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 دهيچک         

 خطـوط لولـه بـا    . تجهيزات، افراد و سازمانها را وادار به افزايش عمر مفيـد سيسـتمها كـرده اسـت        تعويض يهافزايش هزين  
از اين رو كاربر بايد قادر به ارزيابي خرابي باشـد و از عـدم وقـوع شكسـت در خـط لولـه          . گذشت زمان رو به خرابي مي گذارند      

ردگي عالوه بر اينكه از طريق بازرسي و تعميرات به موقع بـه   خطوط لوله متأثر از خو    ي باقيمانده عمرپيش بيني   . اطمينان يابد 
 در .جاني نيز جلـوگيري بعمـل مـي آورد    افزايش عمر خطوط لوله كمك مي كند، با پيشگيري از نشتي از بروز صدمات مالي و           

 ناخواسـته   تـوان از توقـف  ي شـده مـ  يزيـ رات برنامـه ر يـ ضمن در صورت اطالع از زمان وقوع شکست خط لوله، بـا انجـام تعم        
مانـده خطـوط لولـه    ي اسـتحکام باق ينـ يش بي پينهي در زم. کمک نموديش بهره وري کرد و به افزايري جلوگ يدي تول يواحدها

 زمـان شکسـت نـاتوان    ينـ يش بي از پـ ي قطعـ يروشـها .  انجام شده استي و احتمال ي قطع ي بر اساس روشها   ياريمطالعات بس 
 بـر   مبتنـي ن مقاله از روش اسـتدالل       يدر ا . مواجه نشده اند  كاربران  با استقبال    يدگيچيل پ يز بد ين ي احتمال يهستند و روشها  

 خطوط لولـه دچـار   يماندهي عمر باقينيش بي پي باشد، برا ي م (AI) ي در هوش مصنوع   يدي که روش نسبتاً جد    (CBR)مورد
شـرکت  در   خطـوط لولـه      يجق از اطالعات مربوط به ضخامت سن      ي مورد استفاده درتحق   يداده ها .  شده است  استفاده يخوردگ
ه شده ئمانده اراي عمر باقينيش بي پي براي بر مورد، مدلمبتني بر اساس روش استدالل . شده است  ي اراک جمع آور   يميپتروش
  . دهديمواقع نشان م% ۸۰ت آن را در يش مدل، موفقيج آزماينتا. است

 .ي هوش مصنوع-هخطوط لول - CBR -ي خوردگ-ماندهيش بيني عمر باقيپ: واژه هاي كليدي
 

 مقدمه -۱
. پيچيدگي سيستمهاي مهندسي با توجه به پيدايش مواد پيشرفته و روشهاي حفاظت نوين بطور پايـداري رو بـه رشـد اسـت                        

پـيش بينـي خرابـي متـأثر از     .  تعويض تجهيزات، افراد و سازمانها را وادار به افزايش عمر مفيد سيستمها كرده است يهافزايش هزين 
                      . يك سري چالش در رابطه با مواجهه با مسائل مربـوط بـه عمـر واقعـي يـا آمـوزش پرسـنل مناسـب بوجـود آورده اسـت           گيخورد

                                                 
  استاديار بخش مهندسي صنايع دانشگاه تربيت مدرس            -١
صنايع مهندسي ارشد كارشناس -٢  
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در خط  ١از اين رو كاربر بايد قادر به ارزيابي خرابي باشد و از عدم وقوع شكست. خطوط لوله با گذشت زمان رو به خرابي مي گذارند 
            ز يـ س نيت در سـرو ي محـدود يسـت، بلکـه بـه معنـ      يشكست ضرورتاً به معنـي خـروج محصـول از خـط لولـه ن              . طمينان يابد لوله ا 

انتقال مؤثر مواد درون آن نه تنها شامل جنبه هاي فيزيكي و انساني مي شود، بلكه از سرمايه        من بودن خط لوله و      اي. [9]مي باشد 
 . حفاظت مي كندگذاري، عمليات و محيط زيست نيز

 خطوط لوله متأثر از خوردگي عالوه بر اينكه از طريق بازرسي و تعميرات به موقع به افـزايش عمـر   ي باقيمانده عمرپيش بيني          
نشتي خطوط لولـه كـه    .خطوط لوله كمك مي كند، با پيشگيري از نشتي از بروز صدمات مالي وجاني نيز جلوگيري بعمل مي آورد          

در صورت اطالع از . مواد نفتي و شيميايي مي باشند باعث وارد آمدن خسارات جبران ناپذيري به محيط زيست مي شوداكثراً حامل 
 .زمان شكست خط لوله مي توان قبل از بروز نشتي آن را مورد ترميم قرار داد و از نشتي جلوگيري كرد

تعميـرات آنـرا بگونـه اي تنظـيم          ه باشيم مي توانيم برنامـه     همچنين در صورتيكه از زمان وقوع شكست خط لوله اطالع داشت                 
 متوقف اسـت انجـام   -تعميرات اساسي:  براي مثال-بصورت برنامه ريزي شدهنمائيم كه تعميرات خط لوله در زمانيكه واحد صنعتي       

