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به تحليل حالت هاي بالقوه خرابي دستگاه هاي روتاري پتروشيمي بندرامام 

   و بر اساس منطق فازيFMEAكمك روش 
  

  3رضا شكري زاده  ،2مهديار  ، مهدي1حميد رضا خاضكي
 گاه آزاداسالمي واحد سيرجان مدرس بخش مهندسي صنايع، دانش

h.khazaki@gmail.com  
 
 
 

 

  چكيده
 دردستگاه هاي روتاري مورد بررسي قرار گرفته است (FMEA)الت هاي خرابي و اثرهاي آن تحليل حدر اين تحقيق 

 تعيين فاكتورهاي ورودي از قبيل ،FMEAدر روش هاي قديمي . و يك سيستم خبره براي اين منظور طراحي شده است
اطالعات ورودي و به  به دليل كيفي و ذهني بودن .تناوب وقوع، شدت و تشخيص يك خرابي ممكن است مشكل باشد

نتايج بدست آمده از . منظور انجام يك تجزيه و تحليل سازگار و منطقي روشي با استفاده از منطق فازي پيشنهاد شده است
مطالعه موردي نشان مي دهد كه در اين روش، ارزيابي ريسك خرابي ها، رتبه بندي و اولويت بندي آنها در راستاي دانش، 

 . انعطاف پذيرتر و واقعي تر استFMEAره بوده و در مقايسه با تكنيك هاي سنتي تجربه و نظر افراد خب

 
  FMEA، يزيري فاگتصميم سيستم خبره ، : واژگان كليدي 

  
  مقدمه- 1

تجزيه و تحليل حالت هاي بالقوه خرابي ماشين، روشي استاندارد براي ارزيابي دستگاه به منظور بهبود ايمني كاربر، افزايش 
 شناسايي، حذف يا كاهش شانس ظهور خرابي هاي شناخته شده يا  يك تكنيك مهم براي FMEA.توانايي ماشين استكارايي و 

 هزينه هاي نگهداري و تعميرات ماشين آالت در طول بالقوه است كه براي افزايش ايمني، قابليت اطمينان و دوام تجهيزات و كاهش
  :]1[  اين روش با محدوديت هايي روبه روستFMEAوان با وجود كاربرد فرا. دوره عمرشان كاربرد دارد

                                              
 09173078634: كارشناس ارشد مهندسي صنايع، دانشگاه صنعتي اصفهان، تلفن - 1
  . كارشناس ارشد مهندسي صنايع و عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور- 2
  .كارشناس ارشد مهندسي صنايع و عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد سيرجان - 3
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 به صورت زباني بيان FMEAبسياري از اطالعات در .  خرابي مشكل و يا حتي غير ممكن استوقوعتعيين دقيق احتمال  •
هني ارزيابي اين متغير هاي زباني به دليل داشتن حالت كيفي و ذ. ، و غيره"بعيد"، "مهم"، "خيلي زياد"مي شوند، مانند 

  .مشكل است
 تنوع و توانايي اعضاي تيم يك فاكتور بسيار مهم است كه با آموزش ايجاد شده، و در نتيجه هزينه بااليي FMEAدر  •

كاربرد از اين مسئله. همچنين تعداد افراد با تجربه در صنايع بسيار اندك بوده و به سختي مي توان آنها را استخدام كرد. دارد
بنابراين توسعه يك سيستم كه بتواند از طريق جمع آوري تجربه و دانش انسان خبره .  مي كند جلوگيريFMEAگسترده ي 

 . بسيار مؤثر خواهد بود،يك پايگاه دانش حاصل كند
 استفاده از قوانين براي بيان وابستگي هاي بين علت ها و  (Keller and Kara-Zaitri)زايتري  كلر و كارا 1989در سال 

