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  مقاله پذیرش چگونگی و نگارش نامۀ شیوه
  :اهداف و محتوا 

ي دانش و مهندسی نگهداري و تعمیرات در بین  ي ره آورد پژوهش نگهداري و تعمیرات با هدف ایجاد بستري مناسب به منظور تبادل اطالعات در حوزه شریهن
هاي نویسندگان بر روي موضوعات نظري، تجربی و کاربردي، مطالعات  در این نشریه، مقاله. باشد پژوهشگران جهانی و داخلی فعال میدانشمندان، محققین و 

  .یابد در حوزه ي مهندسی نگهداري و تعمیرات انتشار می... میدانی، تحقیقات آزمایشگاهی، 
 

 :راهنما براي نویسندگان 
  :هاي خود را با توجه به نکات زیر تهیه و به دفتر نشریه ارسال نمایند  شود مقاله یاز نویسندگان محترم تقاضا م

  
هیات تحریریه انتظار دارد که نویسندگان محترم تا هنگامی که جواب . ي داخلی و خارجی دیگري چاپ شده باشد ي ارسال شده نباید قبال در هیچ نشریه مقاله -1

  . ي دیگري جهت چاپ ارسال نفرمایند ي خود را براي نشریه نرسیده است مقاله ي ارسالی از نشریه پذیرش یا رد مقاله
 .تایپ گردد 18حرف تجاوز نماید و با قلم میترا سیاه  60عنوان مقاله بایستی معرف محتوي مقاله بوده و با در نظر گرفتن فواصل بین کلمات نباید از  -2
 .در زیر آن ذکر گردد 12ه همراه عنوان علمی یا شغلی او با قلم میترا نازك ب 14نام نویسندگان مقاله با قلم سیاه میترا  -3
ي مقاله بایستی حاوي  کیدهچ. کلمه تجاوز نماید 150و به صورت تک ستونی تایپ گردد و محتوي آن نباید از حدود  11ي مقاله با قلم نازنین نازك  چکیده -4

 .له باشدنکات اصلی، نتایج و در کل بازتاب کاملی از مقا
 .لغت بعد از چکیده و قبل از مقدمه آورده شود 6تا  3کلمات کلیدي مقاله شامل  -5
هاي  و با اندازه TIMES NEW ROMANSي مقاله به زبان فارسی، عنوان، اسامی و مشخصات نویسندگان، چکیده و کلمات کلیدي آن با قلم  در صورت ارایه -6

 .باشد  Capitalحروف ابتداي لغات در عنوان، اسامی نویسندگان و کلمات کلیدي به صورت. ادامه آورده شودبه زبان انگلیسی در  11و  11، 13، 16
 .ي خود سازماندهی نمایند متن اصلی با مقدمه آغاز و با نتیجه گیري پایان یابد و بسته به نوع مقاله، نویسندگان مختارند تا ساختار کلی آن بنابر سلیقه -7
. به صورت تک ستونی تایپ گردد Wordنرم افزار  12و با قلم نازنین  Cm 3با در نظر گرفتن حواشی باال، پایین، چپ و راست  A4ي کاغذ مقاالت بر رو -8
 .در نظر گرفته شده و بین هر دو پاراگراف متوالی، یک خط خالی لحاظ گردد Singleچنین فواصل بین خطوط به صورت  هم
 .ي ارجاع در داخل کروشه و بر اساس زبان و قلم مقاله نوشته شود ن مقاله به ترتیب شمارهي ترتیب منابع در مت شماره -9

  :با فرمت زیر آماده گردد  TIMES NEW ROMANS 11فهرست منابع به صورت تک ستونی با قلم  -10
  

[1] A. Tesei, W.L.J. Fox, A. Maguer, A. Lovik,  "Target parameter estimation using resonance scattering analysis applied 
to air-filled, cylindrical shells in water", J. Acoust. Soc. Am., 108 (2000) 2891-2910. 
[2] N. D. Veksler, "Resonance Acoustic Spectroscopy", Springer Series on Wave Phenomena, Springer-Verlag, 1993. 
[3] F. Honarvar, Y. Fan, A.N. Sinclair, "Scattering of obliquely incident acoustic waves from immersed transversely 
isotropic cylinders", Proc. Tenth. Int. Con. Sound. Vib., (2003) 2491-2498. 

 
 .قاله، فارسی یا انگلیسی، نوشته شودهائی در باالي کلمات و بر اساس زبان م اشاره به پاورقی به صورت شماره -11
 .الیه ستون مربوطه و بر اساس زبان و قلم مقاله نوشته شود ي روابط ریاضی در داخل پرانتز و در منتهی شماره -12
 .ارجی نامرسوم ارائه شودهاي جداگانه نتایج، فهرست منابع و واژه نامه در صورت استفاده از کلمات خ در انتهاي هر مقاله الزم است تا طی پاراگراف -13
 .باشد، معادل خارجی آن در انتهاي مقاله آورده شود در مورد واژگان علمی که مرسوم نمی -14
 . باشد می  SIسیستم آحاد قابل قبول سیستم بین المللی  -15
چنین، در صورت امکان، عالوه بر گنجاندن اشکال و  هم. داشکال و نمودارهاي مقاله داراي اصالت بوده و در صورت استفاده از منابع دیگر، ارجاع داده شو -16