                                                                                     .به افزايش توليد و در نتيجه افزايش بهره وري كمك نمود توان يمشود، از اينرو 
 انجام شده است ي و احتمال٣ي قطعي بر اساس روشهاياري خطوط لوله مطالعات بس٢ماندهي استحکام باقينيش بي پينهيدر زم       

 دچار خوردگي بر حسب     يلوله شهاي قطعي از تخمين احتمال شكست يك خط       رو. ده است يشنهاد گرد يز پ ي ن ي متفاوت يو مدل ها  
                                                                        .[4]اين روشها تنها مي توانند فشار شكست خط لوله را تخمين بزنند. زمان، ناتوان هستند

 بکار رفته، با استقبال کاربران ي در مدل هايدگيچي هستند اما بعلت پي زمان ينيش ب يز اگرچه قادر به پ    ي ن ي احتمال يمدل ها        
 .مواجه نشده اند

 گزارش ي خوردگي کنند، در مهندسي مي هوشمند که از کارکرد مغز انسان الگوبرداريستم هاير استفاده از سي اخيدر سالها       
بـا  . [15] بـوده انـد   ي و حفاظت در برابر خوردگ     ي کنترل خوردگ  يبانيجاد شده عمدتاً مربوط به  پشت      ي ا يم ها ستياما س . شده است 
مانـده  ي عمـر باق ينـ يش بيستم ها در پـ ين سي توان از اي دارند، مينيش بي در پيت خوب ي هوشمند قابل  يستم ها ينکه س يتوجه به ا  

 . استفاده نموديخطوط لوله متأثر از خوردگ
         (AI)٥ي در هـوش مصـنوع  يديـ ، کـه روش نسـبتاً جد  (CBR)٤ بـر مـورد    مبتنـي  با استفاده از روش اسـتدالل        مقالهن  ير ا د       
 كارهاي انجام شده در زمينه پيش بيني يدر مطالعه .  شده است  ينيش ب ي پ ي دچار خوردگ  ي خطوط لوله  يماندهي باشد، عمر باق   يم

 استفاده شده باشد مشاهده نشد و مي توان گفت اولين بار CBRمونه اي كه در آن از  دچار خوردگي، نيعمر باقيمانده خطوط لوله
عالوه بـر اينكـه در   . و داده هاي مربوط به ضخامت سنجي، پيش بيني فوق الذكر انجام مي شودCBR است كه با استفاده از روش 

ا اسـتفاده از  ايـن شـاخه از هـوش مصـنوعي      ، موضوع جديدي مي باشد و تا كنون ب      CBRكارهاي دانشگاهي داخل كشور موضوع      
 .تحقيقي ارائه نشده است

در ايـن مـدل بـا    .  ارائه شده است ي بر مورد، مدل   مبتنيم استدالل   ي انجام پيش بيني مورد نظر در تحقيق بر اساس مفاه          يبرا       
بق موجود، شبيه ترين حالـت بـا مسـئله    استفاده از سوابق مربوط به شكست خط لوله و اندازه گيري تشابه بين مسئله جاري و سوا               

                                                 
1-Failure  
2-Remaining Strength 
3-Deterministic 
4-Case-Based Reasoning 
5-Artificial Intelligence 
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 مورد بازيابي شده اعمال مي شود تا نسـبت خـوردگي مسـئله    ١جاري انتخاب گرديده و در صورت نياز، تغييراتي به نسبت خوردگي     
 .با استفاده از نسبت خوردگي بدست آمده، به آساني زمان وقوع شكست پيش بيني مي گردد. جاري بدست آيد

 آنهـا در  ين سـوابق ضـخامت سـنج    يستم از سوابق مربوط به شکست خطوط لوله و همچنـ          يجاد س ي ا ياز برا يرد ن اطالعات مو        
 را نشـان  يشـنهاد يستم پي و دقت خوب س   ييستم، کارا يش س يج حاصل از آزما   ينتا.  شده است  ي اراک جمع آور   يميمجتمع پتروش 

 .  دهديم
بـه    ۳پـس از آن در بخـش   . ق ارائه خواهد شـد ينه تحقيلعات انجام شده در زم بر مطاي ابتدا مرور  ۲در ادامه مقاله در بخش             
 ينيش بي انجام پي برايشنهادي مدل پ۴در بخش . م پرداخت يح ساختار آن خواه   ي و توض   بر مورد  مبتني استدالل   ستم هوشمند يس

 . خواهد شدي معرفي آتيقاتيحق تينه هايش مدل، زميج بدست آمده از آزماي نتايان ضمن بررسيارائه خواهد شد و در پا

 

  بر مطالعات انجام شدهي مرور-۲
   
 ي متأثر از خوردگ شکست خطوط لولهي و احتمالي آماريابي ارز-۲-۱ 
 روشهاي موجود در مدل  بخشدر اين.  مي باشد٢اساسي در مهندسي قابليت اطمينان يارزيابي آماري شكست يا خرابي مقوله       

 .[5]مي گردد معرفي تحت فشار كه دچار خرابيهاي ناشي از خوردگي هستند يه خطوط لوليه باقيماندسازي براي تخمين عمر
اين . [2,3,11] انجام شده است٣ روشهاي قطعييه تحت فشار متناوباً بوسيليه خطوط لوليپيش بيني استحكام باقيمانده       