 را توسعه FMEA در 4 روش استدالل سببي1992  در سال (Bell)بل و همكاران. ]2[را  پيشنهاد دادندمعلول هاي مختلف 
) "باال"، "خيلي كم"مانند (FMEA مزيت اصلي اين روش اين است كه استدالل انجام شده به صورت اصطالحات زباني. ]3[                         دادند
 بولس و 1995اند استفاده شود كه ورودي ها و خروجي هاي مؤلفه مشخص باشند، در سال اين روش فقط در مواردي مي تو. است
 مينيمم و غير فازي كننده -تكنيكي پيشنهاد كردند كه در آن از تابع عضويت، استنتاج ماكزيمم (Bowles and Pelaez)پالز 

  .]4[در تحليل بحراني استفاده شده است 
يك رويكرد بر اساس منطق .  پيشنهاد شد2002 و همكاران در سال Xuوتور توسط  براي سيستم مFMEAارزيابي فازي  

 بر (RPN) 5در اين رويكرد ارزيابي عدد اولويت ريسك. ]5[ پيشنهاد گرديد2005 در سال (Rajiv)فازي توسط راجيو و همكاران 
 ابتدا (Kai and Chee) كاي و چي 2006 در سال. انجام شده و از قضاوت هاي افراد خبره استفاده شده است6اساس منطق فازي

 معرفي كرده و سپس روشي براي كاهش تعداد قوانين پيشنهاد كرده(RPN) يك رويكرد كلي از مدلسازي فازي عدد اولويت ريسك
  .گرفته استقرار عملكرد روش پيشنهادي آنها توسط سه مطالعه موردي ارزيابي . ]6[اند

 تهيه شده است به دليل عدم قطعيت در داده هاي ورودي، FMEAطق فازي براي در اين مقاله يك رويكرد بر اساس من
براي تحليل عمده ترين خرابي  روش پيشنهادي. اين ورودي ها به صورت فازي در نظر گرفته شده اند) شدت، وقوع و تشخيص(

  . مقايسه گرديده استFMEA هاي دستگاه هاي روتاري صنايع پتروشيمي به كار گرفته شده و نتايج حاصله با روش قديمي
آورده شده و سپس مجموعه فازي و تصميم گيري به طور مختصر در  FMEA روش قديمي 2در ادامه مطالب، در بخش 

 يك مطالعه موردي انجام 5 تشريح شده و در بخش 4فازي در بخش  FMEAروش پيشنهادي . توضيح داده شده است3بخش 
  .يشنهاداتي براي ادامه تحقيق آمده استدر پايان نتيجه گيري و پ. گرفته است

 
 
 
 
  

                                              
4 -causal reasoning 
5 - risk priority number 
6 -fuzzy logic 
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  FMEA روش قديمي - 2
  :  محاسبه مي شودRPN ،9 و تشخيص8، وقوع7 با ضرب كردن سه فاكتور ورودي شدتFMEAدر روش قديمي  

  RPN=تشخيص* وقوع* شدت
وقوع به عنوان .  مي شودشدت با توجه به اثري كه حالت خرابي بالقوه بر مؤلفه، زير سيستم يا مشتري بعدي مي گذارد برآورد

مكانيزم ظاهر شود تعريف مي شود و تشخيص يك ارزيابي از توانايي كنترل طرح شده جاري براي تشخيص / احتمال اينكه علت 
 تا 1در حالت عمومي اين سه فاكتور توسط افراد خبره بر اساس معيار ارزيابي توافق شده در مقياس . ]5[مكانيزم بالقوه است/ علت 

  اندازه ريسك خرابي بوده و مي تواند براي رتبه بندي خرابي ها و اولويت بندي فعاليت ها به كار RPN. مين زده مي شوند تخ10
  ]5[.رود

  : فته شده است اما دو مسئله مهم وجود دارد ر به خوبي پذيFMEA از اين طريق براي تحليل ايمني در RPNرتبه بندي 
1- RPNبراي مثال فرض كنيد شدت، وقوع، تشخيص . ]6[ت شدت، وقوع، تشخيص يكسان باشد مي تواند براي اعداد متفاو

 محاسبه شده براي هر دو حالت خرابي برابر RPN.   برآورد شده باشند6، 1، 10، و 5، 3 ،4براي دو حالت خرابي به ترتيب برابر با 
  .د بدست مي آيد در صورتي كه ريسك واقعي اين دو حالت با هم برابر نيستن60

