست وکالً با عدم ارتعاشاتی که نشان دهنده خرابی دستگاه است همیشه مطلق نیست و براي دستگاههاي مختلف و در شرایط مختلف یکسا
) 100ص  1379، لطفی(یافت  در نهایت نمی توان به یک الگوي دقیق براي حدس زدن خرابی دستقطعیت درتعویض و تعمیرات روبرو هستیم و 

در این روش همه .  طریق منطق فازي  با  استفاده از هوش انسان و افراد خبره  به یک زمان بهینه براي تعمیرات خواهیم رسید ازدر اینجا 
عیت دستگاه و فازي شدن و با  برگرداندن نظرات آنها به به زبان غیر فازي و تجزیه و تحلیل وض. افراد ذینفع در نتیجه کار دخیل می باشند

 )1389 علیزاده ، احمدي،( .بیان می گردد "سالم است ًدستگاه نسبتا"مجدد، نتیجه در یک جمله مثالً 

 ) ساخت شرکت لجور(خودرو باالبر هیدرولیک   بهینه سازي نگهداري و تعمیر-5
بررسی در اینجا یک دستگاه باالبر هیدرولیک ساخت شرکت لجور  که در یک مرکز تعمیرات تجهیزات  هوایی مورد استفاده قرار می گیرد  

، این باالبر همواره براي بخشهاي  مختلف مورد استفاده می باشد و دستورالعملهایی براي تعمیرات آنها از سوي شرکت سازنده ارائه می گردد
ست  از جمله این دستورالعملها این است که دستگاه باید ده سال پس از تولید  به شرکت سازنده برگردد و بخشهایی از آن تعویض و گردیده ا

  بازسازي شود که این موارد به صورت زیر است
  دستگاه باالبر به منظور بازدید از صفحات باال و پایین استوانه داخلی   کفی کشندهدمونتاژ دستگاه باالبر از روي -1
  متر شیلنگ هاي هیدرولیکی سیم دار سیستم هیدرولیک  و سرویس سیلندرهاي هیدرولیکی گردان 12تعویض --2
  تعویض کامل تابلو فرمان داخل سبد و تعویض میکروسوئیچها  و کابل کشی-3
  لیتر روغن هیدرولیک 120مخزن هیدرولیک و تعویض  سرویس کامل شیرهاي برقی و-4
دمونتاژ سبد ،پایه سبد،بوم عمودي و لوله هاي تعادلی،مثلثی ها به منظور تعویض پین ها ،بوشهاي برنجی و ارتالونی،مهره هاي سبد و  -5

  تعمیر و یا تعویض سبد
و براي این پرداخت نماییم ینه حدود ده تا بیست میلیون تومان شرکت سازنده هزبه عمل نماییم باید  pmاگر بخواهیم به روش پیشگیرانه 

 کار الزم است که دستگاه براي مدت یک ماه و یا بیشتر از مجموعه مرکز تعمیرات جدا گردد و با هزینه انتقال قابل توجهی به شرکت سازنده
  ات هواپیماها و هلیکوپترها استفاده می کنند متوقف شود تمامی بخشهایی که از این دستگاه براي تعمیر فعالیت منتقل گردد و با این کار
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مقداري ارتعاشات و سر و صداهاي لحظه اي و یا پوسیدگیهایی در شیلنگهاي برگشت پس از تست و بررسی  cmروش پایش وضعیتبا 
روش پیشگویانه فازي می  .بود  با ابهاماتی روبرو خواهیمو  مشخص کردبراي سالمت دستگاه   ولی نمی توان حد و مرزي مشاهده شدروغن 

ابهام این که آیا  این دستگاه  هنوز می تواند  با ایمنی کامل به کار خود ادامه دهد و یا اینکه  تواند مشکل را حل نماید و یک گروه خبره
مدیریت مرکز با در . رح دارندمتوقف گردد  به صورت فازي بررسی می کند در اینجا گروه خبره واحدهاي ذینفع می باشند که نظراتی به این ش
براي دستگاه فراهم نموده  که نظر گرفتن متغییرهاي مورد نظر خود  مانند اینکه دستگاه مدت زیادي خواب داشته و یا شرایط محیطی  خوبی

، اپراتور دستگاه با توجه به اینکه  جان .است "به طور متوسط سالم " است و هزینه هاي فوق را نمی تواند بپردازد  اعتقاد دارد دستگاه
حدود بسیار  "انسانهایی که با این دستگاه باال و پایین می شوند و یا تبعاتی که از شکست دستگاه گریبان گیر او می شود اعتقاد دارد دستگاه 

چشمی و  ظاهري مانند ترکها و پوسیدگی هاي زه و هیدرولیک و پنوماتیک با توجه به بررسی هاي واحد تعمیرکاران سا. است  " کمی سالم
واحد تعمیرکاران برق و پاور  با .است  "دستگاه  به طور متوسط سالم "شیلنگها،ارتعاشات، سر و صدا، عملکرد قسمتهاي دوار اعتقاد دارند 

 است"زیادي سالم حدود بسیار  "بررسی میکرو سوییچها و کابلها و تست هاي اهمی به این نتیجه رسیده اند که دستگاه 
ده بیان می گردد  و در نهایت این اعداد از طریق یک شبکه کامپیوتري  تا یک میان عددي صورت بهجمالت فوق  شده گفته مطالب به توجه با