 .متناسب با کیفیت و نوع تصویر ارسال گردد ... ، JPEG ،Tiffهاي عکس متداول همانند  ها در فرمت ي آن نمودارها در جاي مناسب درون مقاله، فایل جداگانه
 .آورده شود 10باالي آنها با قلم میترا سیاه توضیحات اشکال و نمودارها در پایین آنها و توضیحات جداول در  -17
 .ها و نمودارها ترجیحا به زبان انگلیسی باشد هاي اطالعاتی بین المللی، محتوي شکل با توجه به ایندکس شدن این نشریه در بانک -18
 . صفحه ي چاپی به قطع نشریه تجاوز نماید 12کلمه و یا حداکثر  7500حجم مقاله نباید از  -19
باید به دفتر نشریه به  PDFو  Wordهاي الکترونیک مقاله در فرمت هاي ایلو ف) www.irma.irیا  www.amej.irقابل دریافت از سایت (فرم ثبت نام  -20

  :نشانی زیر ارسال یا پست الکترونیکی گردد 
  .هاي لجستیکی، طبقه ي همکف مرکز مطالعات و پژوهشتهران، شهرك غرب، خیابان هرمزان، خیابان پیروزان جنوبی، نبش خیابان پنجم، : آدرس 

  Info@amej.ir  :ایمیل ،  19395- 6389 :صندوق پستی ، 1466641167 :کد پستی ، 88575415 :دورنگار ، 88369741-88092884 :تلفن 
در هنگام ارسال مقاله، در صورتی که تعداد نویسندگان آن بیش از یکی باشد، بایستی . باشد می ي مسئول آن ي نویسنده ي صحیح مقاله بر عهده مسئولیت ارایه -21

 .ي مسئول آن با ذکر پست الکترونیک و شماره ي تماس مستقیم جهت انجام مکاتبات ضروري معین گردد نویسنده
ماه پس از انتشار مقاله به دفتر نشریه ارسال نمایند تا در صورت تصویب هیات  3توانند نظرات خود را پیرامون مقاالت چاپ شده حداکثر تا  خوانندگان می -22

این گونه اظهار نظرها حداکثر تا دو شماره بعد از . هاي بعدي اقدام نمایند ي پاسخ نسبت به چاپ آن در شماره تحریریه جهت دعوت از نویسندگان مقاالت براي تهیه
 .ي انتشار مقاله چاپ خواهد شد شماره

.شود ي ارسالی به دفتر نشریه، پس از طی مراحل داوري استرداد نمی مقاله -23
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  چکیده

شـود کـه یـک    برداري، نگهداري و تعمیرات، و بهبود تجهیزات فیزیکی را شـامل مـی   مدیریت تجهیزات، فرآیندي سیستماتیک از بهره
انتخاب راهبرد نگهـداري و تعمیـرات نقشـی کلیـدي در     . برداري از تجهیزات است گیري در مدیریت و بهره کلیدي براي تصمیمعنصر 

گیري چندمعیاره شامل پارامترهاي  ي تصمیمماهیت مساله انتخاب نگهداري و تعمیرات یک مساله پیچیده. پروسه استخراج معدن دارد
گـراي فـازي بـراي     در این مقاله، کاربرد روش طراحی بدیهـه . در تضاد با یکدیگر  نیز  هستندهی شود که گا ملموس و غیر ملموس می

در انتها یک موردکاوي از دنیاي واقعی نیز بـراي نشـان دادن   . انتخاب راهبرد بهینه نگهداري و تعمیرات مورد بررسی قرار گرفته است
  . کارایی این روش در انتخاب راهبرد نگهداري و تعمیرات ارائه شده است

 .گرا، بدیهه اطالعات فازي، انتخاب، راهبرد نگهداري و تعمیرات بدیهه :ها کلیدواژه

Maintenance Strategy Selection using FAD 
Hamidreza seiti 

Department of Industrial Engineering, Sharif University of technology, Tehran, Iran. 
  Seyed Mohammad Mohsen Javadzadeh 

 Department of Management, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran. 
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Abstract 
Asset management includes a systematic process of operating, maintaining, and physical asset 
upgrading that is a key element for decision making in heavy asset management and operation. 
Selecting maintenance strategy has an important role in the mine extraction industry. 
Maintenance selection is a multi-criteria decision making problem with conflicting tangible and 
intangible parameters. In this paper, application of fuzzy axiomatic design method for choosing 
the optimum maintenance strategy is studied. At the end, a real case study is represented to 
demonstrate the method functionality in selecting any maintenance strategy. 

Key Words: Axiomatic design, Fuzzy information axiom, Selection, Maintenance strategy. 
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  مقدمه - 1
مهم  ياز فاکتورها ايیهسرما هايییدارا یاییو پا وريبهره ي،بردارخاك یاتو عمل يمانند معدن کاو اي،یهسرما یعدر صنا

 يبرا ینسنگآالت ینانواع مختلف ماش یدتول يدالر در سال برا یلیاردهاامروزه م. آیدیپروژه به حساب م یمال یتموفق يبرا
به دنبال یزات تجه یرانمد ی،اقتصاد جهان یرقابت يبا توجه به فضا. شودیم ینههز سازو ساخت و  یمعدن یعکاربرد در صنا

وکاهش زمان و  یريپذ باال بردن انعطاف یفیت،بهبود ک یقهستند تا بتوانند از طر پذیريرقابت یشافزا يبرا ینهبه هاییراه
کند و  را به خود جلب می یاديتوجه ز یمنیا اموضوعات مرتبط ب یگر،از طرف د. ود مقابله کنندخ يبا رقبا یلتحو ینههز

