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زمان یا مکان آن ها در جهان می توانند به این داده ها دسترسی 
داشته باشند، سر و کار دارد. این ویژگی از پروتکل های استاندارد 
برای ارتباطات ابری مانند  MQTT، AMQP  و OPC- UA  برای 

گسترش  یکپارچه سازی دستگاه های هوشمند پشتیبانی می کند. 
کاربردی مانند  کنترل معمولی از طریق برنامه های  کارهای 

داده های بزرگ، تشخیص الگو، یا پایش وضعیت و توان در ابر، 
کارآمدی تجهیزات و  می تواند منجر به بهبود قابل توجهی در تولید، 
که دقیقًا با تقاضای به  زمان رسیدن محصوالت جدید به بازار شود 

سرعت در حال تغییر مطابقت دارد. 
کنترل مبتنی بر PC و نرم افزار  از طریق استفاده از یک سامانه ی 

1- Internet of Services

IIoT، ایجاد یک اتصال یکپارچه بین دستگاه های IoT و اینترنت 
خدمات۱ تبدیل به یک موضوع ساده ی پیکربندی از طریق رابط 
گرافیکی نرم افزار )GUI( می شود. خدمات مربوطه را می توان  کاربر 

به صورت مقرون به صرفه در سامانه های عمومی ابر یا در داخل 
کرد. استفاده از این برنامه ها  شبکه های خصوصی و محلی میزبانی 

که از    PC و خدمات در ترکیب با سامانه های پیشرفته ی مبتنی بر
ارتباطات بومی این خدمات پشتیبانی می کنند، یک راه حل ارائه 

که به سرعت پیکر بندی می شود و داده های پردازشی  می دهد 
می توانند تجزیه و تحلیل شوند.

ارزش داده ها در هر عملیات تولیدی  بسیار باال ست و توانایی 
کارخانه، زمان  الگو بندی این داده ها به منظور ساده سازی عملیات 
کاهش هزینه ها به استاندارد طالیی امروز  کاهش داده و  عملیاتی را 

که  برای اقدامات پیشرفته تبدیل شده است. این واقعًا چیزی است 
باید موضوع بحث انقالب صنعتی ۴ و اینترنت اشیاء صنعتی باشد. 

کنترل مبتنی بر PC، در حال تبدیل شدن به سامانه ی واقعی برای 
که به دنبال ایجاد نتایج قابل اندازه گیری و  شرکت هایی است 

کارخانه ی هوشمند هستند.  قانع کننده ای از روند رو به توسعه ی 
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دنیــای  در  اتوماســیون  فزآینــده ی  رشــد  بــا  همــگام    
قــادر  را  مهندســان  نویــن،  کنتــرل  ســامانه های  مــا،  پیرامــون 
ســاخته اند تــا وظایــف حیاتی تــری را از یــک مــکان واحــد انجــام 
کــه به درســتی طراحــی و پیاده ســازی  کنترلــی  دهنــد. ســامانه ی 
بــر بهــره وری و نگهــداری  تأثیــر به ســزایی  شــده اســت می توانــد 
کلــی صنایــع را بهبــود  و تعمیــرات داشــته و در نهایــت ســودآوری 
گرفتــه بــا  بخشــد. بــه همیــن دلیــل Automation.com تصمیــم 
ــه  ــی مجموع ــر صنعت ــب نظ ــرو و صاح ــرد پیش ــن ف ــکاری چندی هم
ــای  ــتاوردهای دنی ــرفت ها و دس ــن پیش ــون آخری ــی را پیرام ت مقاال
اطالعــات  طریــق  بدیــن  و  نمایــد  تدویــن  ابزاردقیــق  و  کنتــرل 
چــه  نمایــد.  بــه روز  را  حــوزه  ایــن  متخصصــان  و  عالقمنــدان 
و  می کنیــد  کار  صنعتــی  کارگاه  یــک  در  ســامانه ها  ایــن  بــا  شــما 
مدیریــت  را  خــودکار  کنتــرل  ســامانه های  از  پــر  کارخانــه ای  چــه 
می نماییــد، ایــن مقــاالت منبعــی مملــو از اطالعــات را دربــاره ی 
فنــاوری  در  بهینه ســازی  راهبردهــای  و  دســتاوردها  آخریــن 
تریــن  کنتــرل بــرای شــما فراهــم مــی آورد تــا شــما را بــه باال ســامانه ی 

برســاند. بهــره وری  ظرفیــت 
کــه در ادامــه تقدیــم خواننــدگان صنعــت هوشــمند شــده  مقالــه ای 
اســت، ترجمــه ی مقالــه ای از مجموعــه مقــاالت پیش اشــاره اســت 
کــه بــه قلــم جــان دیتــز، از مدیــران شــرکت انــدرس هــازر۱ به رشــته ی 

تحریــر درآمده اســت.  

