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که روش های  صرفه جویی در وقت و هزینه می شود. با وجود این 
کاربر آن ها نیازمند به  داده از روش های مدل ساده تر هستند، 

گام پیش پردازشی برای استخراج اطالعات مفید از داده با  یک 
که بر اساس  یک هزینه ی محاسباتی باالست. بنابراین از آن جایی 
آموزش با مثال هستند، عملکرد، متکی به داده ی آموزشی بوده و 

کند یا  کار  که سامانه در یک شرایط نامعلوم  ممکن است در صورتی 
تحت تأثیر عیوب ناشناخته باشد، افت نماید. ]۲[ 

با بررسی روش های مختلف تشخیص عیب و مقایسه ی آن ها 
گردید هیچ یک از روش ها به تنهایی تمامی معیارها و نیازها  معلوم 

را برآورده نمی کنند.
با وجود پیشرفت در فناوری حسگرها و روش های محاسباتی و 

الگوریتم های استخراج اطالعات از آن ها، این واقعیت غیر قابل انکار 
که هیچ حسگری توان به دست آوردن تمامی اطالعات  می باشد 

مورد نیاز، در همه ی زمان ها و محیط های مختلف را ندارد. روش 
ترکیب اطالعات، داده ها را از حسگرهای چندگانه و اطالعات 

وابسته از پایگاه داده های مرتبط، به منظور دستیابی به دقت بهتر 
و استنتاج بیشتر در مقایسه ی آن ها با یک حسگر تنها، ترکیب 

که از حسگرها دریافت  کیفیت و مقاوم بودن اطالعات را  اطالعات 
می شود را نسبت به سایر الگوریتم های تک عیبی افزایش خواهد 

داد. استفاده از این فناوری می تواند به طور مؤثری  نسبت سیگنال 
به نویز را افزایش دهد.

  2. روش ترکیب داده
که از حسگرها  کیفیت و مقاوم بودن اطالعات را  ترکیب اطالعات 

دریافت می شود را نسبت به سایر الگوریتم های تک عیبی افزایش 
خواهد داد. استفاده از این فناوری می تواند به طور مؤثری نسبت 
که  سیگنال به نویز را افزایش دهد. هدف از ترکیب داده این است 
از طریق یک دسته از منابع اطالعاتی غیر وابسته به مدل، تخمین 

از یک سامانه را بهبود دهیم. روش های ترکیب داده می تواند 
مسائل مربوط به نقصان در اطالعات  و یا عدم قطعیت را رفع 

سازد. به کارگیری ترکیب داده با استفاده از چندین حسگر می تواند 
عملکرد سامانه را در چند مسیر پیشرفت دهد. از جمله دقت، 

قابلیت اطمینان و مقاوم بودن و پیوند زدن این فناوری به زمینه ی 
عیب یابی به طور قطعی می تواند توانایی سامانه را باال ببرد. در 

کنترل،  گسترده در مسائل نظامی،  حال حاضر این روش به طور 
که تعداد زیادی سامانه های  ارتباطات و سامانه های هوشمند 
چند وجهی برای جستجو، دنبال کردن و شناسایی دارند به کار 

گرفته شده است.

ترکیب اطالعات، زمانی برای تشخیص خطا و بررسی نقص به کار 
که بتواند پاسخ دهد دو پرسش اصلی را بدهد: گرفته می شود 

۱( چگونه اطالعات قابل اطمینان  و دقیق در مورد خطای بالقوه که 
به وسیله ی ترکیب مکمل حسگرها ایجاد شده است، به دست می آید؟

که بر اساس اطالعات حسگرهای چندگانه  ۲( چگونه تصمیماتی 
که اطالعات به دست آمده  می باشند، ترکیب می شوند، در حالی 

می توانند مبهم و متناقض باشند؟

با وجود پیشرفت در فناوری حسگرها 
و روش های محاسباتی و الگوریتم های 

استخراج اطالعات از آن ها، این 
که  واقعیت غیر قابل انکار می باشد 

هیچ حسگری توان به دست آوردن 
تمامی اطالعات مورد نیاز، در همه ی 
زمان ها و محیط های مختلف را ندارد.
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اولین پرسش برای استخراج خطای ناشی از ویژگی های سامانه ی مورد 
نظر از حسگرها متمرکز می شود و آن ها را در یک قالب منسجم بیان 

می کند. در نتیجه چون اطالعات به دست آمده از حسگرها ذاتًا ناقص، 
نامطمئن و مبهم می باشند، این امری ضروری ست که یک مکانیزم 

ترکیب به کار گرفته شود؛ به گونه ای که این عدم دقت و نامعینی را کمینه 
کند. تاثیر این مکانیزم تا حد زیادی وابسته به چگونگی مکمل ها و 

افزونه هایی که از حسگرها به دست می آیند، می باشد. 
که تصمیم بگیرید، در چه سطحی ترکیب  کاماًل مهم می باشد  این 
اطالعات اتفاق بیافتد، برای مثال در سطح اندازه گیری، در سطح 

کیفیت تصمیم گیری  گی و یا در سطح تصمیم. دومین سوال به  ویژ
نسبت به تشخیص خطای سامانه ی مورد نظر متمرکز می شود. 

که اطالعات به دست آمده از حسگرهای  کاماًل قابل تصور است  این 
مختلف منجر به اختالف و احتمال نزاع در تصمیم گیری ها 

می شود. چالش در این قسمت، چگونگی آشکارسازی درگیری بین 
حسگرها و چگونگی ترکیب تصمیمات آن ها در قالب یک تصمیم 

منطقی، می باشد. ]۳[

     شکل 1. روش های متداول ترکیب داده     

با توجه به مقایسه های انجام شده و مزایا و معایب بیان شده، در 
این مقاله به معرفی روش های ترکیب داده برای تشخیص عیب 

و لزوم استفاده از این روش ها در صنایع پرداخته شده است. 
که از طریق یک دسته از منابع  هدف از ترکیب داده این است 
اطالعاتی غیروابسته به مدل و یا تخمین یک سامانه را بهبود 

دهیم. روش های ترکیب داده می تواند مسائل مربوط به نقصان در 
اطالعات  و یا عدم قطعیت را رفع سازد.

با فرض به دست آمدن ویژگی های مناسب، مسأله ی استفاده 
مؤثر از این ویژگی ها می باشد. روش ترکیب داده،کیفیت اطالعات 
و مقاومت داده های دریافت شده از آرایه حسگرهای چندگانه و یا 

الگوریتم تشخیص انفرادی را افزایش می دهد. استفاده از این روش 
می تواند در افزایش نسبت سیگنال به نویز مؤثر باشد.

اغلب تکنیک های رایج استفاده شده برای تشخیص خطا با 
استفاده از ترکیب داده، مطابق )شکل۱(، عبارت اند از: ترکیب 

وزن دار، روش دمپستر_شفر )تئوری شواهد(، فیلترکالمن، شبکه 
عصبی و انتگرال فازی می باشد.که در این روش ها برای تشخیص 

خطا معمواًل ترکیب داده ها در سطح ویژگی و تصمیم اتفاق 
می افتد.]۳[  در ادامه به توضیح مختصری در مورد هر یک از این 

روش ها پرداخته می شود.

  1-2- ترکیب وزن دار
از بین تمامی روش های ترکیب داده، ترکیب وزن دار ساده ترین 

روش مورد استفاده می باشد. در این روش بر اساس میزان اعتبار 
هر منبع، به آن وزنی نسبت داده می شود. سپس این وزن ها در 

اطالعات به دست آمده از هر منبع ضرب شده و در پایان اطالعات با 
که آن را  هم جمع می شوند، نتیجه ی حاصل از آن یک عدد شده، 

به عنوان نتیجه ی ترکیب در نظر می گیرند.