 يهمه پارامترها يساز ینهبه به یدبا یزاتتجه ینا یرانمد ،رو یناز ا. دیرموثر شوواحدها غ یبانیپشت ینهشود هز موجب می
راهبرد  تخابو ان يبندزمان یزات،مانند انتخاب ناوگان تجه یاديمسائل ز. بپردازند یدبه اهداف تول یابیموثر به منظور دست

  ].1[بگذارد  یرتاث یزاتتواند بر عملکرد تجه یم یراتو تعم ينگهدار
و  يسطح نگهدار یطی،و مح يکار یطشرا ین،که بر اساس نوع ماش یزاتتجه یراتو تعم ينگهدار ینههز :به عنوان مثال 

درصد  60تواند تا  یمو است  يبردارخاك یاتدر عمل ايینهاز اقالم هز یکیکند،  می ییرراهبرد و مانند آن تغ یرات،تعم
به اهداف  یابیانکار در دست یرقابلغ ینقش ینهبه اهبردانتخاب ر ینبنابرا. را به خود اختصاص دهد یاتیعمل هايینههز

 ینانآالت قابل اطمینماش یهو ته یکل ینههز يساز ینهکم یزات،تجه یکاهش زمان از کار افتادگ وري،بهره یشافزا ی،سازمان
  ].2[ دارد
راهبرد  یندر انتخاب بهتر یدبوده و با یگروجود دارند که اغلب در تضاد با همد یفیک یرو غ یکم یارمع یاديز تعداد
تک  يبرا یراتو تعم يراهبرد نگهدار ینشود که انتخاب بهتر موجب می یلدال ینا. در نظر گرفته شود یراتو تعم ينگهدار
 یو مراحل طراح سنجیمطالعات امکان یندر ح یژهبه و ی،شدن هايبدیلاز  ايمجموعه یاناز م یزاتتجه هايیمتتک ق

دسته  ینا يبرا یارهچند مع یريگیمتصم يهاروش یريبه کارگ ینبنابرا. دشوار باشد یاربس یزاتتجه یرانمد يکارخانه، برا
  .باشد یدتواند مف یمسائل م

است،  یرانمد يبرا یاتیحیمی تصم ،مختلف یزاتتجه يبرا یراتو تعم يراهبرد نگهدار ینترآنجا که انتخاب مناسب از
  .]3تا 11[اختصاص داده شده است  یپژوهش ینهزم ینبه ا یاديمطالعات ز

 یکردرو یکبه استفاده از  یازچنان ن هم یراتو تعم يانتخاب راهبرد نگهدار ینهدر زم ،متعدد یقاتوجود انجام تحق با
 یطراح. وجود دارد یراتو تعم يدر رابطه با انتخاب راهبرد نگهدار گیريیمکمک به تصم يمند براقاعده یاضیاتیر
مسائل  ياست که برا یديجد هاياز روش یکیارائه شد، ] 12[و قهرمان  والكکه توسط ک )FAD( 1يفاز يگرا یههبد

 يراهبردها یابیبه منظور ارز ی،سلسله مراتب FADابتدا روش  یق،تحق یندر ا. رود یبه کار م يفاز یطدر مح گیريیمتصم
  .اندانتخاب شده اآنه ینشده و بهتر يرتبه بند هایلبد یان،به کار گرفته شده و در پا یراتو تعم ينگهدار

 راهبردهاي جایگزین محتمل نگهداري و تعمیرات - 1- 1

  : آمده است یربه طور خالصه به صورت ز همقاله در نظر گرفته شد ینکه در ا یراتو تعم يراهبرد نگهدار یلپنج بد
  . است یوبسامانه مع یک یرتعم یدر پ؛ )FBM( یخراب يبر مبنا یراتو تعم ينگهدار -1
بالقوه  یکاهش احتمال خراب یمولفه بوده و در پ یاییپا یتخاص ي؛ بر مبنا)PM( یشگیرانهپ یراتو تعم نگهداري -2

  .است
  .سامانه است يواحدها یشعملکرد و پا ي؛ بر مبنا)CBM(یطبر شرا یمبتن یراتو تعم نگهداري -3
از  يهرگاه زمانبند ی،معناست که صرف نظر از رخداد خراب ین؛ به ا)SM(شده  يزمانبند یراتو تعم نگهداري -4

  .یردصورت پذ یراتو تعم ينگهدار يهایتفعال ید،شده فرا رس یینتع یشپ

                                                             
1 Fuzzy axiomatic design 
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صورت است که  ینبه ا یکردرو ینا. است FBMو  PM یب؛ در واقع ترک)OM(فرصت طلبانه  یراتو تعم نگهداري -5
 یندهآ يهایاز خراب یشگیريواحدها به منظور پ یرسا يرو PMانجام  يبرا یواحد را به عنوان فرصت یک یخراب

 .یریمدر نظر بگ

 گرا طراحی بدیهه -2

اي علمی بر مبناي فرآیندهاي منطقی براي  پیشنهاد شد تا پایه ]13[ 2توسط آقاي سو 1990گرا در سال  طراحی بدیهه
   .کند براي بهبود یک طرح از دو بدیهه استفاده می ،گرا طراحی بدیهه. هاي طراحی فراهم شود بهبود فعالیت
 .همیشه باید حفظ شود )FR(3عملکردي هاينیازمندي استقالل که کندبدیهه استقالل؛ این بدیهه بیان می: بدیهه اول
 ارضا را مستقل عملکردي هايهایی که نیازمندي کند که از بین طرح بیان می یههبد ینبدیهه اطالعات؛ ا: بدیهه دوم