1- Jon Dietz; National Field Service Manager; Endress+Hauser
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فیلد

برگردان:
 مهندس علیرضا قره خانلو

ابزاردقیق نوین و راهبردهای نگهداری 
و تعمیرات مربوط به آن، نگهداری و 

تعمیرات پیشگیرانه را برای پلنت های 
فرآیندی بسیار آسان تر می سازد، 

توقف های فرآیندی ناشی از خطای 
ابزاردقیق را حذف می کند و در زمان 

و پول شما با اجتناب از فعالیت های 
نگهداری و تعمیرات غیرضروری 

صرفه جویی به عمل می آورد. 
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کنون با ارایه ی  برخی سازندگان و تأمین کنندگان۱ ابزاردقیق ا
کمک می کنند از طریق  کاربران نهایی  قابلیت ها و خدماتی به 

عیب یابی برخط، مدیریت ادوات، برنامه ی زمان بندی شده برای 
وظایف نگهداری و تعمیرات و هشدارهای خودکار به هنگام وقوع 

مشکل، عملیات نگهداری و تعمیرات خود را مدیریت نمایند. 

  شکل 1. ابزاردقیق نوین عیب یابی و اطالعات وضعیت را فراهم  
کمک می کند تا بخش نگهداری و     می کند و نرم افزار ویژه و اختصاصی 

  تعمیرات  آن را برای تعمیرات پیشگیرانه به کارگیرد.  

کاربران نهایی می توانند از  که چگونه  این مقاله توضیح می دهد 
این فناوری ها در راستای تسهیل نگهداری و تعمیرات بهره برداری 

کاهش دهند و از  کنند، هزینه ها را پایین بیاورند، انبار قطعات را 
خطاهای پیش بینی نشده ی تجهیزات جلوگیری به عمل آورند. 

  ابزاردقیق خودعیب یاب۲ 
که در دسترس  انواع هوشمند ابزاردقیق فرآیندی سال هاست 

کنند.  هستند تا اطالعات حیاتی برای نگهداری و تعمیرات فراهم 
برای مثال، ادوات mA HART 4-20 از سال ۱۹۸0 در صنعت 

حضور داشته اند. پروتکل HART، ۳۵ تا ۴0 پارامتر دیجیتال را 
که می تواند وضعیت ادوات،  روی سیگنال mA 4-20 سوار می کند، 

هشدارهای عیب یابی، پارامترهای پیکربندی و غیره را دربرگیرد. 
ابزاردقیق از نوع فیلدباس )شبکه ای صنعتی از تجهیزات ابزاردقیق 
گسترده در فیلد( بسیاری از همان اطالعات را از طریق پروتکل های 

ارتباطی نظیر EtherNet/IP و Profibus PA فراهم می آورد. 
در ضمن، بیش از ۶0% تجهیزات ابزاردقیق تنها برای اندازه گیری 

متغیرهای اولیه ی فرآیندی به کارمی روند. داده های وضعیت 
کنترل نادیده انگاشته  کلی توسط سامانه ی  و عیب یابی نوعًا 

1- Vendor
2- Self-Diagnosing
3- On-board
4- Heartbeat Technology
5- Condition Monitoring
6- Insitu-Verification
7- Calibration Rig

می شوند. تکنسین های نگهداری و تعمیرات اغلب باید به این 
که  کنند  داده ها توسط ادوات دستی قابل حمل دسترسی پیدا 
به ابزاردقیق متصل می گردد. نبود درک، آموزش و نرم افزار مفید 
برای پردازش داده ها ممکن است بخش نگهداری و تعمیرات را 

کند.  کافی از این قابلیت ها به عنوان یک امتیاز محروم  از بهره مندی 
کرده و در  برخی سازندگان بزرگ ابزاردقیق این مشکل را شناسایی 

جهت رفع آن راه زیادی را پیش رفته اند تا فلومترها و سایر ادوات 
را به عیب یابی سرخود۳، اطالعات وضعیت و سایر پارامترهای 
کنند و  کارکنان نگهداری و تعمیرات مجهز  ثانویه ی مورد نیاز 

کرده اند تا همه ی این داده ها را به آسانی  نرم افزارهای الزم را فراهم 
دردسترس و مفید سازند. 