فشار (و مقاومت ) opPفشار كار لوله( ر اسمي براي پارامترهاي بارمقادي روشها شدت هر خرابي ناشي از خوردگي را با استفاده از
بخوبي مشخص است كه پارامترهاي بار و مقاومت عدم قطعيت هاي مهمي دارند كه از موارد زير  .مي زنند تخمين) fPشكست لوله

 :منتج مي شوند
 .)طول و عمق(  اندازه گيري ابعاد خرابي)الف
 .)قطر لوله، ضخامت ديواره و شدت فلو(  ساختارلوله)ب
 .)فشار كار و عوامل انساني(  شرايط كار خط لوله)ج
ـ      حبعالوه، روشهاي قطعي از تخمين ا              دچـار خـوردگي بـر حسـب زمـان ناشـي از تغييـرات در                 يهتمال شكست يك خـط لول

 .ط لوله ناتوان هستندپارامترهاي بار و مقاومت در طول عمر سرويس خ
 که ييمدلها.  گذشته كاربرد داشته استي دچار خوردگي بطور وسيعي در دههي خطوط لولهيتخمين احتمالي عمر باقيمانده          
 .Shell-92 [5] و B31G ،Modified B31G ،Battelle ،DNV-99:  محاسبه فشار شکست خط لوله بکار رفته اند عبارتند ازيبرا

 :   احتمال شكست يك خرابي ناشي از خوردگي عبارتند ازيه مورد استفاده براي محاسبالگوريتم هاي
  FOSM٤روش قابليت اطمينان تكراري ) الف
  ٥تكنيك انتگراسيون مونت كارلو) ب
 LSF(FOM)٦بسط سريهاي تيلور درجه اول از ) ج

                                                 
1-Corrosion Rate 
2-Reliability 
3-Deterministic 
4-First-order second-moment iterative reliability 
5-Monte Carlo integration method 
6-Limit State Function (First Order Method) 
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ــدل فشــار شكســت اصــالح           ــا اســتفاده از م               توســعه داده FOSM  و روش B31G يشــدهرويكردهــاي احتمــالي عمــدتاً ب
و  انتگراسيون مونت كـارلو   مانند روش  موجود و الگوريتم هاي قابليت اطمينان  ساير مدل هاي فشار شكست   .[2,3,8,13]شده اند 

  . [8]د بندرت در اين تجزيه و تحليل ها استفاده شده ان[13])(LSF)محدود  بسط تيلور تابع حالت(روش درجه اول 
 

 ي خوردگي در مهندسي کاربرد هوش مصنوع-۲-۲
 سـريع دسترسـي بـه قـدرت     يهتوسع. دنياي مدرن امروزي مقدار بسيار زيادي اطالعات توليد مي كند كه بايد مديريت شوند             

شـمند در قلمروهـاي    به استفاده از كامپيوترها و كاربردهاي مستقيم يا غير مستقيم ماشـين هـاي هو  ١٩٨٠ دهـه  باال در  يمحاسبه
روشهاي متعددي به منظور استفاده از اين قدرت جديد در حمايت از هوش انسـان ايجـاد شـده           . مختلف مهندسي منجر شده است    

 .(CBR) بر موردمبتني استدالل يستم هاي و س(ANN)٢ي مصنوعي عصبي، شبکه ها(ES)١ خبرهيستم هايل سي، از قباست
     انتقال برخي از سطوح خبرگي به نيروهاي كار بـا مهـارت كمتـر       ي دانشمندان و مهندسين امكان     برا ESاز جاذبه هاي اصلي            

 در ESجامعه خوردگي به اين تكنولوژي نوظهور پردازش اطالعات، بوسيله ايجاد برنامه هايي براي ترويج و تشويق معرفي . مي باشد
 و يل شکسـت، انتخـاب مـواد، نگهـدار    يـ ه و تحليـ  تجز: تـوان بـه   يمه   خبر يستم ها ياز س  از موارد کاربرد     .محل هاي كار پرداخت   

 .[15]شاره کردا... و   خنک کنندهيه آب، کنترل برجهايآموزش، تصف ،يريش گي و پينيش بي، پيابيب يرات، عيتعم
 در حل مسائل ANN تعداد كمي از كاربردهاي .در مسايلي كه شناسايي الگو مهم است برتري دارند ي مصنوعي عصبيشبکه ها        

 :[15]برخي از آنها عبارتند از. مربوط به خوردگي گزارش شده است
 .فوالد SCC پيش بيني ريسك -
  .پيش بيني خوردگي با استفاده از اسكن هاي پالريزاسيون -
 .پيش بيني فرسودگي مواد غير فلزي -

وضعيت ها و مسائل جديد مواجه مي شوند از نتيجه گيري تجزيه و تحليل كنندگان شكست و مهندسين خوردگي هنگاميكه با        
اين سيسـتم هـا   .  اخيراً در حمايت از تصميمات مهندسي خوردگي ايجاد شده استCBRدو سيستم . قياسي نيز استفاده مي كنند 

نشـان    ١  شـكل   درCBRمعماري عمومي اين دوسيستم  . تركيب دو بانك اطالعاتي صنعتي انجام داده اند        نتيجه گيري خود را از    
يا مشخصات را دارند، سـهولت    /مطلوب و  خواص  فرآيند تعيين موادي كه مجموعه اي از       M-BASE ،ستمي س اولين . شده است  داده