منظور از اطالعات در اینجا، . باشد داشته را ممکن اطالعاتی حجم کمترین که است ترمناسب همه از طرحی کنند، می
ها را  کردن این نیازمنديترین شانس برآورده بیش کهطرحی . هاي عملکردي خواسته شده است کردن نیازمنديبرآورده

با   FRام iکردن نیازمندي عملکردي معیار اگر اطالعات مربوط به برآورده. شود داشته باشد، به عنوان طرح برتر انتخاب می نیازمندي  دنکربیانگر احتمال برآورده   شود که در آن  بیان می )1( نمایش داده شود، مقدار آن به صورت رابطه   
 ].14[است     عملکردي 

)1(  I = log (    ) = −log (p )   

دست ه ب )2( رابطه ،هاي عملکردي براي یک طرح مشخص در نظر گرفته شود که اگر مجموع آن براي تمامی نیازمندي
  :آید می

)2(  I      = ∑ log      (    ) = −∑ log      (p )   

  .نامحدود شود سیستم یا طرح مورد نظر هرگز کار نخواهد کرد       Iدر این حالت اگر مقدار 
هاي فازي تعمیم داده ه مجموعههاي سیستم و طراحی نادقیق باشد، بدیهه دوم بدر صورتی که اطالعات درمورد بازه

مثلثی مربوط به بازه سیستم بخش بر  مساحت عدد دولگاریتم بر مبناي  با محاسبه مقدار اطالعات ،در این حالت .شود می
، ]16[، ]15[ دهد نحوه محاسبه را نشان می )3(رابطه  .آید دست میه سیستم و طراحی ببازه مساحت مشترك عدد مثلثی 

 . ]18[و  ]17[

)3(  I = log مساحت مشتركمساحت عدد فازي بازه سیستم    

    گراي فازي سلسله مراتبی طراحی بدیهه گیري چندمعیاره روش تصمیم -2-1
توان ها الزم نیست؛ البته میگیري بوده با این تفاوت که مقایسه زوجی بین گزینهبراي تصمیم AHPاین روش، شبیه روش 

یا  ي محتواي اطالعات مربوط به هر گزینه با استفاده از معیار اصلی وبراي آن مقایسات زوجی را نیز به کار برد و محاسبه
  :هاي آن به صورت زیر استآید، که گامها به دست میفرعی موجود در سطح ماقبل گزینه

  

                                                             
2 Suh 
3 Functional requirement 
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 4آوردن ماتریس تصمیم و بردار وزنیها براي به دستها و اهمیت وزنبندي گزینهگیران درباره رتبهنظر تصمیم: 1گام 
ها ناسان صورت بگیرد، بیان اهمیت معیارها و گزینهي زوجی توسط کارشتواند با مقایسهها میآید، اهمیت وزنبه دست می

ها و ي بازه سیستمدر مورد فازي، اطالعات ناکافی درباره. تواند به صورت فازي و یا قطعی باشدبا توجه به هر معیار می
ر بیان شود و از از یک مقدار، حول یک مقدار و یا بین دو مقدا تر بیشتواند به صورت ها میطراحی وجود دارد و این بازه

  .اي باید استفاده کرداعداد فازي و ذوزنقه

  
گیر در گروه ایجاد براي رضایت هر تصمیم 5گیري گروهی باشد ماتریس طراحی تجمیع شدهاگر تصمیم: 2گام 

معادالت براي هر گزینه  توان بندي میهر معیار و رتبه 6از این رو، براي به دست آوردن وزن اهمیت تجمیع شده. شود می
  :رود را استفاده کردهر معادله دیگري که براي تجمیع به کار می یا) 5(و ) 4(

)4(             =         +      + ⋯+      + ⋯+       ,         =     ,    ,         

)5(          =   (    +     +. . . +    +. . . +    ),        = (   ,    ,    )   

اسـت؛ در     jو معیـار  iگزینـه   نگرانمایـ   jو  iهـا و انـدیس   بندي گزینـه  رتبه     گیران،  تعداد تصمیم نمایانگر Kکه 
یـک مسـاله   . آیـد بـه دسـت مـی    1گیـري فـازي از همـان گـام      گیري گروهی نباشـد، مـاتریس تصـمیم    صورتی که تصمیم

  :شود بیان می) 6(معیار با رابطه ماتریس  nگزینه و  m گیري چند معیاره فازي نوعی با تصمیم

)6(        =   
 ̃   ̃  ⋯  ̃   ̃   ̃  …  ̃  ... ̃  

... ̃  
………

... ̃   
    

  :است )7( رابطه به صورت يوزن فاز یسو ماتر
)7(  W = [   ,   , … ,   , …     ]  

     = [   ,   ,   ]  

  .هستند    ي به ترتیب حدود پایین، وسط و باالي عدد فازي شماره uو l ،mکه 
  

  Chenتجمیع نظر کارشناسان با استفاده از روش  - 2-2
-در این روش اهمیت کارشناسان نیز در نظر گرفته می. ]19[توان تجمیع نظر کارشناسان را با روش چن نیز اجرا کرد  می

  .]20[هاي اجراي آن به صورت زیر خواهد بود شود که گام

∋     ,        جایی که    و     نظرات هر جفت از کارشناسان ینب(      ,         7ي توافقدرجه: 1گام  [0,1]  
 1 ≤  ≤    ; 1 ≤  ≤  ; ≠    (  