برای مثال، فلومترهایی از E&H نوعًا به فناوری تپش قلب۴ مجهز 
که دارایی عظیمی از اطالعات وضعیت و عیب یابی فراهم  هستند 
کنش هایی حیاتی نظیر پایش وضعیت۵ و راستی آزمایی  می آورد و 

برخط۶ ایجاد می کند. 
که آیا عملکرد اندازه گیری یا  پایش وضعیت، تشخیص می دهد 

صحت فلومتر از بین رفته است یا نه. مقادیر پایش به یک سامانه ی 
 FieldCare پایش وضعیت خارجی، نظیر نرم افزار مبتنی بر رایانه ی

فرستاده می شود. FieldCare می تواند برای شناسایی و ترسیم 
روندها و نمودارهای مقادیر اندازه گیری شده ی ثانویه به کار رود و 

روابط میان پارامترهای مجزا را ارزیابی نماید. 
که  ملزومات و نیازمندی های قانونی ممکن است ایجاب نماید 

کالیبره شوند. این  فلومترها یا سایر تجهیزات ابزاردقیق به تناوب 
کردن فلومتر از فرآیند و انتقال آن به یک  امر به طور معمول با جدا

کمی آن  کالیبراسیون۷ و مقایسه ی  آزمایشگاه فلو یا تأسیسات 
نسبت به یک استاندارد قابل پیگیرد انجام می پذیرد. 

با ابزاردقیق نوین، فرستنده ی الکترونیکی فلومتر دائمًا یک ارزیابی 
کیفی انجام می دهد تا عناصر مربوطه ای که روی کارکرد تجهیز و صحت 

عملکرد آن تأثیر دارند، مورد وارسی قرار گیرند. این تأیید می کند و 
می تواند با راستی آزمایی ای مکتوب گردد که هیچ یک از عناصر فلومتر 

گر  از محدوده ی قابل تحمل کالیبراسیون اصلی خارج نشده باشد. ا
بشود تناوب کالیبراسیون فلومتر را طوالنی کرد، این امر صرفه جویی 

کار کارگری و توقف فرآیند را به ارمغان خواهد آورد. عظیمی در 

  مدیریت نگهداری و تعمیرات 
پردازش تمامی داده های وضعیت و عیب یابی اغلب یک مسأله 

 Gendorf محسوب می گردد. برای مثال، یک مجتمع شیمیایی در
که پارامترهای سطح، جریان،  آلمان، بیش از ۴000 ابزاردقیق دارد 

گرفتن  دما، فشار و سایر پارامترها را اندازه می گیرند. با درنظر 
که تمامی اطالعات عیب یابی را از ۴000 تجهیز  کنترل  سامانه های 

می خوانند، تحلیل می کنند و دستوراتی را به بخش تعمیرات صادر 
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که دارایی عظیمی از اطالعات وضعیت و عیب یابی فراهم  هستند 
کنش هایی حیاتی نظیر پایش وضعیت۵ و راستی آزمایی  می آورد و 

برخط۶ ایجاد می کند. 
که آیا عملکرد اندازه گیری یا  پایش وضعیت، تشخیص می دهد 

صحت فلومتر از بین رفته است یا نه. مقادیر پایش به یک سامانه ی 
 FieldCare پایش وضعیت خارجی، نظیر نرم افزار مبتنی بر رایانه ی

فرستاده می شود. FieldCare می تواند برای شناسایی و ترسیم 
روندها و نمودارهای مقادیر اندازه گیری شده ی ثانویه به کار رود و 

روابط میان پارامترهای مجزا را ارزیابی نماید. 
که  ملزومات و نیازمندی های قانونی ممکن است ایجاب نماید 

کالیبره شوند. این  فلومترها یا سایر تجهیزات ابزاردقیق به تناوب 
کردن فلومتر از فرآیند و انتقال آن به یک  امر به طور معمول با جدا

کمی آن  کالیبراسیون۷ و مقایسه ی  آزمایشگاه فلو یا تأسیسات 
نسبت به یک استاندارد قابل پیگیرد انجام می پذیرد. 