    در وظـايف مشـكل انتخـاب مـواد بـراي مقاومـت در برابـر خـوردگي در          را، مهندسين مواد C-BASEدومين سيستم، .مي بخشد
 .[15]محيط هاي پيچيده، كمك ميكند

نکـه  يز بـا ا يـ  ني احتمـال يروشـها .  وقوع شکست نـا تـوان هسـتند   ي زمانينيش بي از پي قطعيهمانطور که گفته شد روشها          
 محاسبه احتمال شکست، با استقبال ي مدل ها و روشهايدگيچي زمان شکست خطوط لوله دارند، اما بعلت پينيش بي در پيقاتيتوف

 در مهندسي خوردگي استفاده شده است و اغلب مـوارد گـزارش           يگسترده ا  بطور   هوشمندتمهاي  از سيس . کاربران مواجه نشده اند   
اين نشان دهنده اين است كه هوش مصنوعي ابزار مناسبي براي پـيش بينـي در مهندسـي                  .  پيش بيني بوده است    يشده در زمينه  

 .خوردگي مي باشد
  
 

                                                 
1-Expert Systems 
2-Artificial Neural Networks 
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 .[15] رفتار موادينيش بي پي بر مورد برامبتني استدالل يمعمار: ۱شکل                      
 

  بر موردمبتني استدالل -۳
 يايـ  و بعلـت مزا    [1,6,7,14,16,18] اسـت  )AI(ي در هـوش مصـنوع     يديـ  روش نسبتاً جد   (CBR) بر مورد    مبتني        استدالل  

 CBR.  متفاوت اسـت   ي هوش مصنوع  ي عمده يکردهايبا رو  جنبه ها    ياري از بس  CBR.  بسرعت رو به گسترش نهاده است      شاريبس
 يک مسئله، يا ايجاد ارتباط از طريق روابط کلي بين توصيف کننده هاي مسئله و نتيجه يبجاي تکيه انحصاري بر دانايي کلي درباره

مسـئله   يک. مي باشد)  ١وردم(گيري، قادر به استفاده از دانايي خاص مسائلي که قبالً  تجربه شده اند و وضعيتهاي ملموس مسئله          
 يک رويکرد بـه يـادگيري افزايشـي و    CBRتفاوت مهم ديگر اين است که   .  يافتن مورد مشابه قديمي حل مي شود       يجديد بوسيله 

د اندوخته مي گردد و آنرا سريعاً براي مسائل يزيرا هرگاه مسئله اي جديد حل مي شود، تجربه اي جد         . پشتيباني شده نيز مي باشد    
 .  دسترس قرار مي دهدآتي در

تشخيص هاي پزشـكي، پـيش بينـي سـري هـاي زمـاني، طراحـي          :  بر مورد مي توان به     مبتنياز زمينه هاي كاربرد استدالل              
 [10]٢ر مخـرب يـ  غيش هـا ي بدست آمده از آزماير داده هايتفس  و[16] ، عيب يابي، پيش بيني وضع هوا     [6]محصول، برنامه ريزي  

 .اشاره كرد
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  بر موردمبتنيريف استدالل تع  -۳-۱
حل يک مسئله جديد بوسيله يادآوري يک وضـعيت مشـابه      : " بر مورد چيست؟ يک تعريف مقدماتي اين است        مبتنياستدالل          

 هنگاميكه يك پزشک با بيمار جديدي مواجه مـي شـود، پـس از معاينـه،     . [1]"از اطالعات و دانش آن مسئلهقبلي و استفاده مجدد   
سـپس درمـان بكـار    . يماري وي را بررسي مي كند و آنها را با بيماراني كه در گذشته چنين عالئمي داشتند مقايسه مي كند           عالئم ب 

رفته براي بيماران مشابه براي درمان بيمار جديد استفاده مي شود و در صورت نياز تصحيح مي گردد تا آن درمان خاص براي بيمار              
 بـر  مبتنـي  اين دست در زندگي روزمره انسان زياد است و نشان دهنده كاربرد مكرر اسـتدالل               موقعيت هايي از  . جديد مناسب باشد  

 .مورد توسط انسان مي باشد
 :[18] در آنها مفيد مي باشد عبارتند ازCBR    تعدادي از مشخصه هاي مربوط به مسائل و دامنه هاي آنها كه كاربرد 

 .ارددامنه هايي كه مدلي اساسي براي آنها وجود ند -
 .موارد استثناء و جديد -

 .مواردي كه غالباً رخ مي دهند -

موقعيت هايي كه در آنها استفاده از راه حل هاي قديمي براي حل مسائل جديـد مفيـد بـوده و مـوارد مـرتبط قـديمي نيـز در           -
 .دسترس است
يت قبالً تجربه شده، کـه بـه روشـي    يک وضع. اشاره مي کند" وضعيت يک مسئله    " معموالً به   " مورد  "  يک   CBR    در اصطالحات   

يادگيري و ذخيره مي شود تا بتواند در حل مسائل بعدي استفاده شود، بعنوان مورد گذشته، مورد قبلي، مورد ذخيره شده يـا مـورد          
 بطور مشابه يک مورد جديد يا مورد حل نشده، توصيف يک مسئله جديد که مي بايسـتي حـل شـود                  . نگهداري شده اشاره مي شود    