 
     شکل 2. ساختار ربات همراه ]5[     

که در آن حسگرهای  شکل ۲ ساختار رباتی را نشان می دهد 
مختلف از جمله دوربین های مختلف و حسگر سونار و فاصله یاب 

کدام از این حسگر ها  که هر  لیزری استفاده شده است. از آن جایی 
مزیت ها و محدودیت های خود را دارند، برای افزایش دقت ردیابی 

از ترکیب داده استفاده شده است. برای ترکیب داده در این ربات 
از روش ترکیب وزنی استفاده شده است و سپس پیش بینی هایی 
از حرکت ربات و مشاهداتی از شخص مورد نظر صورت می گیرد و 

سپس این تخمین ها توسط الگوریتم هایی با هم ترکیب می شوند تا 
کنند. موقعیت شخص را با دقت باالتری معین 

        شکل 3. نتایج ترکیب آشکارسازی و ردیابی ]5[     

شکل باال نتیجه ی ترکیب را نشان می دهد. تصویر باالیی، تصویر 
واقعی را نشان می دهد، تصاویر میانی، نتایج تولید شده توسط 
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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 
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که روش های  صرفه جویی در وقت و هزینه می شود. با وجود این 
کاربر آن ها نیازمند به  داده از روش های مدل ساده تر هستند، 

گام پیش پردازشی برای استخراج اطالعات مفید از داده با  یک 
که بر اساس  یک هزینه ی محاسباتی باالست. بنابراین از آن جایی 
آموزش با مثال هستند، عملکرد، متکی به داده ی آموزشی بوده و 

کند یا  کار  که سامانه در یک شرایط نامعلوم  ممکن است در صورتی 
تحت تأثیر عیوب ناشناخته باشد، افت نماید. ]۲[ 

با بررسی روش های مختلف تشخیص عیب و مقایسه ی آن ها 
گردید هیچ یک از روش ها به تنهایی تمامی معیارها و نیازها  معلوم 

را برآورده نمی کنند.
با وجود پیشرفت در فناوری حسگرها و روش های محاسباتی و 

الگوریتم های استخراج اطالعات از آن ها، این واقعیت غیر قابل انکار 
که هیچ حسگری توان به دست آوردن تمامی اطالعات  می باشد 

مورد نیاز، در همه ی زمان ها و محیط های مختلف را ندارد. روش 
ترکیب اطالعات، داده ها را از حسگرهای چندگانه و اطالعات 

وابسته از پایگاه داده های مرتبط، به منظور دستیابی به دقت بهتر 
و استنتاج بیشتر در مقایسه ی آن ها با یک حسگر تنها، ترکیب 

که از حسگرها دریافت  کیفیت و مقاوم بودن اطالعات را  اطالعات 
می شود را نسبت به سایر الگوریتم های تک عیبی افزایش خواهد 

داد. استفاده از این فناوری می تواند به طور مؤثری  نسبت سیگنال 
به نویز را افزایش دهد.

  2. روش ترکیب داده
که از حسگرها  کیفیت و مقاوم بودن اطالعات را  ترکیب اطالعات 

دریافت می شود را نسبت به سایر الگوریتم های تک عیبی افزایش 
خواهد داد. استفاده از این فناوری می تواند به طور مؤثری نسبت 
که  سیگنال به نویز را افزایش دهد. هدف از ترکیب داده این است 
از طریق یک دسته از منابع اطالعاتی غیر وابسته به مدل، تخمین 

از یک سامانه را بهبود دهیم. روش های ترکیب داده می تواند 
مسائل مربوط به نقصان در اطالعات  و یا عدم قطعیت را رفع 

سازد. به کارگیری ترکیب داده با استفاده از چندین حسگر می تواند 
عملکرد سامانه را در چند مسیر پیشرفت دهد. از جمله دقت، 

قابلیت اطمینان و مقاوم بودن و پیوند زدن این فناوری به زمینه ی 
عیب یابی به طور قطعی می تواند توانایی سامانه را باال ببرد. در 

کنترل،  گسترده در مسائل نظامی،  حال حاضر این روش به طور 
که تعداد زیادی سامانه های  ارتباطات و سامانه های هوشمند 
چند وجهی برای جستجو، دنبال کردن و شناسایی دارند به کار 

گرفته شده است.

ترکیب اطالعات، زمانی برای تشخیص خطا و بررسی نقص به کار 
که بتواند پاسخ دهد دو پرسش اصلی را بدهد: گرفته می شود 

۱( چگونه اطالعات قابل اطمینان  و دقیق در مورد خطای بالقوه که 
به وسیله ی ترکیب مکمل حسگرها ایجاد شده است، به دست می آید؟

که بر اساس اطالعات حسگرهای چندگانه  ۲( چگونه تصمیماتی 
که اطالعات به دست آمده  می باشند، ترکیب می شوند، در حالی 

می توانند مبهم و متناقض باشند؟

با وجود پیشرفت در فناوری حسگرها 
و روش های محاسباتی و الگوریتم های 

استخراج اطالعات از آن ها، این 
که  واقعیت غیر قابل انکار می باشد 

هیچ حسگری توان به دست آوردن 
تمامی اطالعات مورد نیاز، در همه ی 
زمان ها و محیط های مختلف را ندارد.
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اولین پرسش برای استخراج خطای ناشی از ویژگی های سامانه ی مورد 
نظر از حسگرها متمرکز می شود و آن ها را در یک قالب منسجم بیان 

می کند. در نتیجه چون اطالعات به دست آمده از حسگرها ذاتًا ناقص، 
نامطمئن و مبهم می باشند، این امری ضروری ست که یک مکانیزم 

ترکیب به کار گرفته شود؛ به گونه ای که این عدم دقت و نامعینی را کمینه 
کند. تاثیر این مکانیزم تا حد زیادی وابسته به چگونگی مکمل ها و 

افزونه هایی که از حسگرها به دست می آیند، می باشد. 
که تصمیم بگیرید، در چه سطحی ترکیب  کاماًل مهم می باشد  این 
اطالعات اتفاق بیافتد، برای مثال در سطح اندازه گیری، در سطح 

کیفیت تصمیم گیری  گی و یا در سطح تصمیم. دومین سوال به  ویژ
نسبت به تشخیص خطای سامانه ی مورد نظر متمرکز می شود. 

که اطالعات به دست آمده از حسگرهای  کاماًل قابل تصور است  این 
مختلف منجر به اختالف و احتمال نزاع در تصمیم گیری ها 

می شود. چالش در این قسمت، چگونگی آشکارسازی درگیری بین 
حسگرها و چگونگی ترکیب تصمیمات آن ها در قالب یک تصمیم 

منطقی، می باشد. ]۳[

     شکل 1. روش های متداول ترکیب داده     

با توجه به مقایسه های انجام شده و مزایا و معایب بیان شده، در 
این مقاله به معرفی روش های ترکیب داده برای تشخیص عیب 

و لزوم استفاده از این روش ها در صنایع پرداخته شده است. 
که از طریق یک دسته از منابع  هدف از ترکیب داده این است 
اطالعاتی غیروابسته به مدل و یا تخمین یک سامانه را بهبود 

دهیم. روش های ترکیب داده می تواند مسائل مربوط به نقصان در 
اطالعات  و یا عدم قطعیت را رفع سازد.

با فرض به دست آمدن ویژگی های مناسب، مسأله ی استفاده 
مؤثر از این ویژگی ها می باشد. روش ترکیب داده،کیفیت اطالعات 
و مقاومت داده های دریافت شده از آرایه حسگرهای چندگانه و یا 

الگوریتم تشخیص انفرادی را افزایش می دهد. استفاده از این روش 
می تواند در افزایش نسبت سیگنال به نویز مؤثر باشد.

اغلب تکنیک های رایج استفاده شده برای تشخیص خطا با 
استفاده از ترکیب داده، مطابق )شکل۱(، عبارت اند از: ترکیب 

وزن دار، روش دمپستر_شفر )تئوری شواهد(، فیلترکالمن، شبکه 
عصبی و انتگرال فازی می باشد.که در این روش ها برای تشخیص 

خطا معمواًل ترکیب داده ها در سطح ویژگی و تصمیم اتفاق 
می افتد.]۳[  در ادامه به توضیح مختصری در مورد هر یک از این 

روش ها پرداخته می شود.