به بيان ديگر فرض شده است كه هر سه فاكتور ورودي اهميت يكسان . از اهميت نسبي سه فاكتور ورودي غفلت شده است -1
در حقيقت اهميت نسبي سه فاكتور بر اساس طبيعت يك ماشين . ]6،5[دارند در صورتي كه در عمل چنين نيست

 برابر با RPN، )5(و تشخيص متوسط ) 3(، وقوع پايين )9(براي مثال يك حالت خرابي با شدت بسيار باال . متفاوت است
 180 برابر باRPN)  به ترتيب6، 6، 5( دارد، در صورتي كه براي يك حالت خرابي با شدت، وقوع و تشخيص متوسط 135

  .بدست مي آيد يعني اين حالت اولويت بيشتري دارد، در صورتي كه در عمل چنين نيست

 

  مجموعه فازي و تصميم گيري- 3
 توسط پروفسور 1965 براي حل مسائل مبهم، غيردقيق و نامطمئن به كار مي رودكه در سال 10نظريه مجموعه هاي فازي

در نظريه مجموعه هاي قطعي، مجموعه . مجموعه هاي فازي تعميمي از مجموعه هاي قطعي اند. معرفي شد ]7[لطفي عسكرزاده 
اگر يك شيء مفروض، . هر مجموعه با يك ويژگي خوشتعريف مشخص مي شودبه عبارت ديگر . ها به صورت معين تعريف مي شوند

حال فرض كنيد درباره آن دسته از مجموعه اعداد . داراي آن ويژگي باشد، عضو مجموعه متناظر است و اگر نباشد، عضو آن نيست
اينكه چه اعدادي . مواجه مي شويم " بزرگ "در اينجا با يك ويژگي ناخوشتعريف و مبهم يعني .  باشند" بزرگ "صحبت شود كه 

بيشتر مفاهيم و ويژگي هايي كه در زندگي واقعي به . بزرگ هستند و چه اعدادي بزرگ نيستند، بسته به افراد مختلف فرق مي كند
 ابهامات نظريه مجموعه هاي فازي مي تواند رياضي وار با اين. كاربرده مي شوند اينگونه اند، يعني مفاهيمي هستند نادقيق و مبهم

 .]7[برخورد نمايد و زمينه را براي استدالل، استنتاج، كنترل و تصميم گيري در شرايط عدم اطمينان فراهم آورد

                                              
7 - severity 
8 -occurrence  
9 - detect 
10 - fuzzy set theory 
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 از تعدادي زوج مرتب تشكيل شده است كه جزء اول عضو را نشان مي دهد و جزء دوم ميزان Aيك مجموعه فازي مانند 
 A يك مجموعه متناهي است، آنگاه  مجموعه فازي Xوقتي مجموعه مرجع . عضويت آن عضو به مجموعه مورد نظر را مي رساند

} را مي توان به صورت Xبرروي  } ]1,0[X;Xx;(x)(x,A µA
  ]. 7[ بيان كرد=∋→

براي مثـال   ]. 7[ متغيري است كه مقاديرش كلمات يا جمالت يك زبان طبيعي يا مصنوعي باشد               11منظور از يك متغير زباني    
ياد، زباني باشند مانند خيلي ز   ... و140و120و100باني است اگر مقادير آن به جاي آنكه عددي باشند، مانند            جريان مواد يك متغير ز    

  .زياد، متوسط، كم و خيلي كم
  
4- FMEAفازي   

 فازي بر اساس نظريه مجموعه هاي فازي يك راه انعطاف پذير و مناسب براي ارزيابي ريسك حالت هاي FMEA رويكرد 
با استفاده از . نظريه مجموعه هاي فازي چهار چوبي را براي مدل كردن سيستم هاي پيچيده فراهم مي آورد. خرابي ماشين است

  .اين روش مي توان بر عدم اطمينان بوجود آمده غلبه كرد و درك خود را از سيستم هاي پيچيده افزايش داد
در اين رويكرد پارامتر هاي شدت، وقوع . شود فازي جايگزين مي RPN با RPN فازي FMEAدر مقايسه با روش قبلي، در 