با ابزاردقیق نوین، فرستنده ی الکترونیکی فلومتر دائمًا یک ارزیابی 
کیفی انجام می دهد تا عناصر مربوطه ای که روی کارکرد تجهیز و صحت 

عملکرد آن تأثیر دارند، مورد وارسی قرار گیرند. این تأیید می کند و 
می تواند با راستی آزمایی ای مکتوب گردد که هیچ یک از عناصر فلومتر 

گر  از محدوده ی قابل تحمل کالیبراسیون اصلی خارج نشده باشد. ا
بشود تناوب کالیبراسیون فلومتر را طوالنی کرد، این امر صرفه جویی 

کار کارگری و توقف فرآیند را به ارمغان خواهد آورد. عظیمی در 

  مدیریت نگهداری و تعمیرات 
پردازش تمامی داده های وضعیت و عیب یابی اغلب یک مسأله 

 Gendorf محسوب می گردد. برای مثال، یک مجتمع شیمیایی در
که پارامترهای سطح، جریان،  آلمان، بیش از ۴000 ابزاردقیق دارد 

گرفتن  دما، فشار و سایر پارامترها را اندازه می گیرند. با درنظر 
که تمامی اطالعات عیب یابی را از ۴000 تجهیز  کنترل  سامانه های 

می خوانند، تحلیل می کنند و دستوراتی را به بخش تعمیرات صادر 
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می کنند، ممکن است یک مسأله ی دلهره آور برای برنامه نویسان 
کنترل یکپارچه به شمار آید. این امر همچنین ممکن است  سامانه ی 

که  کنترل را با داده های بی ربط به وظیفه ی اولیه ی آن  سامانه ی 
کنترل بی درنگ۱ فرآیند است، متحمل فشار مضاعف نماید.  همان 
در عوض، شرکتی نظیر E&H، بسته های نرم افزاری ویژه ای توسعه 

کارها را انجام می دهد. بسته ها به دو  که تمامی این  داده است 
دسته ی اساسی تقسیم می شوند: برنامه های مدیریت ابزاردقیق، 

که اطالعات ابزاردقیق را به صورت بی درنگ تحلیل و پردازش 
که هر تجهیز ابزاردقیق را در  می نمایند و نرم افزار مدیریت دارایی 

کتابچه های راهنما۲   پلنت رهگیری می کند و داده های حیاتی، نظیر 
و فهرست های قطعات را ذخیره می سازد. 

برنامه های مدیریت ابزاردقیق چند عمل را انجام می دهد تا به 
که عبارتند از: کند،  کمک  بخش تعمیرات 

کمک می کند تا ابزاردقیق های  کارکنان تعمیرات ها  • پیکربندی: به 
جدید را حین نصب اولیه یا هنگام تعویض یک تجهیز موجود 

پیکربندی نمایند. 

که در باال مطرح شد، برای تحلیل  • پایش وضعیت: همان طور 
داده های بی درنگ دریافتی از ابزاردقیق به کار می رود، در پی 

که ادواتی نیاز به  مشکالت می گردد و بخش تعمیرات را هنگامی 
توجه پیش از وقوع خطا داشته باشد، مطلع می سازد. 

کل چرخه ی عمر یک وسیله را از  • مدیریت چرخه ی عمر: 
پیکربندی اولیه تا تنظیمات و تعمیرات ردگیری می کند و اطالعاتی 

را برای ممیزی و مقررات ایمنی فراهم می آورد.
در حالی که یک سازنده ی مشخص ابزاردقیق می تواند اطالعاتی برای 

کلیه ی ابزار دقیق دیگر در یک  ابزاردقیق خود تدارک ببیند، در مورد 
پلنت از سازندگان مختلف چطور؟ خوشبختانه، استانداردسازی در 

صنف ابزار دقیق این اطالعات را قابل دسترس می سازد. 
توصیف وسیله۳، زبان شرح ارتقاء یافته ی وسیله۴، مدیر نوع تجهیز۵  

و HART و فایل های پیکربندی فیلدباس از تمامی سازندگان در 
گون قابل  گونا دسترس هستند، می توانند به آسانی از تارنماهای 
دستیابی باشند و سپس به برنامه ی مدیریت ابزاردقیق بارگذاری 

گردند. بنابراین، یک برنامه ی شبیه نرم افزار FieldCare نه تنها 
درباره ی ابزاردقیق خود اطالعاتی دارد، بلکه بیش از هزاران ابزاردقیق 

و آناالیزرهای فرآیندی را از سایر سازندگان پوشش می دهد.