                                                             
4 Weight Vector 
5 Aggregated decision matrix 
6 Aggregation of the importance weight 
7 Degree of agreement 
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= دو عدد فازي مثلثی استاندارد  Bو  Aاگر فرض شود  = و  (  ,  ,  ) (  ,   ,   به طوري که( باشند  (  
 0 ≤   ≤   ≤   ≤ 0و  1 ≤   ≤   ≤   ≤ بین اعداد فازي مثلثی استاندارد  8درجه مشابهتگاه  ، آن1

 A وB شود گیري می با تابع شباهت اندازه: 

)8(  S(A, B) = 1 − |     | |     | |     |   

( , ) به طوري که  ∈  تر بیش Bو  Aتر باشد، شباهت بین دو عدد فازي مثلثی استاندارد  هر چه این مقدار بزرگ [0,1]
  :درجه مشابهت برقرار است يبرا )9(رابطه . است

)9(   ( , ) =  ( , )  

  :شودمحاسبه می    کارشناس (  )  در این گام درجه میانگین موافقت : 2گام 

)10(    (  ) =           ∑         ,              

  .شود محاسبه می   کارشناس  9در این گام درجه نسبی موافقت: 3گام 

)11(    (  ) =   (  )∑   (  )      

  :شودیمحاسبه م )12(از رابطه     درجه توافق کارشناس یبضر
)12(    (  ) =  ×    + (1 −  ) ×   (  )  

0در اینجا  ≤  ≤ به     نشان دهنده اهمیت    درجه اهمیت کارشناس و     فاکتور تخفیف روش و   و  1   . است (  )  

  :استنظر هر کارشناس  یستگیشا ینسب یابیارز يبرا یخوب یارمع ،درجه توافق یبضر
  :شودیمحاسبه م )13(از رابطه  ينظرات فاز یینها تجمیع

)13(     =   (  )⊗    ⊕  (  )⊗    ⊕ …⊕   (  )⊗       
  .نشان دهنده جمع و ضرب فازي هستند ⊗و  ⊕که عملگرهاي 

ی زوج یسهمقا یلهوسه ب یاشود و  یینتع یرانگ یمتوسط تصم یممستق طوره بتواند  می هاوزن ینسب یتاهم: 4 گام
که  یبوکل يفاز AHPاز روش  توانمی ،است یبه صورت زوج ها هیساگر مقا. یردصورت بگ ،شد یانب 1 طور که در گام همان
  ] 21[: است یرطور خالصه به صورت زه د، شرح آن بکراستفاده  يفاز هايوزن یینتع يآن ساده است، برا ياجرا

   

                                                             
8 Degree of similarity 
9 Relative degree of agreement 

)14(    =   
1   ̃ ⋯  ̃    ̃ 1 …  ̃  ...  ̃ 

... ̃  
………

...1     
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 یزوج هاي هیسمقا يبرا یزبان هايیاسمق .1جدول

  )9،9،7(  اهمیت خیلی خیلی بیشتر   (  )  )9،7،5(  اهمیت خیلی بیشتر   (  )  )7،5،3(  اهمیت بیشتر   (  )  )5،3،1(  اهمیت کمتر   (  ) )3،1،1(  اهمیت مساوي  (  )  عدد فازي  مقیاس زبانی  اختصار

  
  :شودیآن در نظر گرفته م يبرا )15(فرض شود، رابطه  یزوج یسهمقا یسماتر )14( یس رابطهاگر ماتر

)15(     =   >  ,   (1,1,3), (1,3,5), (3,5,7), (5,7,9), (7,9,9)                       =  ,   1                                                                                             <  ,   (1,1,3)  , (1,3,5)  , (3,5,7)  , (5,7,9)  , (7,9,9)     
با توجه به  یبا روش بوکل يوزن فاز یسسپس ماتر .داده شده است یمثلث يفاز اعداد يبرا 1جدول  در یزبان یاسمق
  :شود محاسبه می )17(و  )16(به صورت  يها رابطه

)16(   ̃ =      ⊗     ⊗ …⊗        ⁄   

)17(     = ( ̃ ⊗ ( ̃ +  ̃ +⋯+  ̃ )    

بعد از . به هر معیار است iمیانگین هندسی مقدار مقایسه معیار     است و   nبه معیار  iمقدار مقایسه فازي معیار     که 
. شود براي تبدیل عدد فازي به مقدار قطعی به کار برده می 11زدایی به دست آمد، فرآیند فازي 10که ماتریس اهمیت وزن این

زدایی  گیرد، براي فازي در ابتدا اعداد فازي به مقادیر قطعی فازي زدایی شده و سپس فرآیند نرمالیزه کردن آن صورت می
زدایی و  فرآیند فازي هر دو) 18( باشد، رابطهشود که پرکاربردترین روش در این زمینه میبه کار برده می 12روش مرکز ثقل

  :دهد کردن را یکجا نشان مینرمالیزه
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
10 Importance weight matrix 
11 Defuzzification 
12 Centroid 

 بازه سیستم خیالی. 2شکل
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  .تعداد معیارها است nباشد و ام  و غیرفازي میrاهمیت معیار    که 

  
  بندي مسائل رتبه  3 - 2

در این صورت، حجم . ها هدف طراحی را به هیچ وجه برآورده نکندمسائل ممکن است یکی از گزینهدر بعضی از 
. توان بین آنها مقایسه صورت دادشود، اگر براي گزینه دیگر نیز همین وضعیت پیش بیاید، نمی نهایت میاطالعاتی آن بی