  1-2- ترکیب وزن دار
از بین تمامی روش های ترکیب داده، ترکیب وزن دار ساده ترین 

روش مورد استفاده می باشد. در این روش بر اساس میزان اعتبار 
هر منبع، به آن وزنی نسبت داده می شود. سپس این وزن ها در 

اطالعات به دست آمده از هر منبع ضرب شده و در پایان اطالعات با 
که آن را  هم جمع می شوند، نتیجه ی حاصل از آن یک عدد شده، 

به عنوان نتیجه ی ترکیب در نظر می گیرند.

 
     شکل 2. ساختار ربات همراه ]5[     

که در آن حسگرهای  شکل ۲ ساختار رباتی را نشان می دهد 
مختلف از جمله دوربین های مختلف و حسگر سونار و فاصله یاب 

کدام از این حسگر ها  که هر  لیزری استفاده شده است. از آن جایی 
مزیت ها و محدودیت های خود را دارند، برای افزایش دقت ردیابی 

از ترکیب داده استفاده شده است. برای ترکیب داده در این ربات 
از روش ترکیب وزنی استفاده شده است و سپس پیش بینی هایی 
از حرکت ربات و مشاهداتی از شخص مورد نظر صورت می گیرد و 

سپس این تخمین ها توسط الگوریتم هایی با هم ترکیب می شوند تا 
کنند. موقعیت شخص را با دقت باالتری معین 

        شکل 3. نتایج ترکیب آشکارسازی و ردیابی ]5[     

شکل باال نتیجه ی ترکیب را نشان می دهد. تصویر باالیی، تصویر 
واقعی را نشان می دهد، تصاویر میانی، نتایج تولید شده توسط 
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دوربین ها و دو حسگر دیگر را نشان می دهد. نقطه  ی سیاه در هر 
که  کدام نشان دهنده ی موقعیت ربات است. مالحظه می شود 

هیچ حسگری به تنهایی موفق به نمایش صحیح موقعیت نشده 
است و تصویر پایینی، نتیجه ی ترکیب داده های این چهار حسگر را 

نشان می دهد.
که اندرکنش بین منابع  یکی از معایب اصلی این روش این است 

گرفته نمی شود. روش ترکیب وزن دار فرض می کند  اطالعاتی را در نظر 
که هر منبع اطالعاتی مستقل از دیگر منابع اطالعاتی می باشد. این 

کند. دیگر  فرض ممکن است تأثیر استفاده از این روش را محدود 
ایراد استفاده از این روش عبارت است از این که در بسیاری از موارد 
که ممکن  وزن ها برای منابع اطالعاتی به وسیله ی دانش تخصصی 

است بر اساس تفکرات شخصی باشد، تعیین می شود. در نتیجه 
گیرد. ]۵[ دقت ترکیب ممکن است تحت تأثیر قرار 

  2-2- تئوری دمپستر شفر 
گرفته  کلی از تئوری بیزین در نظر  تئوری  D_S به عنوان حالت 
گر احتماالت  که ا کار تئوری بیزین این است  می شود. اساس 

پیشین و احتماالت شرطی مشخص باشند در نتیجه احتماالت 
پسین )تصمیم بهینه( با استفاده از فرمول بیز تخمین زده می شود.

این تئوری شهودی نخست توسط دمپستر )۱۹۶۷( بر اساس 
باالترین و پایین ترین محدوده ی توزیع احتمال، معرفی شد. پس 

از این پایه ی ریاضی، شفر )۱۹۷۶( توانایی تابع اعتقادی را برای 
مدل کردن اطالعات نامعین نشان داد. این تئوری نه تنها می تواند 

کند. یک شی، بلکه اتحادیه ای از اشیا را حمایت 
که استدالل  یکی از مهم ترین جنبه های این تئوری این است 

یا تصمیم گیری را می تواند با قطعات ناقص یا متناقض از شواهد 
انجام دهد. این تئوری می تواند عدم دقت و همچنین نامعینی را 
که هر دو از تابع  به وسیله ی معرفی دو تابع، معقول بودن و اعتماد 

گرفته شده اند، ارائه دهد. ]۶[ جرم احتمال 

     شکل 4. ارتباط معقول بودن و اعتماد در تئوری شواهد  ]6[  
 

مشکل اصلی تئوری شهودی D_S  تعیین تابع جرم احتمال، 
که از تابع جرم احتمال به  همچنین تابع معقول بودن و اعتماد 

کاربردهای واقعی تابع جرم  دست می آیند می باشد. در تعدادی از 
احتمال معمواًل به صورت مشترک به وسیله ی دانش تجربی و 

دانش زمینه ی مورد نظر تعیین می شود. همچنین در فرآیند ترکیب 
داده، حسگرهای مختلف ممکن است درجه ی حمایت مختلف از 
عیوب داشته باشند همین امر ممکن است در روش دمپستر_شفر 

منجر به مشکل شود. ]۶[

کالمن   3-2- فیلتر 
کردن و استخراج داده ها ی به  ترکیب اطالعات حسگرها، با جمع 

دست آمده از چند ین حسگر سروکار دارد. در ا ین فرآ یند، داده ها ی 
حسگرها ی مختلف، با ید با هم ترکیب شوند تا به اطالعات دقیق تر 

کامل تری برسیم. در میان تکنیک ها ی مختلف برا ی ا ین امر،  و 
کالمن  کالمن  یکی از مهم تر ین آن هاست. فیلتر  الگور یتم فیلتر 

یک الگوریتم بازگشتی بسیار مؤثر را تهیه می کند و برای فرآیندهای 
بی درنگ مناسب است. ترکیب های بردار حالت و اندازه گیری دو 

کالمن است.]۷[ روش ترکیب داده بر اساس فیلتر 

     شکل 5. ترکیب بردار حالت ]7[     

       شکل 6. ترکیب مقادیر اندازه گیری ]7[     

همان طور که در شکل های ۵ و ۶ آمده، روش ترکیب بردار حالت از 
چندین فیلتر کالمن استفاده می کند در این روش تخمین ها ی حالت 

گانه به دست آورده و در نها یت عمل  را برا ی هر حسگر به صورت جدا
ترکیب انجام می شود؛ ولی در روش ترکیب اندازه گیر ی، مستقیمًا 

مقادیر حسگرها ترکیب شده و در نها یت از  یک فیلتر کالمن عبور داده 
می شود. هر دو روش، محاسن و معایبی دارند. هر چند در حالت کلی 

روش ترکیب اندازه گیر ی، عملکرد تخمین بهتری را دارد ولی ترکیب 
بردار حالت، دارا ی هز ینه ی کمتر و مز یت ها ی پیاده ساز ی مواز ی است 
و تلورانس خطا ی بهتر ی دارد. روش اندازه گیری در بعضی از موارد نظیر 

ابعاد متفاوت در ماتریس های اندازه گیری، غیر قابل اجراست. باید به 
این نکته اشاره کرد که روش های ترکیب بردار حالت تنها در صورتی 

که فیلتر کالمن با محدودیت های عملی این روش سازگار باشد مؤثر و 
مفید هستند. برای مثال هنگام استفاده از فیلتر کالمن در کاربردهای 

واقعی نظیر تعقیب اهداف متحرک و ماهواره ها که غالبًا غیرخطی 
هستند، چون از مدل خطی سازی شده که دقت الزم را ندارد استفاده 

می شود، در روش ترکیب بردار حالت خطای بزرگی را تولید می کند. از 
این رو در مسائل تعقیب اهداف متحرک از روش ترکیب اندازه گیری که 

روش بهتری نسبت به ترکیب بردار حالت است استفاده شده است. 
گر روش اندازه گیری عملی  سؤالی که مطرح می شود این است که ا

باشد تحت چه شرایطی عملکرد یکسانی با روش بردار حالت دارد؟ 
نتایج تحلیل های تئوری ماتریس کوواریانس تخمین هر دو روش 