، بطور مؤثر، يک فرآيند چرخشي و يکپارچه در حل مسئله، يادگيري از تجربه، حـل يـک مسـئله                 بر مورد  مبتنياستدالل  . ي باشد م
 .جديد و غيره مي باشد

       
  بر موردمبتنياستدالل يادگيري در  -۳-۲

 بر مـورد مباحـث   مبتنيوي محرکه روشهاي    نير.  بر مورد توانايي يادگيري آن است      مبتنياستدالل  يک ويژگي بسيار مهم در              
هنگاميکه يک مسئله .  نيز يک زير شاخه از ماشين ياد گيرنده مي باشد         بر مورد  مبتنياستدالل   و    است همربوط به ماشين ياد گيرند    

ل يـک  هنگاميکه سعي براي حـ . بطور موفقيت آميزي حل شود، تجربه حاصل بمنظور حل مسائل مشابه در آينده نگهداري مي شود      
مسئله با شکست مواجه شود، دليل شکست نيز مشخص مي شود و بمنظور اجتناب از بروز اشتباه مشابه در آينده، به خاطر سـپرده                   

 .مي شود
حـل مسـائل   ي  بر مورد به يادگيري از طريق تجربه توجه دارد، زيرا معموالً يادگيري بوسيله نگهـداري تجربـه         مبتنياستدالل          
يک مجموعه از روشها بمنظور اخذ دانايي مربوطـه از     :  نيازمند CBRيادگيري مؤثر در    .  از بدست آوردن راه حل است       آسانتر ،دشوار

  با مورد هاي مشـابه در آينـده،    تطبيق  براي مورد جهت١موجود و ايجاد شاخص با ساختار داناييتجربه، يکپارچه کردن يک مورد 
 .مي باشد

 
 CBRتاريخچه  -۳-۳

 وي اهميت حافظه.   استفاده شده استSchank  Rogerکارهاي  در ۱۹۸۲ اولين بار در سال AI بر مورد در مبتنياستدالل         

                                                 
1-Index  
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 .]17[و الگوهاي وضعيت در حل مسئله و يادگيري را بررسي کرد) ااپيزودها، مورده(پويا و نقش مرکزي يادآوري وضعيت هاي سابق 
 Janet   مـي باشـد کـه بوسـيله      CYRUS بر مورد ناميـد سيسـتم   مبتنيل کننده اولين سيستمي که مي توان آنرا استدال        

Kolonder ]12[ در دانشگاه Yale)  گروه(Schankتوسعه يافت  .CYRUS پويا بر اساس مدل حافظهSchank   در حل مسـئله و 
توسعه داده شد، بعنوان پايـه اي بـراي         که براي اين سيستم     ) پايگاه مورد (مدل حافظه مربوط به مورد ها       . يادگيري ساخته شده بود   
 . بر مورد استفاده شدمبتنيچندين سيستم استدالل 

 
  CBR  چرخه -۳-۴

 :[1] را مي توان بوسيله اين چهار فرآيند توصيف کردCBRيک چرخه         
 ).يا موردها( شبيه ترين مورد ١بازيابي)  الف       

 . در مورد براي حل مسئله از اطالعات و دانايي موجود٢استفاده مجدد  ) ب

 . راه حل پيشنهادي٣بازبيني  ) ج

 . بخش هايي از اين تجربه براي استفاده آتي در حل مسئله٤نگهداري ) د

يک مسئله جديد بوسيله بازيابي يک يا چند مورد تجربه شده قبلي حل مي شود، استفاده مجدد از مورد به همـان روش يـا                        
روشي ديگر، بازبيني راه حل بر اساس استفاده مجدد از يک مورد قبلي و نگهداري تجربه جديد بوسيله شرکت دادن آن در پايگـاه                     

 .ن چرخه نشان داده شده استيا  ۲درشکل . ر فرآيند، هر کدام شامل يک يا چند گام هستنداين چها. جديد) ٦پايگاه مورد (٥دانايي
  موردهاي قبلي ي يک مورد در مجموعه   بازيابيمورد جديد براي    .  را تعريف مي کند    مورد جديد يک توصيف ابتدايي از مسئله يک       

 به يک مورد حل شده تبديل مي شـود، يعنـي يـک راه    جدداستفاده ممورد بازيابي شده با مورد جديد از طريق . استفاده مي شود  
، اين راه حل از نظر موفقيت آزمايش مي شـود، بـراي مثـال، بوسـيله                بازبينياز طريق فرآيند    . حل پيشنهادي براي مسئله ابتدايي    

در فرآينـد  . ي شـود کاربرد آن در محيط دنياي واقعي يا ارزيابي بوسيله يک فرد خبره و در صورتيکه دچـار خطـا بـود، تصـحيح مـ               
 اصـالح  يتجربه مفيد براي استفاده آتي نگهداري مي شود و پايگاه مورد بوسيله يک مورد آموخته شده جديد يا بوسيله                   ،نگهداري