= کرده، براي منفعت یک عدد فازي با ي هزینه و یا منفعت تقسیم در این حالت، معیارها را به دو دسته 0 ,  ( ) = 0 
= شود که حد باالیی آن در نظر گرفته می  = 1,  ( ) = گر باالترین حد منفعت در بین  نمایان     که  1

= ها نیز هاست و براي هزینهگزینه 0,  ( ) = = و  1  =     ,  ( ) = ي نشان دهنده     که  0
در این حالت، با محاسبه حجم اطالعاتی در ناحیه تصمیم گفته شده و . ها استحد باالي هزینه مربوط به گزینهترین  بزرگ

  ]. 21[،]20[بندي صورت داد ها رتبه توان بین آن ها میناحیه هر یک از گزینه
  :باشد 1شکل حال به عنوان مثال فرض کنید بازه طراحی و بازه سیستم به صورت 

  
  
  
  
  
  
  
  

گاه محتواي اطالعاتی، که لگاریتم در  در صورتی که بازه طراحی و بازه سیستم طبق شکل فوق در نظر گرفته شود، آن
  :شود محاسبه می )19( مبناي دوي حاصل تقسیم مساحت بازه سیستم بخش بر بازه طراحی است، از رابطه

)19(   = log                       
  

که در  یاطالعات يرابطه محتوا ،است يفاز ها ینهگز یابیاگر ارز ،طور که در قبل گفته شد همان) الف: 6گام 
  .گیردیآن مورد استفاده قرار م يدوم به آن اشاره شد برا یههبد يبرا یقبل هاي قسمت

=   مثل ،باشد یقطع هاینهگز یابیکه ارز یدر صورت {  − ∀ ∈  یدهنام یاطالعات يکه محتوا ینسبت، { 
  ].21[و ] 20[آید یبه دست م )20(رابطه  طبق شود یم

)18(    =    ∑        =            ∑          

 بازه طراحی ایده آل و بازه سیستم. 1شکل
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)20(   = log    (  ) ,        (  ) =    هزینه           سود           
 )20(آن طبق رابطه  یاطالعات ياما محتوا ،)2شکل( شود تصور می یالیخ يعدد فاز یک یستمس يدر واقع برا

  . شودیمحاسبه م

  
مربوط به  هاي، با توجه به وزنهستندشاخه یر ز يکه دارا یارسطوح مع يبرا یاطالعات يگام محتوا یندر ا: 7گام 

  :خواهد بود یارهامع ینا یاطالعات يمحتوا یانگرب یر، روابط زشودیمحاسبه م یارهامع
)21(       = ∑                   
)22(      = ∑                 
)23(     = ∑               
)24(    = ∑             
)25(   = ∑           

  
  .شودیبرتر انتخاب م ینهرا داشته باشد به عنوان گز I یحجم اطالعات ینتر که کم ايینهگز ،بعد از محاسبات :8گام 

  نگهداري و تعمیرات راهبردمدل پیشنهادي براي انتخاب  -3
  :باشدطور خالصه به شرح زیر می پیشنهادي بهمدل 

  .معیارهاي الزم براي انتخاب استراتژي نت توسط کارشناسان تعیین گردد : 1گام  §
  .مشخص گردد) هابدیل(هاي ممکن نت راهبرد : 2گام  §
تواند همگی در یک سطح باشند و یا سلسله براي مثال معیارهاي مساله می. ساختار مساله تعیین شود: 3گام  §

  .مراتبی از معیارها را داشته باشیم
-روش طراحی بدیهه 4تواند با روش تحلیل سلسه مراتبی فازي گام این کار می .عیارها تعیین گرددوزن م :4گام §

هر روش دیگري را نیز در این بخش . طور مستقیم توسط کارشناسان تعیین گردد هگراي سلسله مراتبی یا ب
  .نمود توان استفاده می

صورت  4تواند با توجه به جدول که براي مثال می ها نسبت به معیارها توسط کارشناسانارزیابی بدیل :5گام  §
ها ي سیستم بدیلدر واقع در این گام بازه. تواند صورت بگیردهاي دقیق، نیز میبگیرد در این گام ارزیابی

  .گرددمشخص می
که وزن  2- 2یا با استفاده از روش چن بخش ) 5(و ) 4(تجمیع نظر کارشناسان با توجه به روابط  :6گام  §

  .گیردشناسان را نیز در نظر میکار
  .بندي به آن اشاره گردیدطور که در مسائل رتبهانتخاب یک بازه طراحی مناسب همان: 7گام  §
در صورت ارزیابی ) 20( در صورت ارزیابی فازي و رابطه) 19(محاسبه حجم اطالعاتی با استفاده از رابطه : 8گام  §

  .قطعی
 .صعودي با توجه به حجم اطالعاتیها بصورت کردن بدیلمرتب: 9گام  §

  . قابل مشاهده است 3چارچوب مدل فوق، در شکل 
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  موردکاوي - 4

  .اقتباس شده است] 2[مورد کاوي زیر از مرجع 
بعد از مطالعات . متر از سطح دریا قرار دارد واقع شده است 2390داغ که معدن مس سونگون در ورزقان، در کوهاي قره

براي . تنی کوماتسو براي حمل مواد از این معدن انتخاب شده است 30و  100هاي کمپرسی سنجی و فنی، کامیونامکان
معیار موجودي قطعات یدکی، دستمزد پرسنل،  12ها کارشناسان ذیربط نگهداري و تعمیرات این کامیون راهبردانتخاب 