گر حسگرها با مشخصات نویز اندازگیری متفاوت،  نشان می دهد که ا
ماتریس های اندازه گیری  یکسانی را داشته باشند آن گاه دو روش ترکیب 

موجود معادل یکدیگرند. این شرایط برای اغلب کاربردهای عملی 
پیش می آید ولی از آن جایی که روش اندازه گیری محاسبات کمتری 

دارد برتر از روش ترکیب بردار حالت است. ]۷[
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  4-2- شبکه های عصبی
شبکه های عصبی مصنوعی یکی دیگر از روش های رایج ترکیب 

اطالعات می باشند. شبکه عصبی در بین روش های مختلف، 
گروه های  کشف شباهت میان  دارای محبوبیت بیشتری است و در 

کارآمد است. شبکه ی عصبی، تقلیدی از ذهن  زیادی از داده ها 
کرده و از آن ها  که تصمیمات انسانی را شبیه سازی  انسان است 
که پیچیده، نویزی و یا بی ربط باشند، نتیجه گیری  حتی زمانی 

می کند. شبکه عصبی می تواند هر مدل غیرخطی را بدون اطالعاتی 
کوتاه در فاز  از ساختار واقعی آن ارائه دهد و در مدت زمانی 

کند. شبکه های عصبی برای ترکیب اطالعات  یادآوری نتیجه گیری 
در زمینه های زیادی استفاده می شوند.

کاربردهای موفقیت میزی در هر دو  گر چه شبکه های عصبی  ا
زمینه ی ترکیب اطالعات و تشخیص خطا دارند، تجزیه و تحلیل 

که دارای معایبی نیز  کاربردهای واقعی نشان می دهد  نظری و 
می باشند.کاربرد موفیقت آمیز شبکه های عصبی به صورت گسترده 
گر داده های آموزش ناقص  وابسته به داده های آموزش می باشد. ا

و یا نامناسب باشند، شبکه عصبی ممکن است به خوبی عمل 
نکند انتخاب مناسب مجموعه داده های آموزش یک شرط الزم 
گر  می باشد. شبکه عصبی یک سامانه ی جعبه سیاه می باشد. ا

چه ممکن است نتیجه ی رضایت بخشی توسط اعمال داده های 
کار، هنوز نیازمند  جمع آوری شده به شبکه به دست آید، این مکانیزم 
کند. ]۸[ کاربردها را محدود  بررسی می باشد و این عیب ممکن است 

  5-2- تئوری انتگرال فازی
که  بسیاری از خطاهای ماشین آالت، طبیعت فازی دارند، 

روش های فازی مناسب برای تشخیص خطای آن ایجاد شده 

که تجزبه و تحلیل فازی در  است. نشان داده شده است 
کلی مبهم بوده و مرز مدل شکست های  که به طور  مدل هایی 

مختلف در فضای نگاشتی آن ها مبهم می باشد، نسبت به 
روش های متداول در تشخیص خطا، مؤثرترند. روش های 

که  فازی می توانند الگوهای خطا را مشابه با شیوه های انسانی 
کنند. دو  اطالعات مورد بحث را پردازش می کنند، طبقه بندی 

روش یادگیری برای طراحی خودکار قانون تشخیص فازی وجود 
دارد، یکی روش شبکه ی مبتنی بر دانش و دیگری روش مبتنی بر 

الگوریتم ژنتیک می باشد. برای بهبود عملکرد فازی، روش های 
فازی اغلب به همراه شبکه عصبی ترکیب می شوند. اندازه گیری 

کند و همچنین  فازی می تواند اهمیت هر معیار را منعکس 
اندرکنش بین معیار ها را ارائه دهد. ]۲[

  شکل7. فرآیند به کارگیری الگوریتم فازی در تشخیص عیب ]2[  

کاربرد ترکیب داده در    3. نمونه هایی از 
سامانه ی تشخیص عیب 

کاربرد ترکیب داده در سامانه های  در این بخش به مثال هایی از 
تشخیص خطا می پردازیم. به عنوان اولین مسأله سامانه ی موتور 

القایی را در نظر می گیریم. موتور القایی به دلیل قابلیت اطمینان و 
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دوربین ها و دو حسگر دیگر را نشان می دهد. نقطه  ی سیاه در هر 
که  کدام نشان دهنده ی موقعیت ربات است. مالحظه می شود 

هیچ حسگری به تنهایی موفق به نمایش صحیح موقعیت نشده 
است و تصویر پایینی، نتیجه ی ترکیب داده های این چهار حسگر را 

نشان می دهد.
که اندرکنش بین منابع  یکی از معایب اصلی این روش این است 

گرفته نمی شود. روش ترکیب وزن دار فرض می کند  اطالعاتی را در نظر 
که هر منبع اطالعاتی مستقل از دیگر منابع اطالعاتی می باشد. این 

کند. دیگر  فرض ممکن است تأثیر استفاده از این روش را محدود 
ایراد استفاده از این روش عبارت است از این که در بسیاری از موارد 
که ممکن  وزن ها برای منابع اطالعاتی به وسیله ی دانش تخصصی 

است بر اساس تفکرات شخصی باشد، تعیین می شود. در نتیجه 
گیرد. ]۵[ دقت ترکیب ممکن است تحت تأثیر قرار 

  2-2- تئوری دمپستر شفر 
گرفته  کلی از تئوری بیزین در نظر  تئوری  D_S به عنوان حالت 
گر احتماالت  که ا کار تئوری بیزین این است  می شود. اساس 

پیشین و احتماالت شرطی مشخص باشند در نتیجه احتماالت 
پسین )تصمیم بهینه( با استفاده از فرمول بیز تخمین زده می شود.

این تئوری شهودی نخست توسط دمپستر )۱۹۶۷( بر اساس 
باالترین و پایین ترین محدوده ی توزیع احتمال، معرفی شد. پس 

از این پایه ی ریاضی، شفر )۱۹۷۶( توانایی تابع اعتقادی را برای 
مدل کردن اطالعات نامعین نشان داد. این تئوری نه تنها می تواند 

کند. یک شی، بلکه اتحادیه ای از اشیا را حمایت 
که استدالل  یکی از مهم ترین جنبه های این تئوری این است 

یا تصمیم گیری را می تواند با قطعات ناقص یا متناقض از شواهد 
انجام دهد. این تئوری می تواند عدم دقت و همچنین نامعینی را 
که هر دو از تابع  به وسیله ی معرفی دو تابع، معقول بودن و اعتماد 

گرفته شده اند، ارائه دهد. ]۶[ جرم احتمال 

     شکل 4. ارتباط معقول بودن و اعتماد در تئوری شواهد  ]6[  
 

مشکل اصلی تئوری شهودی D_S  تعیین تابع جرم احتمال، 
که از تابع جرم احتمال به  همچنین تابع معقول بودن و اعتماد 

کاربردهای واقعی تابع جرم  دست می آیند می باشد. در تعدادی از 
احتمال معمواًل به صورت مشترک به وسیله ی دانش تجربی و 

دانش زمینه ی مورد نظر تعیین می شود. همچنین در فرآیند ترکیب 
داده، حسگرهای مختلف ممکن است درجه ی حمایت مختلف از 
عیوب داشته باشند همین امر ممکن است در روش دمپستر_شفر 

منجر به مشکل شود. ]۶[

کالمن   3-2- فیلتر 
کردن و استخراج داده ها ی به  ترکیب اطالعات حسگرها، با جمع 

دست آمده از چند ین حسگر سروکار دارد. در ا ین فرآ یند، داده ها ی 
حسگرها ی مختلف، با ید با هم ترکیب شوند تا به اطالعات دقیق تر 

کامل تری برسیم. در میان تکنیک ها ی مختلف برا ی ا ین امر،  و 
کالمن  کالمن  یکی از مهم تر ین آن هاست. فیلتر  الگور یتم فیلتر 