 .برخي از موردهاي موجود به روز مي شود
 در اين چرخه نقش CBRندهاي  پشتيباني از فرآييهمانطور که در شکل نشان داده شده است، دانايي کلي معموالً بوسيله        

 .تا خيلي قوي باشد) هيچ( خيلي ضعيف ه مي تواند در محدودCBRاين پشتيباني بسته به نوع روِش . بازي مي کند
 و  يابيـ ، بازي، شاخص گذار )گاه مورد يل پا يتشک( بدست آوردن موردها، ارائه آنها       ي به چگونگ  CBRز از   يت آم ياستفاده موفق         

 .  دارديردها بستگ مو٧يوفق ده
 د بر اساسي شود و راه حل مورد جدي ميابي بازCBRله ي مشابه بوسيک مجموعه از موردهايد، يک مسئله جدي حل يبرا        

 کـه راه  ين معنيا گر مرتبط هستند بهيح با همدي شباهت و تصحيابي ارزيارهايمع.  شودي ارائه ميمي قديح راه حل موردها   يتصح
  ر ي زين موضوع را بصورت رابطهيا.  باشديد ميم و جدي قدين موردهاي موجود بي  تفاوتها  و شباهتها  اساس  بر ي شنهادي پ حل

                                                 
1-Retrieve 
2-Reuse 
3-Revise 
4-Retain 
5-Knowledge-base 
6 - Case-base 
7 -Adaptation 

www.SID.ir



Arc
hv

ie 
of

 S
ID

 ٨

                                        
                                                                    

 .CBR [1]چرخه : ۲شکل                                                                                  
 

 :[6]ان کردي توان بيم
 )۱            (                       })]C,C({S[A NewOld = يشنهاديراه حل پ 

}C{که   Old   و NewC   باشـد يد مـ يـ دک مـورد ج يـ م و ي قد ي از موردها  ي معرف مجموعه ا  .S(.,.)و  شـباهت  يابيـ ار ارزيـ  معA 
 . شوديف مي تعريار وفق دهيله معي است که بوسيعملگر

 
 CBRمزاياي  -۳-۴

  :   [10,18] در زير بيان شده استCBRبرخي از مزاياي         
سيسـتم  زيـرا يـک   . قابليت ذاتي آن در يادگيري اسـت      CBR يک سيستم    يجذابترين واقعيت درباره  : قابليت يادگيري  •

CBR            مي تواند با حداقلي از مجموعه موردهاي حل شده در پايگاه مورد عملياتي شود و با موردهايي كه بعنوان راه حل ارائـه 
 . مي شوند، تکميل گردد

 .قابليت استفاده در محدوده هايي که دانايي در آنها کامل نيست •

انايي در دسترس طبيعتاً بصورت موارد ساختار يافته اين مورد در وضعيتهايي که د: کاهش هزينه و زمان ايجاد سيستم •
در مقايسه با روشهاي آماري و شبکه هاي عصبي، هزينه اوليه . است و مسئله اکتساب دانايي را ساده مي سازد، صدق مي کند     

 . ساخت باالتر است اما بعلت يادگيري افزايشي، استفاده بعدي هزينه کمتري دارد
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 يستم خبره بر اساس خبرگي يک شخص که در حل مسائل مورد نظر خبره اسـت سـاخته     يک س  :اکتساب دانايي ساده   •
اين بويژه در حالتي که دامنه مسئله پيچيـده باشـد و       . قاعده سازي دانايي فرد خبره ممکن است بسيار مشکل باشد         . مي شود 

 به آن ژرفا CBRنايي مورد نياز براي سيستم معموالً دا. دانايي با بسياري استثنائات از قواعد کلي مواجه باشد، نمايان مي شود
. استثاناها معموالً توسط موارد مناسب بصورت صحيح اعمال مـي شـوند  . نخواهد بود، بنابراين قاعده سازي آن آسانتر مي باشد 

ند و  را توصيف مي کنوردها، جمع آوري موارد، تعريف ويژگي هاي مربوطه که مCBRدر وضعيت ايده آل، اکتساب دانايي در     
 .خواهد بود ا مورد هيذخيره

 در وضعيت هايي كه دانايي كـافي  :  قابليت استفاده در دامنه هايي كه كامالً درك، تعريف يا مدل سازي نشده اند     •
 بر مورد فقط با مجموعـه كـوچكي از موردهـاي آن    مبتنيوجود ندارد، يك استدالل گر      براي ساخت يك مدل علت و معلولي      

 . ايجاد شوددامنه خاص مي تواند
 

  طراحي مدل-۴
سيستمهاي خبره و شبكه هاي عصبي مصنوعي عليرغم مزاياي بسياري كه دارند، در برخي از زمينـه هـاي كـاربردي نـاتوان                         

 خطوط لوله متأثر از خوردگي مي باشد، بعلـت پيچيـدگي بسـيار    يدر تحقيق حاضر كه هدف آن پيش بيني عمر باقيمانده    . هستند
 . آنها هدف تحقيق را برآورده نمود، عمالً غير ممكن نشان مي دادينيسم خوردگي، استخراج قواعدي كه بتوان بوسيلهزياد مكا