زیست، فناوري، منابع ان تا شکست، صدمه به محصول، صدمه به افراد، صدمه به محیطمیانگین زمان تا تعمیر، میانگین زم
که هفت معیار اول ) 4شکل ( انسانی، کیفیت محصول، کارایی و ایمنی ذاتی را به عنوان معیارهاي مربوطه اختیار نمودند 

و  راهبردهات، نظرات خبرگان در مورد آمده اس 2وزن معیارها در جدول . معیار هزینه و پنج معیار آخر معیار سود است
گرا حل شده و نتایج با روش بندي طراحی بدیههاین مساله با استفاده از روش رتبه. ارائه شده است 3معیارها در جدول 

COPRAS 5جدول (هاي یکسانی از روي حجم اطالعاتی محاسبه شده به دست آمد مقایسه شده است که دقیقا جواب .(
  .مشاهده کرد 4ی مورد استفاده را می توان در جدول معیارهاي کالم

   

 چارچوب مدل پیشنهادي. 3شکل
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 اوزان محاسبه شده . 2جدول

  معیار    اوزان معیارها
  هزینه    0.328
0.308  C1 
0.196  C2 
0.244  C3 
0.252  C4 

  مخاطره  0.351
0.387  R1 
0.421  R2 
0.192  R3 

  قابلیت دسترسی  0.123
0.494  AC1 
0.586  AC2 

 ارزش افزوده  0.198

0.332  AV1 
0.339  AV2 
0.329  AV3 

 

 

  
  

  

   

 ساختار سلسله مراتبی مساله. 4شکل
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 هاي کالمی صورت گرفته توسط کارشناسان ارزیابی .3جدول

OM  SM  CBM  PM  FBM تاثیر    
L  M  H  VH  VL  
L  VL  L  M  H  
H  L  M  M  VH  
M  L  M  VL  VH  
L  M  L  VL  VH  
M  VL  M  L  H  
L  L  M  H  M  
H  H  M  VL  VH  
M  M  M  L  H  
M  H  H  VH  L  
H  VH  VH  H  M  
M  H  H  VH  VL  

  

)ي سیستمبازه(تعریف توابع عضویت اعداد فازي . 4جدول  

  متغیرهاي زبانی  اعداد فازي مثلثی
    (VL)خیلی کم (0,1,3)
  (L)کم  (1,3,5)

   (M)متوسط  (3,5,7)
   (H)زیاد  (5,7,9)
   (VH) خیلی زیاد  (7,9,10)

  
 یسلسله مراتب يفاز يگرا بدیهه یصورت گرفته با استفاده از روش طراح یینها يبند رتبه .5جدول

 OM  SM  CBM  PM  FBM  ي هاژاسترات

حجم اطالعاتی 
  محاسبه شده

0.34039 
  

0.198107 
  

0.40062 
  

0.565966 
  

1.084627 
  

  5  4  3  1  2  ه نهاییبرت
 

  يبند نتیجه و جمع -5
 یلبه دل. کند می یفاا یددر ساخت و تول یبوده و نقش مهم یریتمد یمساله اساس یک یراتو تعم ينگهدار راهبرد انتخاب

هاي زیادي در این زمینه پژوهش .استمنظور مناسب  ینا يبرا يفاز ياستفاده از تئور ی،واقع یايدر دن یتوجود عدم قطع
از . گان آشکار استها روش تحلیل سلسله مراتبی بکار رفته است، نقایص این روش بر هم تر آن صورت گرفته که در بیش
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مقاله کاربرد روش  یندر ا رواین رو مدلی که سادگی و دقت باال داشته باشد، مد نظر نویسندگان این مقاله بوده است، ازاین
شود مدل  مشاهده می. در معدن سونگون مطالعه شد یراتو تعم گهدارين راهبرددر انتخاب  يفاز يگرا یههبد یحاطر

 .داردها  و دیگر مدل] COPRAS ]2چون  ارائه شده هم يها با مدل یسهدر مقا ییباال ییدقت و کارا ی،سادگ ،حاضر
ها را تواما فازي و یا قطعی لحاظ توان براي کارشناسان وزن در نظر گرفته و نیز ارزیابیچنین در مدل پیشنهادي می هم
مدل حاضر  ینچن هم. دکرتوان استفاده  یم یزن یگردر موارد د یراتو تعم ينگهدار يانتخاب استراتژ يروش برا ینا از. نمود
  .توسعه داد 13یشناخت یتعدم قطع یطی که اطالعات موجود اندك است موسوم بهدر شرا توانیرا م

  
 :مراجع

[1] Sayadi, Ahmad Reza, Ali Lashgari, and Jacek Jack Paraszczak. "Hard-rock LHD cost 
estimation using single and multiple regressions based on principal component 
analysis." Tunnelling and Underground Space Technology 27, no. 1 (2012): 133-141.  

[2] Fouladgar, Mohammad Majid, Abdolreza Yazdani-Chamzini, Ali Lashgari, Edmundas 
Kazimieras Zavadskas, and Zenonas Turskis. "Maintenance strategy selection using 
AHP and COPRAS under fuzzy environment." International journal of strategic 
property management 16, no. 1 (2012): 85-104.  

[3] Murthy, D. N. P., and E. Asgharizadeh. "Optimal decision making in a maintenance 
service operation." European Journal of Operational Research 116, no. 2 (1999): 
259-273. 