یک الگوریتم بازگشتی بسیار مؤثر را تهیه می کند و برای فرآیندهای 
بی درنگ مناسب است. ترکیب های بردار حالت و اندازه گیری دو 

کالمن است.]۷[ روش ترکیب داده بر اساس فیلتر 

     شکل 5. ترکیب بردار حالت ]7[     

       شکل 6. ترکیب مقادیر اندازه گیری ]7[     

همان طور که در شکل های ۵ و ۶ آمده، روش ترکیب بردار حالت از 
چندین فیلتر کالمن استفاده می کند در این روش تخمین ها ی حالت 

گانه به دست آورده و در نها یت عمل  را برا ی هر حسگر به صورت جدا
ترکیب انجام می شود؛ ولی در روش ترکیب اندازه گیر ی، مستقیمًا 

مقادیر حسگرها ترکیب شده و در نها یت از  یک فیلتر کالمن عبور داده 
می شود. هر دو روش، محاسن و معایبی دارند. هر چند در حالت کلی 

روش ترکیب اندازه گیر ی، عملکرد تخمین بهتری را دارد ولی ترکیب 
بردار حالت، دارا ی هز ینه ی کمتر و مز یت ها ی پیاده ساز ی مواز ی است 
و تلورانس خطا ی بهتر ی دارد. روش اندازه گیری در بعضی از موارد نظیر 

ابعاد متفاوت در ماتریس های اندازه گیری، غیر قابل اجراست. باید به 
این نکته اشاره کرد که روش های ترکیب بردار حالت تنها در صورتی 

که فیلتر کالمن با محدودیت های عملی این روش سازگار باشد مؤثر و 
مفید هستند. برای مثال هنگام استفاده از فیلتر کالمن در کاربردهای 

واقعی نظیر تعقیب اهداف متحرک و ماهواره ها که غالبًا غیرخطی 
هستند، چون از مدل خطی سازی شده که دقت الزم را ندارد استفاده 

می شود، در روش ترکیب بردار حالت خطای بزرگی را تولید می کند. از 
این رو در مسائل تعقیب اهداف متحرک از روش ترکیب اندازه گیری که 

روش بهتری نسبت به ترکیب بردار حالت است استفاده شده است. 
گر روش اندازه گیری عملی  سؤالی که مطرح می شود این است که ا

باشد تحت چه شرایطی عملکرد یکسانی با روش بردار حالت دارد؟ 
نتایج تحلیل های تئوری ماتریس کوواریانس تخمین هر دو روش 

گر حسگرها با مشخصات نویز اندازگیری متفاوت،  نشان می دهد که ا
ماتریس های اندازه گیری  یکسانی را داشته باشند آن گاه دو روش ترکیب 

موجود معادل یکدیگرند. این شرایط برای اغلب کاربردهای عملی 
پیش می آید ولی از آن جایی که روش اندازه گیری محاسبات کمتری 

دارد برتر از روش ترکیب بردار حالت است. ]۷[
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  4-2- شبکه های عصبی
شبکه های عصبی مصنوعی یکی دیگر از روش های رایج ترکیب 

اطالعات می باشند. شبکه عصبی در بین روش های مختلف، 
گروه های  کشف شباهت میان  دارای محبوبیت بیشتری است و در 

کارآمد است. شبکه ی عصبی، تقلیدی از ذهن  زیادی از داده ها 
کرده و از آن ها  که تصمیمات انسانی را شبیه سازی  انسان است 
که پیچیده، نویزی و یا بی ربط باشند، نتیجه گیری  حتی زمانی 

می کند. شبکه عصبی می تواند هر مدل غیرخطی را بدون اطالعاتی 
کوتاه در فاز  از ساختار واقعی آن ارائه دهد و در مدت زمانی 

کند. شبکه های عصبی برای ترکیب اطالعات  یادآوری نتیجه گیری 
در زمینه های زیادی استفاده می شوند.

کاربردهای موفقیت میزی در هر دو  گر چه شبکه های عصبی  ا
زمینه ی ترکیب اطالعات و تشخیص خطا دارند، تجزیه و تحلیل 

که دارای معایبی نیز  کاربردهای واقعی نشان می دهد  نظری و 
می باشند.کاربرد موفیقت آمیز شبکه های عصبی به صورت گسترده 
گر داده های آموزش ناقص  وابسته به داده های آموزش می باشد. ا

و یا نامناسب باشند، شبکه عصبی ممکن است به خوبی عمل 
نکند انتخاب مناسب مجموعه داده های آموزش یک شرط الزم 
گر  می باشد. شبکه عصبی یک سامانه ی جعبه سیاه می باشد. ا

چه ممکن است نتیجه ی رضایت بخشی توسط اعمال داده های 
کار، هنوز نیازمند  جمع آوری شده به شبکه به دست آید، این مکانیزم 
کند. ]۸[ کاربردها را محدود  بررسی می باشد و این عیب ممکن است 

  5-2- تئوری انتگرال فازی
که  بسیاری از خطاهای ماشین آالت، طبیعت فازی دارند، 

روش های فازی مناسب برای تشخیص خطای آن ایجاد شده 

که تجزبه و تحلیل فازی در  است. نشان داده شده است 
کلی مبهم بوده و مرز مدل شکست های  که به طور  مدل هایی 

مختلف در فضای نگاشتی آن ها مبهم می باشد، نسبت به 
روش های متداول در تشخیص خطا، مؤثرترند. روش های 

که  فازی می توانند الگوهای خطا را مشابه با شیوه های انسانی 
کنند. دو  اطالعات مورد بحث را پردازش می کنند، طبقه بندی 

روش یادگیری برای طراحی خودکار قانون تشخیص فازی وجود 
دارد، یکی روش شبکه ی مبتنی بر دانش و دیگری روش مبتنی بر 

الگوریتم ژنتیک می باشد. برای بهبود عملکرد فازی، روش های 
فازی اغلب به همراه شبکه عصبی ترکیب می شوند. اندازه گیری 

کند و همچنین  فازی می تواند اهمیت هر معیار را منعکس 
اندرکنش بین معیار ها را ارائه دهد. ]۲[

  شکل7. فرآیند به کارگیری الگوریتم فازی در تشخیص عیب ]2[  

کاربرد ترکیب داده در    3. نمونه هایی از 
سامانه ی تشخیص عیب 

کاربرد ترکیب داده در سامانه های  در این بخش به مثال هایی از 
تشخیص خطا می پردازیم. به عنوان اولین مسأله سامانه ی موتور 

القایی را در نظر می گیریم. موتور القایی به دلیل قابلیت اطمینان و 
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گسترده در صنعت به عنوان محرک  اصلی  سادگی ساختار به طور 
گرفته می شود. با وجود این که  کمپرسورها و فن ها به کار  پمپ ها و 

موتورهای القایی، قابل اعتماد هستند، در معرض برخی خطاهای 
غیر قابل پیش بینی قرار دارند. این خطا ممکن است ناشی از 

کاری آن باشد. بنابراین استفاده  طبیعت خود دستگاه و یا شرایط 
از سامانه های پایش وضعیت دستگاه، ضروری به نظر می رسد.

کلی، مکانیزم های پایش وضعیت، برای آشکارسازی  به طور 
مدهای خرابی در سه بخش اصلی موتورهای القایی یعنی استاتور، 

روتور و بلبرینگ مورد استفاده واقع شده اند. حسگرها به طور 
کاربرد دارند  گسترده در سامانه ی پایش وضعیت و تشخیص خطا 

تا با فراهم کردن اطالعات درباره ی دستگاه، درک صحیحی از 
وضعیت دستگاه حاصل شود. یک حسگر زمانی برای جمع آوری 

کمیت  که یک ارتباط یا نگاشت بین  داده مناسب خواهد بود 
اندازه گیری شده و وضعیت ماشین وجود داشته باشد.

با توجه به محدودیت های فضایی و فیزیکی حسگرها، یک حسگر 
توانایی تأمین تنها بخشی از اطالعات مورد نیاز را خواهد داشت. 