      دچـار خـوردگي  ي با توجه به اينكه داده هاي مورد نياز تحقيق بر اساس ضخامت سنجي هاي انجـام شـده بـر روي خطـوط لولـه                       
انجام مي گيرد، در يـك  ) بسته به شدت خوردگي( ساله ۵ تا ۲معموالً در فواصل جمع آوري شده اند و بعلت اينكه ضخامت سنجي   

.  سابقه ضخامت سنجي خواهيم داشت و اين نيز كاربرد شبكه هاي عصبي را غير ممكن نشـان مـي دهـد         ۱۰ ساله حداكثر    ۲۰عمر  
 ساله خط لوله نيز براي ۵۰وضيحات باال، عمر زيرا براي آموزش شبكه هاي عصبي نياز به تعداد زيادي داده مي باشد كه با توجه به ت

 . جمع آوري داده هاي مورد نياز كافي نيست
ست و ي در دسترس نيقي عميي که دانايي، کاربرد در محدوده هاينيش بيل کاربرد موفق در پي از قبCBR يايبا توجه به مزا           
 مورد نظر ينيش بي انجام پينه براين گزيخطوط لوله، بهتر   يت در اطالعات موجود از سوابق ضخامت سنج       ين بعلت محدود  يهمچن
 .  باشدي بر مورد ممبتنيق، استدالل يدر تحق

. نشان داده شده است  ۴ در شکل يمانده خطوط لوله متأثر از خوردگي عمر باقينيش بي انجام پيمدل در نظر گرفته شده برا        
 با اسـتفاده  يابي بازيابتدا پردازش مي شود، سپس در مرحله) مي انجام دهينيبش ي آن پيم براي خواهي که ميمورد(مورد ورودي  

 شـده در حـد      يابيباز) يها(چنانچه شباهت مورد ورودي با مورد     .  شود يمشابه با مورد ورودي انتخاب م     ) يها(گاه مورد، مورد  ياز پا 
بازيابي ) هاي(رفته و در آنجا با توجه به مورد) رد جديدپيش بيني عمر باقيمانده و ايجاد مو(به مرحله استفاده مجدد   باشد،يمطلوب

در . شده و مورد ورودي ، مورد جديد ايجاد گرديده و بر اساس نسبت خوردگي مورد جديد، پيش بيني عمر باقيمانده انجام مي شود
 شده در حـد  يابيباز) يها( مورداگر شباهت .  راه حل اتخاذ شده و پيش بيني انجام شده مورد بازبيني قرار مي گيرد              ينيمرحله بازب 

 موجـود در  يا با استفاده از تجارب خود و مورد هايات را متوقف کند     يرد که عمل  ي گ يم م ي، کاربر تصم  )عدم تطبيق (  نباشد يمطلوب
 . را انجام دهدينيش بيگاه مورد، پيپا
در پتروشيمي . ي رفع نشتي انجام مي گيرددر هر واحد صنعتي بعلت وجود خوردگي در خطوط لوله، عمليات تعميراتي برا        

 . واحدهاي مختلف، عمليات تعميراتي بسياري انجام شده استياراك نيز بعلت وجود خوردگي و وقوع نشتي در خطوط لوله
 ليگاه مورد تشکين موردها پايله اي جمع آوري شدند و بوسCBRاطالعات مربوط به تعميرات انجام شده بعنوان موردهاي سيستم 

  ويژگي هاي در نظر.  شودي آمده در خطوط لوله م  بوجودي هاي مورد مربوط به خراب ۲۲۸  جاد شده شامليگاه مورد ايپا. اده شدد
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 ، جنس خط لوله، دما، فشار و محل)سيالي كه خط لوله حمل مي كند(سرويس خط لوله : گرفته شده براي هر مورد عبارت است از

 
 ي خطوط لوله متأثر از خوردگيماندهي عمر باقيني شي پي براCBR مدل : ۳شکل            

 
 .نقطه اي از خط لوله كه شكست در آن رخ داده است

 
   آزمايش مدل-۵

گاه ي پا ازيش بطور تصادفي آزمايموردها. ديستم امتحان گردي سيي مورد، کارا۴۰ با استفاده از يشنهاديش مدل پي آزمايبرا        
گاه مورد حذف شده و يز پااش هر کدام از موردها، آن مورد ي آزمايبرا. دندي مورد بود، استخراج گرد۲۲۸جاد شده كه شامل يمورد ا

 . ديمانده انجام گردي مورد باق۲۲۷ و ين مورد ورودي بيابيات بازيعمل
 شده فقط در يابي بازي مورد، موردها۶گر، در ي مورد د۱۱ از . شده استيابي کامالً مشابه بازي، موردهاي مورد ورود۲۹ يبرا        

 مورد مربوط به تفاوت ۲ مورد مربوط به تفاوت در فشار و دما و ۳مانده، ي مورد باق۵ تفاوت داشتند و در ي با مورد وروديمحل خراب
 ي از نسبت خوردگي را به راحتيردگنسبت خو%) ۷۳( مورد ۴۰ مورد از ۲۹حات داده شده در يبا توض. در جنس خط لوله بوده است

 ست توانيم   ي بوده و کاربر به آسانيژگيک ويتفاوتها تنها در %) ۲۷( موردها يدر مابق.  توان بدست آوردي شده ميابي بازيموردها
 . را بدست آوردي مورد ورودي شده، نسبت خوردگيابي بازيسه با موردهايبا مقا