  رهگیری 
هنگامی که یک مجتمع هزاران ابزاردقیق داشته باشد، رهگیری 

گزارشات ممیزی، برنامه ی  کتابچه ها، فهرست های قطعات، 
زمان بندی تعمیرات و سایر اطالعات می تواند تبدیل به یک 

کابوس  گردد. یک برنامه ی مدیریت دارایی همه ی این اطالعات 

1- Real-Time control
2- Manual
3- DD: Device Description
4- EDDL: Enhanced Device Description Language
5- DTM: Device Type Manager

کارکنان تعمیرات از  گردآوری می نماید، دیجیتال می کند و برای  را 
طریق وسیله های دستی )شکل ۲( قابل دسترس می سازد. 

کتابچه های راهنما،      شکل 2. برنامه ی مدیریت دارایی 
  فهرست های قطعات و سایر اطالعات را روی دستگاه قابل حمل نظیر  

  Field Xpert SMT70 فراهم می آورد.  

کلی موارد زیر را ایجاد می کند:  یک برنامه ی مدیریت دارایی به طور 

کتابچه های نوین به شکل  • کتابچه های راهنمای ابزار دقیق: 
دیجیتال در دسترس هستند و به سادگی روی پایگاه داده بارگذاری 

کرد.  کاغذی را می شود اسکن  کتابچه های قدیمی  می گردند؛ 

کتابچه ها، فهرست های  • فهرست های قطعات: درست شبیه 
قطعات را نیز می شود بارگذاری یا اسکن نمود.   

کلیه ی فعالیت های ابزاردقیق را ردگیری می کند  • تطابق: نرم افزار 
که شامل تنظیمات، صحت سنجی ها و تعمیرات انجام شده جهت 

گون صنعتی و دولتی می باشد.  گونا برآورده کردن آیین نامه های 

گزارشات ممیزی و  گزارشات: نرم افزار می تواند  • مدرک سازی و 
که استانداردهای دولت و صنعت را پوشش  مقرراتی را تولید نماید 

می دهد.

• مدیریت تعمیرات: هنگامی که ابزاردقیق نیاز به رسیدگی، 
کارکنان  تنظیم شدن یا صحت سنجی دارد، تخمین می زند و به 

تعمیرات اطالع رسانی می کند.

• ارتباطات: نرم افزار می تواند داده ها را با سایر برنامه ها، 
کسل و مشابه آن(  گسترده )فایل های ا تاریخچه ها، صفحات 

ک بگذارد.  مربوط به مدیریت تعمیرات به اشترا
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  شکل 3. داده های ابزاردقیق از نرم افزار مدیریت دارایی نظیر  
کاری رایانه ای یا تجهیزات     پورتال W@M می تواند از ایستگاه های 

  دستی حمل شدنی قابل دستیابی باشد.  

تمامی این اطالعات را می شود روی تارنما یا در ابر مجازی )خدمات 
کاری رایانه ای )شکل ۳( یا  که از یک ایستگاه  ابر( قرار داد، جایی 

روی یک دستگاه قابل حمل در دسترس باشد. 

کار    آغاز به 
بسیاری از پلنت ها با توجه به زیربنای نصب شده ی ابزاردقیق 

که  کافی ندارند و به مرور زمان  و آناالیزرهای فرآیندی اطالعات 
پلنت ها دستخوش تغییرات و اصالحات می شوند و ابزاردقیق تغییر 

می کند، شرایط بدتر می شود. یکی از بهترین راه ها برای پرداختن 
که یک برنامه ی مدیریت تعمیرات  به این معضل این است 

گردد. برای مثال، E&H قادر است یک تحلیل از  پیاده سازی 
که شامل موارد زیر است:  وسیله های نصب شده انجام دهد 

کلیه ی وسیله های موجود در سایت  که  • موجودی ابزار دقیق: 
را پیدا می کند و در فهرست می آورد تا شفافیت بیشتری را بدون 

توجه به سازنده، ایجاد نماید.