با وجود تمام پیشرفت هایی که در فناوری حسگرها، تکنیک های 
کثر اطالعات از  محاسباتی و الگوریتم ها در جهت استخراج حدا

حسگرها صورت گرفته است، این واقعیت که هیچ حسگری به تنهایی 
قادر به فراهم کردن همه ی اطالعات مورد نیاز در تمامی زمان ها و 

تحت شرایط دینامیکی مختلف نیست، غیر قابل انکار است.
ترکیب الگوریتم های شبکه عصبی و تئوری دمپستر_شفر و 

تکنیک های ترکیب داده در سطح تصمیم، از عوامل بهبود عملکرد 
و دقت در سامانه های تشخیص خطای موتورهای القایی است. 

در ابتدا با استفاده از تکنیک های پردازش سیگنال، ویژگی ها 
استخراج می شود. سپس داده ی استخراج شده به عنوان ورودی 
که اساس آن تئوری دمپستر_شفر است، داده  به شبکه ی عصبی 

کالسه بندی  می شود. در نهایت، مقادیر تخمین زده شده از 
سیگنال های لرزشی و جریانی، به منظور افزایش دقت تشخیص 

خطا به روش دمپستر_شفر باهم ترکیب می شوند. در نگهداری 
که  مبتنی بر وضعیت، یک دستگاه زمانی تعمیر یا سرویس می شود 
که دستگاه قادر به انجام  یک سامانه ی پایش هوشمند نشان دهد 
صحیح وظایف خود نیست. پیاده سازی چنین سامانه ای نیازمند 

به کارگیری مهارت هایی از قبیل ترکیب داده ی حسگری، استخراج 
کالسه بندی و پیش بینی است. ]۶[ ویژگی ها و الگوریتم های 

در مسأله ی دوم به بررسی سامانه ی تعیین وضعیت ماهواره 
می پردازیم. در تمام وسایل حرکتی اطالع از موقعیت و زاویه ی 

کنترل  که بدون اطالع از وضعیت جسم  جسم ضروری است، چرا 
آن به سمت هدف غیرممکن بوده و امری محال به نظر می رسد. 

کاری بسیار پیچیده  به دست آوردن این اطالعات از روی زمین 
در عین حال سخت و در بعضی موارد غیرممکن است، در صورت 

امکان پذیری، تأخیر زمانی برای اجسامی مثل موشک حیاتی 
که در  بوده و موجب انحراف مسیر موشک می شود. حسگرهایی 

سامانه ی تعیین موقعیت ماهواره استفاده شده شامل: ژیروسکوپ 
مکانیکی، حسگر خورشیدی و افق سنج است. ژیروسکوپ ها 

که از آن ها جهت به دست آوردن سرعت و  حسگرهایی می باشند 
موقعیت زاویه استفاده می شود. با پردازش این اطالعات می توان 

کلی جسم را نیز بر اساس محاسبات به دست آورد.  موقعیت 
ژیروسکوپ عضو اصلی سیستم های هدایت اینرسی می باشد. در 

کلی سامانه ی هدایت اینرسی عبارت است از ژیروسکوپ ها  حالت 
که بر روی ثبات اینرسی نصب می شوند. وظیفه ی  و شتاب سنج ها 

اصلی ژیروسکوپ ها ایجاد یک دستگاه مختصات مرجع است و 
شتاب سنج ها، شتاب متحرک در امتداد چنین محورهایی را اندازه 
می گیرند،که این شتاب می تواند نسبت به دستگاه مرجع اینرسی یا 

دستگاه مرجع دیگری مثل دستگاه متصل به زمین باشد.

حسگر خورشیدی:  در راستای تعیین موقعیت یک جسم نیاز 
به داشتن مختصات نقطه یا نقاطی به عنوان مرجع است. یکی 

کنترل موقعیت وسایل پرنده نظیر  که در سامانه ی  از مراجعی 
گیرد،  شاتل ها، ماهواره و هواپیماها می تواند مورد استفاد قرار 

جهت وسیله نسبت به خورشید یا اساسًا جهت نسبت خورشید 
که می تواند برای تعیین جهت خورشید  به وسیله است. وسیله 

گیرد حسگر خورشیدی نامیده می شود. یکی از  مورد استفاده قرار 
متداول ترین انواع حسگرهای خورشیدی، حسگرهای بر مبنای 

مجموعه  دیودهای نوری خطی است. قلب این نوع حسگر شامل 
که پرتوهای خورشید نور را بر روی  یک لنز استوانه ای شکل است 
 یک مجموعه ۵۱۲ تایی دیود نوری می تاباند. از یک فیلتر در این 
کاهش شدت نور و در نتیجه جلوگیری از به اشباع  حسگرها برای 

رفتن آشکارسازهای خروجی استفاده شده است.
که آشکارساز سطح  افق سنج  یک وسیله ی اندازه گیری نوری است 

افق نور می باشد. معمواًل در ساختار این حسگرها برای آشکارسازی 
از نور مادون قرمز استفاده می شود تا بتواند در طرف تاریک زمین 

کند. این وسیله جهت افق را نسبت به زمین  نیز به خوبی عمل 
کمترین دقت را  به صورت دو محور عمود بر هم مشخص می کند و 

در بین حسگرهای نجومی دارد.
که پیش تر اشاره شد برای تعیین موقعیت ماهواره از  همان طور 

حسگرهای ژیروسکوپ، خورشیدی و افق سنج استفاده می شود. 
که چرا از سه حسگر در  که به وجود می آید این است  حال سؤالی 

سامانه ی اندازه گیری وضعیت ماهواره استفاده شده است؟پاسخ 
به این سوال اهمیت مبحث ترکیب اطالعات حسگرهای مختلف 

را بیان می کند. سیگنال خروجی سامانه ی اندازه گیری وضعیت 
گر فقط یک حسگر وجود داشته  ماهواره، زاویه ی ماهواره است. ا

بسیاری از خطاهای ماشین آالت، 
که روش های  طبیعت فازی دارند، 

فازی مناسب برای تشخیص خطای 
آن ایجاد شده است. نشان داده 

که تجزبه و تحلیل فازی در  شده است 
کلی مبهم بوده  که به طور  مدل هایی 

و مرز مدل شکست های مختلف در 
فضای نگاشتی آن ها مبهم می باشد، 

نسبت به روش های متداول در 
تشخیص خطا، مؤثرترند.
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باشد، به علت اینکه  خطای حسگر با مقدار واقعی خروجی مخلوط 
می شود، نمی توان خطا را به درستی و به وقع تشخیص داد. موقعی 
کنده  که دو حسگر وجود داشته باشد، هر چند خطا در خروجی پرا

می شود ولی نمی توان از حسگر بیرون آورد. در حالت ۳حسگر یا 
که از خطاها  تعداد بیشتری حسگر وجود داشته باشد اطالعاتی 

به دست می آید، آن ها را نشان می دهد و می توان به درستی 
کرده تا دقت  تشخیص داد. بنابراین چندین حسگر را اختیار 

افزایش یابد و از ترکیب داده های چندین حسگر استفاده شده تا  
بتوان قضاوت و آنالیز بهتری را انجام داد. در نتیجه به علت اینکه 

سیستم اندازه گیری وضعیت ماهواره شامل خطاهای حسگر است 
با استفاده از مقادیر حسگرهای موجود، مدل را تشخیص داده و 

که  کالمن، این خطا ها را  با تکنیک های ترکیب داده بر اساس فیلتر 
برای هر حسگر متفاوت است آشکار می شود ][.

مدلی برای سامانه تعیین موقعیت ماهواره بر اساس حسگر های 
ژیروسکوپ،خورشیدی و افق سنج تشکیل شده است.فرض شده که 

هر سه حسگر دارای دو خطای بایاس و دریفت هستند. مقادیر این دو 
خطا طبق جدول )1( برای هر حسگر در نظر گرفته شده است.