 اختالف ي وقوع خرابي ماه با زمان واقع۶ يا مساويکمتر %) ۸۰( مورد ۳۲در ) ماندهيعمر باق( ي زمان وقوع خرابينيش بيپ        
       ي  ماه اختالف، اختالف مهم۶ رود يرات بکار مي تعميزي برنامه ري براي زمان وقوع خرابينيش بينکه پيبا توجه به ا. داشته است
ابی شده ای ي تعداد موردهای بازي نشان دهنده.C.S. ان داده شده است نش۱ش در جدول يج آزمايچند نمونه از نتا .نمي باشد

. باً با مورد ورودی مشابه بودنديدهد که تقري ی را نشان مي تعداد موردها.N.S. که کامالً با مورد ورودی مشابه بودند است
Differenceابی شده را نشان  می دهديباز) های(ن مورد ورودی و مورديژگی متفاوت بي و. D.P.نی شده يش بين زمان پي تفاوت ب 

 نی انجام شده زودتر از زمانيش بين است که پين ستون به معنی ايعدد منفی در ا. و زمان واقعی وقوع خطا  بر حسب ماه می باشد

 پايگاه مورد مربوط به
شكست هاي رخ داده 

 در خطوط لوله

 بازيابي

 پيش بيني عمر باقيمانده
 و ايجاد مورد جديد

 بازبيني
له كاربرارزيابي بوسي  

 عدم تطبيق
 

 تطبيق خوب

 مورد جديد

 پيش بيني
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 .  واقعی بوده است
 چند نمونه از موردهای آزمايش سيستم و نتايج آزمايش: ١جدول 

No. Service Line Mat. Grade P(bar) T(oC) Location C.S. N.S. Difference D.P. 

1 AAR  S.S.-A312 TP316L 9.7 130 Bend  2     2 

2 AAR  S.S.-A312 TP316L 13 40 Bend  6     3 

3 AAR  S.S.-A312 TP316L 13 40 Bend  6     4 

4 AAR  S.S.-A312 TP316L 13 40 T 1     -5 

5 AAR  S.S.-A312 TP316L 13 97 Bend  8     3 

6 ACC S.S.-A312 TP316L 1 26 Bend    10 P,T 6 

7 ACC S.S.-A312 TP316L 3.7 26 Bend  4     4 

8 ACC S.S.-A312 TP316L 5.4 115 Bend    1 LOCATION 0 

9 ACC S.S.-A312 TP316L 1.5 48 Direct   2 LOCATION 5 

10 FLH C.S.-API5L B 1.5 40 T   5 LOCATION 6 

11 FUG C.S.-API5L B 3.7 40 Bend  2     3 

12 CWR C.S.-API5L B 2.2 37 Reducer 7     2 

13 CWR C.S.-API5L B 2.2 37 Reducer 7     8 

14 CWR C.S.-A53 A 3 35 Bend  4     -4 

15 CWR C.S.-A53 A 3 36 Bend  4     5 

 
  نتيجه گيري-۶

و با توجه به دقت مدل ) ۴ بخش(داده هاي مورد نياز تحقيق وجود داشت كه در يافتن با توجه به محدوديت هايي         
 هرالزم به ذكر است كه . ارايي بسيار خوبي برخوردار است در زمينه اشاره شده در تحقيق از كCBRپيشنهادي، نتيجه مي شود كه 

ي موردهاي مشابه بيشتر خواهد و مي توان انتظار داشت  تعداد موردهاي تشكيل دهنده پايگاه مورد بيشتر شود، احتمال بازيابچه
 .كه دقت سيستم بيشتر شود

ند استدالل و ي در فرآCBR در اصول ساده است و در حل مسائل مهندسی موفق بوده است، اما بيشتر سيستم هاي CBR اگرچه 
در مدل پيشنهادي نيز در مراحل  .[6]دارندن دامنه مسئله يک مسئله مشخص نياز به  مداخله متخصصيشنهاد راه حل خود برای يپ

برای كاهش وابستگي سيستم هاي ). اگرچه اين اعمال نظر بسيار اندك مي باشد(بازبيني و ارزيابي نياز به اعمال نظر كاربر مي باشد 
 . استفاده نمودCBRستم های خبره در کنار يمی توان از س) افراد متخصص(استدالل مبتني بر مورد به كاربر 

ل يستم عنوان نکنند بلکه آن را بدليافتن پاسخ مسئله را نه تنها اشکال سي اعمال نظر افراد متخصص در يممکن است عده ا        
که به همراه ياما در صورت. ز قلمداد کننديستم نيستم و باال رفتن دقت سيافتن پاسخ، باعث اعتماد کاربر به سي کاربر در يريدرگ

) ستم خبرهيقواعد س( ل آن را ي هر راه حل ارائه شده، دالي استفاده شود که برايستمي از سCBRه در کنار ستم خبرياستفاده از س
ق ياز طر) ستم خبرهي آنها به سيدر واقع انتقال خبرگ( به کاربر ارائه دهد، عالوه بر حذف دخالت افراد متخصص يحاتيهمراه با توض

 .ز جلب نمودي را ن توان اعتماد کاربريحات ميستم ارائه توضيس
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