که نقاط اندازه گیری  • ارزیابی حساسیت و تعمیرپذیری تجهیز: 
بحرانی و قابلیت تعمیرشدن آن را تعریف و طبقه بندی می نماید تا 
که وظایف را می شود به راحتی و به شکلی اثربخش  تضمین نماید 

انجام داد.

که فعالیت های فعلی  • توصیه ی راهبرد مناسب تعمیرات: 
تعمیرات را ارزیابی می نماید و بهبودهایی را توصیه می کند تا بتوان 

به یک برنامه ی تعدیل یافته ی تعمیراتی دست یافت. 

ح انتقال  ج: که شامل یک طر • شناسایی تجهیزات از رده خار
جهت به روزرسانی پلنت می باشد.

• کاهش پیچیدگی: که توصیه هایی را در برمی گیرد تا تجهیزات 
ابزاردقیق استاندارد شوند و لوازم یدکی به کمترین میزان کاهش یابند.

کلیدی  در تکمیل ارزیابی، به توصیه هایی همراه با اطالعات 
ارایه خواهد شد تا تصمیم گیری مربوطه را با توجه به بهبودهای 

ج شده ها و لوازم یدکی  کیفیت، مدیریت از رده خار تعمیرات و 

1- Software Drivers

گر پلنت  مرتبط با ادوات نصب شده ی مورد بحث هموار سازد. ا
موافق باشد، پروژه با پیاده سازی برنامه ی جدید تعمیرات در قالب 
یک توافق نامه ی خدماتی آغاز می گردد. داده های تشریح کننده ی 

هر وسیله در پایگاه داده وارد می شود و به مرور زمان نگهداری 
کاربر را قادر سازد تا دائمًا به اطالعات به روز در هر زمانی  می گردد تا 

و از هر مکانی دسترسی داشته باشد. 
که در باال عنوان شد، نرم افزار ممکن است از قبل  همان گونه 

 ،DTM و DD دارای بیشتر داده های مورد نیاز از جمله پرونده های
کتابچه ها و فهرست های  کتابچه ها و غیره باشد. در برخی موارد، 
که پیدا شده و با دستگاه  قطعات قدیمی ممکن است الزم باشد 
گردآوری و  دستی قابل حمل اسکن شوند. سرانجام، پایگاه داده 

انباشته خواهد شد. 
کنترل برقرار  که داده ثبت شد، یک ارتباط با سامانه ی  به محض این 

می گردد. برنامه ی تصویری امکان می دهد تا پلنت به سرعت یک 
که نیازمند سرکشی و وارسی است، شناسایی  وسیله ی اندازه گیری را 

که  کند. سپس اطالعات ضروی را می شود به سرعت به دست آورد، 
کتابچه های عملیاتی درست، مشخصات سفارش  خرید،  شامل 

گزارشات تعمیرات، راه اندازهای نرم افزاری۱ و لوازم یدکی می باشد.
گزارشات  گذشته، مدارک و مستندات و مکتوبات از جمله  در 

تنظیمات باید اسکن شده و دستی پر می شد. امروزه، این 
کنون  که الزم باشد، در اختیار است. ا اطالعات هر جا و هر زمان 

پلنت ها قادرند تا هر یک از ادوات شان را شناسایی نمایند و فورًا در 
کنش نشان دهند.  کارکرد غلط وا صورت وقوع 

پی ریزی اولیه ی یک سامانه ی مدیریت ابزاردقیق می تواند یک 
تکلیف دلهره آور باشد، اما سازندگان و تأمین کنندگان قادر خواهند 

بود تا کمک الزم را تدارک ببینند و در اختیار مشتریان خود قرار دهند.

  منبع
Advancing Automation;
Automation.com; October 2018.

بسیاری از پلنت ها از زیربنای نصب شده ی ابزاردقیق 
کافی ندارند و  و آناالیزرهای فرآیندی اطالعات 
که  پلنت ها دستخوش تغییرات و  به مرور زمان 

اصالحات می شوند و ابزاردقیق تغییر می کند، شرایط 
بدتر می شود.
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 مهندس سعید جورکش
کارشناس ابزار دقیق و اتوماسیون 
صنعتی شرکت ایراث 