    جدول 1. مقدار بایاس و ضریب واریانس نویز حسگرها ]9[    

شکل )8( سیگنال خروجی هر سه حسگر را نشان می دهد. 
کمیت یکسان  که از قبل اشاره شد این حسگرها یک  همان طور 

که همان زاویه است را اندازه گیری می کنند. شبیه سازی برای 
زمان های نمونه برداری یکسان)برای همه ی حسگرها( و در یک 

که زاویه ثابت است انجام شده است. بازه ی زمانی 

     شکل 8. سیگنال خروجی همراه با بایاس    
     و دریفت حسگرهای سامانه ]9[    

که مالحظه می شود اثر دریفت در حسگر ژیروسکوپ  همان طور 
کمتر و بدترین وضعیت را حسگر افق سنج دارد.  از تمام حسگرها 

این خطاها برای سیستم مضر می باشند و باعث انحراف ماهواره از 

وضعیت مطلوب خود و در نهایت انهدام آن می شوند. با استفاده از 
تکنیک های بیان شده، هر دو خطاهای بایاس و دریف را شناسایی 
کرده و از سیگنال خروجی حسگر ها جدا می شود تا سیگنال درست 

کنترل و تعیین وضعیت ماهواره حاصل  و بدون خطایی را برای 
شود. شکل های )۱0،۹(، شکل های )۱۲،۱۱(، شکل های )۱۴،۱۳( 
به ترتیب مقدار بایاس و دریفت استخراج شده با استفاده از روش 

کالمن را برای حسگر ژیروسکوپ، حسگر  ترکیب داده و فیلتر 
خورشیدی و حسگر افق سنج نشان می دهد ]9[.

       شکل 9. آشکارسازی و استخراج بایاس     
     در حسگر ژیروسکوپ ]9[     

       شکل10. آشکارسازی و استخراج دریفت     
     در حسگر ژیروسکوپ ]9[     

کــه در فنــاوری حســگرها،  بــا وجــود تمــام پیشــرفت هایی 
جهــت  در  الگوریتم هــا  و  محاســباتی  تکنیک هــای 
گرفتــه  کثــر اطالعــات از حســگرها صــورت  اســتخراج حدا
کــه هیــچ حســگری بــه تنهایــی قــادر  اســت، ایــن واقعیــت 
بــه فراهم کــردن همــه ی اطالعــات مــورد نیــاز در تمامــی 
زمان هــا و تحــت شــرایط دینامیکــی مختلــف نیســت، غیــر 

ــکار اســت. ــل ان قاب
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گسترده در صنعت به عنوان محرک  اصلی  سادگی ساختار به طور 
گرفته می شود. با وجود این که  کمپرسورها و فن ها به کار  پمپ ها و 

موتورهای القایی، قابل اعتماد هستند، در معرض برخی خطاهای 
غیر قابل پیش بینی قرار دارند. این خطا ممکن است ناشی از 

کاری آن باشد. بنابراین استفاده  طبیعت خود دستگاه و یا شرایط 
از سامانه های پایش وضعیت دستگاه، ضروری به نظر می رسد.

کلی، مکانیزم های پایش وضعیت، برای آشکارسازی  به طور 
مدهای خرابی در سه بخش اصلی موتورهای القایی یعنی استاتور، 

روتور و بلبرینگ مورد استفاده واقع شده اند. حسگرها به طور 
کاربرد دارند  گسترده در سامانه ی پایش وضعیت و تشخیص خطا 

تا با فراهم کردن اطالعات درباره ی دستگاه، درک صحیحی از 
وضعیت دستگاه حاصل شود. یک حسگر زمانی برای جمع آوری 

کمیت  که یک ارتباط یا نگاشت بین  داده مناسب خواهد بود 
اندازه گیری شده و وضعیت ماشین وجود داشته باشد.

با توجه به محدودیت های فضایی و فیزیکی حسگرها، یک حسگر 
توانایی تأمین تنها بخشی از اطالعات مورد نیاز را خواهد داشت. 

با وجود تمام پیشرفت هایی که در فناوری حسگرها، تکنیک های 
کثر اطالعات از  محاسباتی و الگوریتم ها در جهت استخراج حدا

حسگرها صورت گرفته است، این واقعیت که هیچ حسگری به تنهایی 
قادر به فراهم کردن همه ی اطالعات مورد نیاز در تمامی زمان ها و 

تحت شرایط دینامیکی مختلف نیست، غیر قابل انکار است.
ترکیب الگوریتم های شبکه عصبی و تئوری دمپستر_شفر و 

تکنیک های ترکیب داده در سطح تصمیم، از عوامل بهبود عملکرد 
و دقت در سامانه های تشخیص خطای موتورهای القایی است. 

در ابتدا با استفاده از تکنیک های پردازش سیگنال، ویژگی ها 
استخراج می شود. سپس داده ی استخراج شده به عنوان ورودی 
که اساس آن تئوری دمپستر_شفر است، داده  به شبکه ی عصبی 

کالسه بندی  می شود. در نهایت، مقادیر تخمین زده شده از 
سیگنال های لرزشی و جریانی، به منظور افزایش دقت تشخیص 

خطا به روش دمپستر_شفر باهم ترکیب می شوند. در نگهداری 
که  مبتنی بر وضعیت، یک دستگاه زمانی تعمیر یا سرویس می شود 
که دستگاه قادر به انجام  یک سامانه ی پایش هوشمند نشان دهد 
صحیح وظایف خود نیست. پیاده سازی چنین سامانه ای نیازمند 

به کارگیری مهارت هایی از قبیل ترکیب داده ی حسگری، استخراج 
کالسه بندی و پیش بینی است. ]۶[ ویژگی ها و الگوریتم های 

در مسأله ی دوم به بررسی سامانه ی تعیین وضعیت ماهواره 
می پردازیم. در تمام وسایل حرکتی اطالع از موقعیت و زاویه ی 

کنترل  که بدون اطالع از وضعیت جسم  جسم ضروری است، چرا 
آن به سمت هدف غیرممکن بوده و امری محال به نظر می رسد. 

کاری بسیار پیچیده  به دست آوردن این اطالعات از روی زمین 
در عین حال سخت و در بعضی موارد غیرممکن است، در صورت 

امکان پذیری، تأخیر زمانی برای اجسامی مثل موشک حیاتی 
که در  بوده و موجب انحراف مسیر موشک می شود. حسگرهایی 

سامانه ی تعیین موقعیت ماهواره استفاده شده شامل: ژیروسکوپ 
مکانیکی، حسگر خورشیدی و افق سنج است. ژیروسکوپ ها 

که از آن ها جهت به دست آوردن سرعت و  حسگرهایی می باشند 
موقعیت زاویه استفاده می شود. با پردازش این اطالعات می توان 

کلی جسم را نیز بر اساس محاسبات به دست آورد.  موقعیت 
ژیروسکوپ عضو اصلی سیستم های هدایت اینرسی می باشد. در 

کلی سامانه ی هدایت اینرسی عبارت است از ژیروسکوپ ها  حالت 
که بر روی ثبات اینرسی نصب می شوند. وظیفه ی  و شتاب سنج ها 

اصلی ژیروسکوپ ها ایجاد یک دستگاه مختصات مرجع است و 
شتاب سنج ها، شتاب متحرک در امتداد چنین محورهایی را اندازه 
می گیرند،که این شتاب می تواند نسبت به دستگاه مرجع اینرسی یا 

دستگاه مرجع دیگری مثل دستگاه متصل به زمین باشد.