به دليل وجود . و تشخيص با استفاده از توابع عضويت مناسب فازي شده تا بتوان درجه عضويت هر يك از ورودي ها را تعيين كرد
تنتاج ورودي ها، در موتور اس.  قديمي ، يك سيستم تصميم گيري فازي پيشنهاد شده استFMEAابهام و عدم قطعيت در روش 

خروجي فازي سپس به منظور تعيين عدد .  آنگاه ارزيابي شده و خروجي فازي مناسب توليد مي شود- بر اساس قوانين اگر12فازي
 FMEAسيستم تصميم گيري .  بيشتر باشد ريسك باالتر خواهد بودRPNهر چه قدر مقدار . اولويت ريسك غير فازي مي شود

 موتور استنتاج 14، قوانين فازي پايه13مهمترين قسمت هاي اين سيستم فازي كننده. ]5[ نشان داده شده است) 1(فازي در شكل 
  : است كه در ادامه به طور خالصه تشريح شده اند15فازي و غير فازي كننده

  

   فازي كننده- 4-1
ابتدا الزم است  .در اين قسمت ورودي ها سيستم با متغيرهاي زباني برخورد كرده و مقادير زباني متناسب به خود مي گيرند

توابع عضويت . ورودي هاي سيستم مشخص شوند، سپس مجموعه مرجع، توابع عضويت و مقادير زباني براي آنها تعريف مي گردد
  .  با استفاده از تجربه و دانش افراد خبره يعني روش ذهني تعيين مي شوند]8[طبق گفته زاده 

در اين تحقيق براي تعيين توابع . ]8[ . و به تجربه فرد خبره بستگي داردزاده نشان ميدهد كه تعيين توابع عضويت ذهني بوده
مثلثي   وقوع و تشخيص توابع عضويتفاكتور هاي ورودي شدت ،عضويت از تجربه و دانش افراد خبره استفاده شده است يعني براي 

  .در نظر گرفته شده است) 5(و براي فاكتور خروجي سطح ريسك توابع عضويت ذوزنقه اي و مثلثي شكل ) 2-4(شكلهاي

                                              
11 - language variable  
12 - fuzzy inference engine 
13 - fuzzification 
14 - basic fuzzy rule 
15 - defuzzification 
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   فازيFMEA سيستم تصميم گيري -)1(شكل 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

رتبه عدم تشخيص

يت
ضو

ع

  
   توابع عضويت مثلثي فاكتور ورودي عدم تشخيص-)2(شكل 

ورودي هاي   .١ خروجي .٢

پايگاه دانش

7 فا ان ق

 بسيارباال             باال            متوسط              پايين                 بعيد

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

 اولين كنفرانس پتروشيمي ايران
 

         

 6

  
  

   
   توابع عضويت مثلثي فاكتور ورودي شدت-)3(شكل 

 
  

  
   وقوع توابع عضويت مثلثي فاكتور ورودي-)4(شكل 

  
  

 بسيارمهم         مهم       متوسط          پايين      ناچيز     مهم نيست  

 بسيارباال          باال              متوسط              پايين                  بعيد   

    متوسط              پايين            بعيد   بسيارباال          باال          
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   توابع عضويت ذوزنقه اي و مثلثي فاكتور خروجي سطح ريسك -)5(شكل 

  
 مقياس هاي  مورد استفاده در مطالعه موردي اين تحقيق را براي تعيين ورودي هاي شدت ، وقوع و تشخيص 3 و1،2 جداول

 . نشان مي دهند
  
   قوانين فازي پايه- 4-2

 آنگاه بيان مي -ارت فرد خبره در مورد تعامل بين حالت هاي مختلف خرابي و اثرهاي آنها به شكل قوانين فازي اگردانش و مه
. در واقع روش فازي يك پايگاه طبيعي براي جمع آوري اطالعات بر اساس قضاوت و دانش مهندسي فرد خبره فراهم مي كند. شود

  : ورت زير است آنگاه با يك ورودي به ص-يك قانون ساده اگر
  . استB,y است، آنگاه A,xاگر 

  :كه
Xمتغير زباني ورودي   ،A  تابع كيفي( ثابت زباني مرجع (،Y و  متغير زباني خروجيBثابت زباني نتيجه است  .  