دکتر جواد پشتان
 استاد دانشکده مهندسی برق، 
دانشگاه علم و صنعت ایران

ــده  ــه ش گفت ــب  ــه ی مطال ــان ادام ــه بی ــه، ب ــن مقال   در ای
کــه در شــماره ی پیشــین ماهنامه ی صنعت هوشــمند  در مقالــه ای 
بــا همیــن عنــوان چــاپ شــد بــا تمرکــز بــر  روی روش هــای تشــخیص 
روش هــای  اســت.  شــده  پرداختــه  داده  ترکیــب  برمبنــای  عیــب 
فیلتــر  شــواهد،  تئــوری  وزنــی،  تابــع  نظیــر  داده  ترکیــب  متــداول 
عیــب  تشــخیص  بــرای  فــازی  انتگــرال  و  عصبــی  شــبکه  کالمــن، 
و  نمونــه  گردیــده اســت  ح  قــوت  مطــر نقــاط ضعــف و  بیــان  بــا 
کاربرد هــای ایــن روش  هــا در فرآیند هــای صنعتــی بــرای تشــخیص 

گرفتــه اســت. عیــب مــورد بررســی قــرار 

  1. مقدمه 
در بخش نخست این مقاله به بررسی روش های تشخیص عیب 

پرداخته شد. روش هایی نظیر روش های مبتنی بر پردازش 
سیگنال، روش ها ی مبتنی بر مدل، روش های هوش مصنوعی و 
ترکیب داده برای تشخیص عیب در فرآیند های صنعتی استفاده 

می شود. روش های مبتنی بر مدل در شناسایی  و تشخیص عیب 
که نیازمند مدل دقیق از سامانه می باشند.  کاربرد فراوانی دارند 

کثر سامانه های صنعتی پیچیده هستند و  که ا از آن جایی 
عملکرد غیرخطی دارند  به دست آوردن مدل های ریاضی دقیق با 

صحت باال از این فرآیندها  بسیار پیچیده، زمان بر و در مواردی 
ناشدنی  است. در عمل عدم قطعیت های شدید مدل سازی در 

که به شکل عدم قطعیت مدل  خ می دهند  اثر انحراف پارامترها ر
کلی برای چنین روش هایی  می شوند، این موضوع محدودیت 

گر عیب مدل نشده باشد هیچ تضمینی  می باشد همچنین ا
برای آشکارسازی عیب با این روش وجود ندارد.]۱[ روش های 

مبتنی بر پردازش سیگنال یکی دیگر از روش های تشخیص عیب 
که با استفاده از تحلیل سیگنال های سامانه به تشخیص  است 

عیب سامانه می پردازد. این روش نیازمند مدل برای توصیف 
خ داده در سامانه نمی باشد، بلکه فقط از طریق  سامانه و عیوب ر
سیگنال های دریافتی از حسگر ها وضعیت سامانه را مورد ارزیابی 

قرار می دهد. یکی از مشکالت اصلی این روش ها، سیگنال های 
که  می تواند  که معمواًل آغشته به نویز هستند  اطالعاتی است 

منجر به خطا در تعیین وضعیت سامانه شود. نقطه ضعف اصلی 
که  این روش ها رابطه ی متقابل  روش های داده مبنا این است 

دینامیکی بین سیگنال های اندازه گیری شده ی سامانه را در نظر 
که در نتیجه منجر به تولید هشدا ر های اشتباه متعدد  نمی گیرند 

کارکرد  در سامانه ی تشخیص می شود. به منظور رفع این مشکل و 
که سازگاری بین اندازه گیری های  مطمئن، نوعی افزونگی الزم است 

چندگانه را بررسی نماید. روش های افزونگی با وجود عملکرد و 
قابلیت اطمینان باال موجب افزاش هزینه ی تجهیزات و نگهداری 

شده و نیاز به فضای اضافه می شوند. از سوی دیگر روش های 
داده مبنا بر حجم زیاد داده تکیه نموده و بر تحلیل سیگنال های 
کمتری نسبت به دینامیک ورودی تمرکز  خروجی سامانه با توجه 
می کنند. این روش  برای متغیر های فرآیند  همبسته و با ابعاد باال 

پاسخگو است. بنابراین برای سامانه های پیچیده و مقیاس بزرگ 
که به توسعه ی مدل نیازی ندارد باعث  مناسب بوده و از آن جایی 

مباحث ویژه

مروریبر
روشهای
تشخیصعیب
برمبنایترکیبداده

کلیدی: واژه های 
ترکیب داده، تشخیص عیب،
روش های مبتنی بر ترکیب داده 