حسگر خورشیدی:  در راستای تعیین موقعیت یک جسم نیاز 
به داشتن مختصات نقطه یا نقاطی به عنوان مرجع است. یکی 

کنترل موقعیت وسایل پرنده نظیر  که در سامانه ی  از مراجعی 
گیرد،  شاتل ها، ماهواره و هواپیماها می تواند مورد استفاد قرار 

جهت وسیله نسبت به خورشید یا اساسًا جهت نسبت خورشید 
که می تواند برای تعیین جهت خورشید  به وسیله است. وسیله 

گیرد حسگر خورشیدی نامیده می شود. یکی از  مورد استفاده قرار 
متداول ترین انواع حسگرهای خورشیدی، حسگرهای بر مبنای 

مجموعه  دیودهای نوری خطی است. قلب این نوع حسگر شامل 
که پرتوهای خورشید نور را بر روی  یک لنز استوانه ای شکل است 
 یک مجموعه ۵۱۲ تایی دیود نوری می تاباند. از یک فیلتر در این 
کاهش شدت نور و در نتیجه جلوگیری از به اشباع  حسگرها برای 

رفتن آشکارسازهای خروجی استفاده شده است.
که آشکارساز سطح  افق سنج  یک وسیله ی اندازه گیری نوری است 

افق نور می باشد. معمواًل در ساختار این حسگرها برای آشکارسازی 
از نور مادون قرمز استفاده می شود تا بتواند در طرف تاریک زمین 

کند. این وسیله جهت افق را نسبت به زمین  نیز به خوبی عمل 
کمترین دقت را  به صورت دو محور عمود بر هم مشخص می کند و 

در بین حسگرهای نجومی دارد.
که پیش تر اشاره شد برای تعیین موقعیت ماهواره از  همان طور 

حسگرهای ژیروسکوپ، خورشیدی و افق سنج استفاده می شود. 
که چرا از سه حسگر در  که به وجود می آید این است  حال سؤالی 

سامانه ی اندازه گیری وضعیت ماهواره استفاده شده است؟پاسخ 
به این سوال اهمیت مبحث ترکیب اطالعات حسگرهای مختلف 

را بیان می کند. سیگنال خروجی سامانه ی اندازه گیری وضعیت 
گر فقط یک حسگر وجود داشته  ماهواره، زاویه ی ماهواره است. ا

بسیاری از خطاهای ماشین آالت، 
که روش های  طبیعت فازی دارند، 

فازی مناسب برای تشخیص خطای 
آن ایجاد شده است. نشان داده 

که تجزبه و تحلیل فازی در  شده است 
کلی مبهم بوده  که به طور  مدل هایی 

و مرز مدل شکست های مختلف در 
فضای نگاشتی آن ها مبهم می باشد، 

نسبت به روش های متداول در 
تشخیص خطا، مؤثرترند.
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باشد، به علت اینکه  خطای حسگر با مقدار واقعی خروجی مخلوط 
می شود، نمی توان خطا را به درستی و به وقع تشخیص داد. موقعی 
کنده  که دو حسگر وجود داشته باشد، هر چند خطا در خروجی پرا

می شود ولی نمی توان از حسگر بیرون آورد. در حالت ۳حسگر یا 
که از خطاها  تعداد بیشتری حسگر وجود داشته باشد اطالعاتی 

به دست می آید، آن ها را نشان می دهد و می توان به درستی 
کرده تا دقت  تشخیص داد. بنابراین چندین حسگر را اختیار 

افزایش یابد و از ترکیب داده های چندین حسگر استفاده شده تا  
بتوان قضاوت و آنالیز بهتری را انجام داد. در نتیجه به علت اینکه 

سیستم اندازه گیری وضعیت ماهواره شامل خطاهای حسگر است 
با استفاده از مقادیر حسگرهای موجود، مدل را تشخیص داده و 

که  کالمن، این خطا ها را  با تکنیک های ترکیب داده بر اساس فیلتر 
برای هر حسگر متفاوت است آشکار می شود ][.

مدلی برای سامانه تعیین موقعیت ماهواره بر اساس حسگر های 
ژیروسکوپ،خورشیدی و افق سنج تشکیل شده است.فرض شده که 

هر سه حسگر دارای دو خطای بایاس و دریفت هستند. مقادیر این دو 
خطا طبق جدول )1( برای هر حسگر در نظر گرفته شده است.

    جدول 1. مقدار بایاس و ضریب واریانس نویز حسگرها ]9[    

شکل )8( سیگنال خروجی هر سه حسگر را نشان می دهد. 
کمیت یکسان  که از قبل اشاره شد این حسگرها یک  همان طور 

که همان زاویه است را اندازه گیری می کنند. شبیه سازی برای 
زمان های نمونه برداری یکسان)برای همه ی حسگرها( و در یک 

که زاویه ثابت است انجام شده است. بازه ی زمانی 

     شکل 8. سیگنال خروجی همراه با بایاس    
     و دریفت حسگرهای سامانه ]9[    

که مالحظه می شود اثر دریفت در حسگر ژیروسکوپ  همان طور 
کمتر و بدترین وضعیت را حسگر افق سنج دارد.  از تمام حسگرها 

این خطاها برای سیستم مضر می باشند و باعث انحراف ماهواره از 

وضعیت مطلوب خود و در نهایت انهدام آن می شوند. با استفاده از 
تکنیک های بیان شده، هر دو خطاهای بایاس و دریف را شناسایی 
کرده و از سیگنال خروجی حسگر ها جدا می شود تا سیگنال درست 

کنترل و تعیین وضعیت ماهواره حاصل  و بدون خطایی را برای 
شود. شکل های )۱0،۹(، شکل های )۱۲،۱۱(، شکل های )۱۴،۱۳( 
به ترتیب مقدار بایاس و دریفت استخراج شده با استفاده از روش 

کالمن را برای حسگر ژیروسکوپ، حسگر  ترکیب داده و فیلتر 
خورشیدی و حسگر افق سنج نشان می دهد ]9[.

       شکل 9. آشکارسازی و استخراج بایاس     
     در حسگر ژیروسکوپ ]9[     

       شکل10. آشکارسازی و استخراج دریفت     
     در حسگر ژیروسکوپ ]9[     

کــه در فنــاوری حســگرها،  بــا وجــود تمــام پیشــرفت هایی 
جهــت  در  الگوریتم هــا  و  محاســباتی  تکنیک هــای 
گرفتــه  کثــر اطالعــات از حســگرها صــورت  اســتخراج حدا
کــه هیــچ حســگری بــه تنهایــی قــادر  اســت، ایــن واقعیــت 
بــه فراهم کــردن همــه ی اطالعــات مــورد نیــاز در تمامــی 
زمان هــا و تحــت شــرایط دینامیکــی مختلــف نیســت، غیــر 

ــکار اســت. ــل ان قاب
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       شکل11. آشکارسازی واستخراج دریفت     

     در حسگر خورشیدی ]9[     

 
       مشکل12. آشکارسازی واستخراج دریفت     

     در حسگر خورشیدی ]9[     

       شکل 13. آشکارسازی واستخراج دریفت     
     در حسگر افق سنج ]9[     

بنابراین با استفاده از روش ذکرشده و به کارگیری سه حسگر متفاوت که 
یک کمیت را اندازه گیری می کنند می توان خطاهای موجود در سیستم 

تعیین موقعیت ماهواره که وابسته به این حسگرها است را استخراج 
نمود و به نمایش گذاشت. با خارج شدن این خطاها از سیگنال اصلی، 

می توان از مقادیر حسگرها جهت تعیین درست موقعیت ماهواره و 
کنترل آن تا رسیدن به مقصد نهایی استفاده نمود ]9[.

  4. نتیجه گیری
با توجه به اینکه  قابلیت اطمینان باال در عملکرد سامانه ها 

در صنعت بسیار حائز اهمیت است. روش های مختلفی برای 
که هر یک مزایا و  نگهداری و پایش وضعیت سامانه ها وجود دارد 

معایب خاص خود را دارند. روش های ترکیب داده با توجه به اینکه 
با ترکیب اطالعات جمع آوری شده از حسگرهای مختلف در مورد 
عملکرد سامانه تصمیم گیری می کنند از قابلیت اطمینان باالیی 
کاهش افزونگی و حجم اطالعات  برخوردار هستند، همچنین با 

مبادله شده روند تشخیص عیب را تسهیل می بخشند.
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اثر دریفت در حسگر ژیروسکوپ از تمام حسگرها کمتر و 
بدترین وضعیت را حسگر افق سنج دارد.