  :تشخيص به صورت زير تعيين شده اند شدت ، وقوع و   آنگاه با سه متغير زباني ورودي-اگردر تحقيق انجام شده قوانين 
  . مهم استRPNگر شدت بسيار باال و وقوع باال و عدم تشخيص متوسط باشد آنگاه ا

  . ناچيز استRPNاگر شدت پايين و وقوع پايين و عدم تشخيص پايين باشد آنگاه 
 حالت در نظر 5با توجه به اينكه براي هر متغير زباني ورودي . و به همين ترتيب كليه قوانين به صورت تجربي تعيين مي شود

  ).5*5*5 (125گرفته شده تعدادكل قوانين برابر است با 
   مقياس استفاده شده براي تعيين وقوع-1جدول

(%)وقوع نرخ امتياز (MTBF)زمان بين خرابي ها متوسط  وعوق

01/0 <  بعيد   سال5بيشتر از  1

1/0- 01/0 3-2  پايين  سال5 تا 2

5/0- 1/0 6-4  متوسط  سال2 تا 5/0

1- 5/0 8-7  باال  ماه6 تا 3
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1 > 10-9  باال بسيار  ماه3كمتر از 

  عدم تشخيصتعيين براي  مقياس استفاده شده -2جدول
(%)احتمال عدم تشخيص    عدم تشخيص امتياز
15- 0  بعيد 2-1

35-16  پايين 4-3

55- 36  متوسط 6-5

85- 56  باال 9-7

100- 86  باال بسيار 10

  

   مقياس استفاده شده براي تعيين شدت-3جدول

شرح .١‐١‐١  امتياز

شدت .٢‐١
 اثر

 بعيد MTTR 1 > 1ساعت 

 پايين MTTR 5-2 > 1روز 

MTTR  متوسط 6-7 روز4 تا 1بين 

نبــاز .١‐٢‐١
به كمك از خـارج
شـــركت جهـــت

 باال 8-9 تعمير

توقف خط توليد يا كاهش توليد  باال بسيار  10

 

   موتور استنتاج فازي-4-3
   .]9[)6( شكل در اين قسمت از روش ممداني استفاده شده است
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   غيرفازي كننده-4-4

}اين روش تقريباً بهترين روش غيرفازي كردن است، در حالتي كه فضاي تعريف گسسته باشد و  }zzz l21 ,...,,=Z 

  :به صورت زير بدست مي آيد *Zمقدار غيرفازي

)1   (                                                                 
∑ µ

∑ µ

∑µ

∑ µ

=

=

=

= == l

1i
ik

l

1i
iki

l

1i
ic

l

1i
ici

*

)(max

)(max.

)(

(

z

zz

z

)zz
Z

c

c

/
k

/
k                 

 
 
   مطالعه موردي- 5

خرابي هاي عمده ي ماشين هاي دوار با . ده استدر اين قسمت كاربرد رويكرد پيشنهادي در صنايع پتروشيمي نشان داده ش
 :يات افراد خبره به صورت زير استتوجه به سوابق ثبت شده و تجرب

  
  

  

فرايند استدالل به روش ممدانی)۶(شکل  
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 - 7 خرابي ايمپلر -6 شافت بندينگ -5 جام كردن پمپ -cavitation 4 -3 نشتي آب بندهاي مكانيكي -2 خرابي بيرينگ -1
   بودن روتور unbalance -10 كننده ها د روان كمبو-misalignment 9 -8خوردگي قطعات 

شرح خالصه روش تعيين رتبه هاي .  محاسبه گرديدRPN براي هر كدام از اين حالت هاي خرابي ابتدا به روش قديمي مقدار
  : شدت ، وقوع و تشخيص به صورت زير است