 که یم عدد می رسنهایی به یک زمان تعمیر بهینه و مناسب  به صورت یک   در کنار هم قرار می گیرند و با پردازش CMMSو با نرم افزار 
و در نهایت .(P o& Jyh,2011 ) بود خواهد کمی شاخص یک به گیري تصمیم در گذار تاثیر کیفی هاي متغیر کلیه تبدیل واقع در عدد این

و عدد خروجی را بصورت یک جمله  می گیرد تصمیم فازي منطق اساس بر که افزاري خواهد بود نرم عهده به دستگاه تعمیر مورد در تصمیم
  ,Suman&Sinha) (2012روبرو نیستیم "سالم"یا"خراب"کرد و فقط با دو گزینهزبانی و کیفی بیان خواهد 

همانطور که مشاهده می گردد هر کدام از بخشها نظر خود را بیان نموده اند  و  با یک میانگین گیري از اعداد به عدد پنج  ) 1( در جدول
در مجموعه فازي با استفاده ) z(و بدست آوردن میزان عضویت ) 1نمودار ) (SMF(با  قرار دادن این عدد بر روي  نمودار فازي   می رسیم که

 "طور متوسط سالم است و باید کم کم به فکر تعمیر بود "که دستگاه به  نتیجه به این صورت خواهد شد) 2جدول (از 
  

  میزان عضویت نظرات گروه خبره: )1جدول(
  
  
  

  
  
  

  افراد خبره            
  وضعیت 

            مدیر  
  مرکز

  مکانیک متخصص
  و هیدرولیک

 عدديمقدار  اپراتور دستگاه  متخصص برق
  نظرات

  10          کامالَ  سالم

  7.5    *      حدود بسیار زیادي سالم
  5      *  *  به طور متوسط سالم

  2.5  *        حدود بسیار کمی سالم

  0          خراب "کامال
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  عضویت فازي براي میزان سالمت دستگاه: )1نمودار(
 
 

  
  
  
  

  
  غیرفازي سازي متغییرهاي فازي سالمت دستگاه :)2جدول (

 
براي البته در جداول فوق می توان تعداد بیشتري گزینه  ایجاد نمود و بسیار جزئی تر وضعیت دستگاه را بررسی نمود که در این مجال 

 .بررسی عملی موضوع به همین مقدار بسنده می شود 
 

  نتیجه-6
در روش کالسیک با دو گزینه صفر و یک روبرو بودیم ولی با فازي سازي بین صفر و یک نیز توانستیم گزینه هایی بیابیم که ابهامات 

طور متوسط سالم  "گزینه خراب یا سالم را با گزینه بهموجود را برطرف نماید و همه واحدهاي ذینفع نیز در آن دخیل باشند و در نهایت 
  .در تصمیم گیریها لحاظ نماییم و برنامه ریزي هاي خود را طبق آن انجام دهیم  معاوضھ نماییم و" باشدمی

واند به کار خود ادامه با روش  نگهداري  پیشگیرانه  و  با دستورالعمل ارائه شده ابهام اینکه آیا دستگاه قابل اعتماد است و با امنیت می ت
د دهد وجود دارد و با توجه به اینکه توسط شرکت سازنده  دستگاه باید سر موعد ده سال پس از ساخت با هزینه هایی که قبالً به آن اشاره ش

ی توان از آن بازسازي شود ولی با روش فوق  و کاهش ابهامات در روش پایش وضعیت نتیجه گرفتیم  دستگاه هنوز  قابل اعتماد است و م
می توان از وضعیت دستگاه به صورت   cmmsاستفاده نمود و با ثبت نظرات و بررسی هاي مستمر کارشناسان و یک شبکه کامپیوتري با روش 

ئی عمر مداوم اطالع پیدا کرد و حتی با ارائه این برنامه از ابتداي به کار گیري دستگاه با انجام یک سري از سرویس کاریها و تعویض هاي جز
اگر این موضوع را براي تمام تجهیزات مورد استفاده در مجموعه هاي صنعتی استفاده نماییم میزان قابل توجهی از . دستگاه را بسیار باالتر برد

 هزینه هاي نگهداري و تعمیرات تجهیزات کاسته می شود و با این روش هوشمند در اصل ما به صورت لحظه به لحظه تجهیزات را زیر نظر
  .خواهیم داشت 

1=<Z<0.8 دستگاه سالم است و نیاز به تعمیراتی ندارد  
0.8=<Z<0.6 سالمتی رو به  کاهش است و زیر نظر باشد  
0.6=<Z<0.4  به طور متوسط سالم  است باید کم کم به فکر تعمیر بود  
0.4=<Z<0.2 ،اولین فرصت باید تعمیر شود  به خرابی نزدیک است  

0.2=<Z<0  وضعیت بحرانی است و باید سریعاٌ تعمیر شود  
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 کاربرد این روش در مجموعه هایی که با تجهیزات زیادي سر و کار دارند و میزان آمادگی آنها اهمیت دارد مانند مجموعه هاي هواپیمایی و 
ند بر پایه  نظامی و  تجهیزات اورژانسی و آتش نشانی بیشتر مورد توجه خواهد بود  و بسیار قابل اطمینان می باشد چون با یک فرآیند هوشم

هوش انسان و گروههاي خبره  طرف هستیم که همه واحدهاي ذینفع در آن شراکت دارند و خطاي کمتري دارد و بهترین و کم هزینه ترین 
 . حالتها مورد استفاده است
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