  :احتمال وقوع يك خرابي
داده هاي مربوط به متوسط .  ارزيابي شد(MTBF) 16خرابي هااحتمال وقوع يك خرابي به عنوان تابعي از متوسط زمان بين 

 ماه بود وقوع آن 6 تا3 يك حالت خرابي بين MTBF براي نمونه اگر . زمان بين خرابي ها از سوابق ثبت شده گذشته بدست آمد
  .  نشان مي دهد هاي بدست آمده MTBFرتبه هاي مختلف را با توجه به ) 1(جدول .  در نظر گرفته شد7-8باال با رتبه 

  :احتمال عدم تشخيص خرابي ها
شانس تشخيص يك خرابي وابسته به فاكتور هاي مختلفي از قبيل توانايي اپراتور يا پرسنل تعميرات در تشخيص خرابي با 

م براي مثال احتمال عدم تشخيص يك خرابي با چش. چشم غير مسلح، بازرسي دوره اي يا حسگر تعبيه شده در دستگاه مي باشد
) 2(مقادير مختلف رتبه عدم تشخيص در جدول .  عدم تشخيص در نظر گرفته شده است1-2 درصد رتبه 0-15غير مسلح بين 

  .گزارش شده است
  : شدت يك خرابي

  شدت اثر ممكن است هيچ،. شدت خرابي بر اساس امكان فائق آمدن بر اثر خرابي روي عملكرد سيستم ارزيابي مي شود
  FMEA و فازي FMEA خرابي ها به روش  اولويت بندي-4جدول

رتبه
فازي

RPN
فازي

RPN رتبه  عدم
 تشخيص

وقوع شدت  هاي خرابي حالت

1  4/667  بيرينگ خرابي 10 10 2 200 2

2  8/577 1 320 آب بند هاي مكانيكي نشتي 8 5 8
7  1/328 8 18 9 1 2 cavitation 

8  7/316  كردن جام 1 1 9 9 10

6  3/384  بندينگ شافت 7 6 2 84 7

 ايمپلر خرابي 1 2 8 16 9 9/290  10

 خوردگي قطعات  4 3 9 108 5  500  3

5  1/456 3 168 3 7 8 Misalignment 

4  3/495  )روان كننده(كمبود روغن   9  8  2  144  4
9  5/312 6  90  3  6  5  Unbalanceبودن روتور   

  
                                              
16 - mean time between failure 
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 كه از سوابق گذشته ثبت شده به 17 به متوسط زمان تعمير خرابيدر اين مطالعه داده هاي مربوطه. متوسط، يا خيلي زياد باشد
 ساعت باشد، اثر 1 خرابي كمتر از MTTRبراي نمونه اگر . همراه تجربه پرسنل تعميرات براي رتبه بندي شدت استفاده شده است

 اثر خرابي خط توليد متوقف شود،  روز باشد، اثر خرابي باال ، اگر بر4 بيشتر از MTTRاگر. خرابي ناچيز در نظر گرفته شده است
 . مقادير مختلف شدت گزارش شده است) 3(در جدول . شدت اثر بسيار باال در اثر گرفته شده است

مقادير پارامترهاي ورودي يعني شدت، وقوع و عدم تشخيص براي حالت هاي مختلف خرابي دستگاه ها نشان داده ) 4(در جدول 
 ضرب پارامترها محاسبه شده و در نهايت خرابي هاي در نظر گرفته شده با توجه به ريسك  هر خرابي ازRPNمقدار . شده است

  .بدست آمده اولويت بندي شده اند
نتايج .  فازي براي هر يك از خرابي ها محاسبه شده استRPNدر ادامه از سيستم فازي پيشنهادي استفاده شده و مقدار 

با توجه به اين جدول مشاهده مي شود كه خرابي بيرينگ و نشتي .  آمده است4ول حاصل از اولويت بندي فازي در ستون آخر جد
 مي باشند، يعني نشتي آب 320 و 200 به ترتيب برابر با RPNآب بندهاي مكانيكي در روش قديمي داراي بيشترين مقدار 

 8/577 و 4/667خرابي به ترتيب برابر با  فازي براي اين دو RPNدر روش جديد مقدار . بندهاي مكانيكي بيشترين اولويت را دارد
اين نتيجه نظر . خرابي بيرينگ در مقايسه با ديگرخرابي ها اولويت باالتري دارد محاسبه شده است كه نشان دهنده اين است كه

خوردگي . اردافراد خبره را بهتر برآورده كرد، زيرا كه خرابي بيرينگ داراي شدت اثرات بااليي است و تناوب وقوع بااليي هم د
با توجه به عدم .  مي باشد3 را به خود اختصاص داده در حالي كه در روش فازي داراي رتبه 5قطعات در روش قديمي رتبه 

اقدام اصالحي براي پيشگيري از اين خرابي اولويت بااليي داشته ) 4با مقدار عددي (تشخيص باال براي اين خرابي و شدت اثر پايين 
 4 رتبه 144 برابر با RPN با مقدار FMEAكمبود روان كننده ها در روش قديمي . تر خود را نشان داده استكه در روش جديد به

 را در اولويت بندي ريسك ها به خود اختصاص داده اند، در صورتي 3 رتبه 168 برابر با RPN بودن با مقدار misalignmentو 
 بودن دارد و بايستي رتبه باالتري misalignment شديدتري نسبت به كه طبق نظر افراد خبره، كمبود روان كننده ها اثرات

  .و در نتيجه اولويت اين حالت خرابي باالتر رفته است) 1/456(در روش جديد ريسك محاسبه شده باالتر بوده . داشته باشد
 8 و 7يمي اولويت هاي  و در روش قد7 و 6 در روش فازي اولويت هاي cavitationو  خرابي هاي مربوط به شافت بندينگ

در .  بوده است6 را به خود گرفته كه در روش قديمي اولويت آن 9 بودن روتور در حالي روش فازي رتبه Unbalance. هستند
 براي اين خرابي با نظر افراد خبره سازگاري بيشتري نسبت به 1 را گرفته كه با توجه به شدت اثر 10نهايت خرابي ايمپلر رتبه فازي 

  .  روش قديمي دارد8رتبه 
 

   نتيجه گيري- 6
به دليل ابهام و عدم قطعيت در تعيين فاكتورهاي .  انجام گرديدFMEAدر اين تحقيق ارزيابي ريسك خرابي ها با رويكرد 

ورودي شدت، وقوع و تشخيص، يك سيستم تصميم گيري فازي توسعه داده شد و از توابع عضويت هاي مثلثي براي فازي كردن 
 در صورت در اختيار نبودن اين افراد مي تواند از دانش واين روش دانش افراد خبره را در خود نگه داشته . ا استفاده شدورودي ه

  .بنابراين محدوديت مربوط به در دسترس بودن يك تيم قوي در روش قديمي را ندارد. آنها استفاده كند
  : سنتي مزاياي زير را داردFMEA فازي در مقايسه با FMEAبه طور كلي مي توان گفت روش 

                                              
17 -mean time to repair 

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

 اولين كنفرانس پتروشيمي ايران
 

         

 12

  
در اين روش ارزيابي ريسك خرابي ها و اولويت بندي آنها در راستاي دانش، تجربه و نظر افراد خبره بدست مي  )1(

  .آيد
 . اين روش را مي توان بر اساس طبيعت دستگاه هاي موجود پايه گذاري كرد )2(
 

ستفاده گرديد، به كار گرفتن ديگر انواع توابع عضويت مانند توابع در اين مقاله از توابع عضويت مثلثي براي فاكتورهاي ورودي ا
تهيه روشي براي كاهش تعداد قوانين و استفاده از روش شبكه هاي . و مقايسه نتايج مي تواند در آينده انجام شود عضويت گوسي

 شوند، بسيار مفيد خواهد بود و در عصبي مصنوعي به منظور تعيين توابع عضويت فاكتورهاي ورودي كه به صورت تجربي تعيين مي
آخر استفاده از ديگر عملگرهاي جانشين به جاي عملگرهاي معمول ماكزيمم و مينيمم مي تواند باعث شناسايي بهترين و 

  .مناسبترين عملگر گردد
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