[4] De Almeida, A. T., and G. A. Bohoris. "Decision theory in maintenance decision 
making." Journal of Quality in Maintenance Engineering 1, no. 1 (1995): 39-45. 

[5] Bevilacqua, M., and M. Braglia. "The analytic hierarchy process applied to 
maintenance strategy selection." Reliability Engineering & System Safety 70, no. 1 
(2000): 71-83. 

[6] Bertolini, M., M. Braglia, and G. Carmignani. "Application of the AHP methodology 
in making a proposal for a public work contract." International Journal of Project 
Management 24, no. 5 (2006): 422-430. 

[7] Al-Najjar, Basim, and Imad Alsyouf. "Selecting the most efficient maintenance 
approach using fuzzy multiple criteria decision making." International Journal of 
Production Economics 84, no. 1 (2003): 85-100. 

[8] Azadivar, Farhad, and Victor Shu. "Maintenance policy selection for JIT production 
systems." International Journal of Production Research 37, no. 16 (1999): 3725-
3738. 

[9] Gaonkar, Rajesh S. Prabhu, A. K. Verma, and A. Srividya. "Exploring fuzzy set 
concept in priority theory for maintenance strategy selection problem." 
International Journal of Applied Management and Technology 6, no. 3 (2008): 7. 

[10] Bashiri, Mahdi, Hossein Badri, and Taha Hossein Hejazi. "Selecting optimum 
maintenance strategy by fuzzy interactive linear assignment method." Applied 
Mathematical Modelling 35, no. 1 (2011): 152-164. 

[11] Wang, Ling, Jian Chu, and Jun Wu. "Selection of optimum maintenance strategies 
based on a fuzzy analytic hierarchy process." International Journal of Production 

                                                             
13 Epistemic uncertainty 



  FAD                                                                                                        19انتخاب استراتژي نگهداري و تعمیرات با استفاده از 
  

 

Economics 107, no. 1 (2007): 151-163. 
[12] Kulak, Osman, and Cengiz Kahraman. "Fuzzy multi-attribute selection among 

transportation companies using axiomatic design and analytic hierarchy process." 
Information Sciences 170, no. 2 (2005): 191-210. 

[13] Suh, Nam P. The principles of design. Vol. 990. New York: Oxford University Press, 
1990. 

[14] Kulak, Osman, and Cengiz Kahraman. "Fuzzy multi-attribute selection among 
transportation companies using axiomatic design and analytic hierarchy process." 
Information Sciences 170, no. 2 (2005): 191-210. 

[15] Kulak, Osman, and Cengiz Kahraman. "Multi-attribute comparison of advanced 
manufacturing systems using fuzzy vs. crisp axiomatic design approach." 
International Journal of Production Economics 95, no. 3 (2005): 415-424. 

[16] Kulak, Osman. "A decision support system for fuzzy multi-attribute selection of 
material handling equipments." Expert Systems with Applications 29, no. 2 (2005): 
310-319. 

[17] Kulak, Osman, M. Bülent Durmuşoğlu, and Cengiz Kahraman. "Fuzzy multi-attribute 
equipment selection based on information axiom." Journal of Materials Processing 
Technology 169, no. 3 (2005): 337-345. 

[18] Kannan, Devika, Govindan Kannan, and Sivakumar Rajendran. "Fuzzy Axiomatic 
Design Approach based Green Supplier Selection: A Case Study from Singapore." 
Journal of Cleaner Production (2014). 

[19] Chen, Shyi-Ming. "Aggregating fuzzy opinions in the group decision-making 
environment." Cybernetics & Systems 29, no. 4 (1998): 363-376. 

[20] Cebi, Selcuk, and Cengiz Kahraman. "Developing a group decision support system 
based on fuzzy information axiom." Knowledge-Based Systems 23, no. 1 (2010): 3-
16. 

[21] Kahraman, Cengiz. "A new multi-attribute decision making method: Hierarchical 
fuzzy axiomatic design." Expert Systems with Applications 36, no. 3 (2009): 4848-
4861. 

  



  ورفراگیر ت مدیریت نگهداري و تعمیرات بهرهاستفاده از یک مدل آماري در بررسی اثرا
 )TPM  (بر سطح سیگماي محصوالت تولیدي 

  رشید افرازدوگاهه
  ، تهران ، ایراندانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ، دانشگاه آزاد واحد  تهران جنوب ، دانشکده مهندسی صنایع 

  ∗ امیرعباس شجاعی
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  )10/09/1391 :پذیرش، تاریخ 20/06/1391: تاریخ دریافت(
 چکیده

سطح سیگماي فرایند به عنوان شاخصی که نشان دهنده کارایی و اثربخشی یک فرایند می باشد اثرات مهمی در راندمان و در نتیجه 
هاي به عنوان یکی از راهکار )TPM(رقابت پذیري یک بنگاه تولیدي بر جا می گذارد، در این میان نگهداري و تعمیرات بهره ور فراگیر 

. و نرم تاثیرگذار بر تولید دارد، دیدگاه بهبود مستمر بر فرایندهاي مربوط به نهاده هاي سخت کارایی سیستم بهبود و افزایش
، بر اساس فازهاي تعریف شده سطح سیگماي محصوالت به پژوهش از چهار فاز تشکیل شده استمتدولوژي طراحی شده در این 

ریزي شده، ابزارهاي حفظ  ، نت برنامه، نت خودگردان، کایزنTPM )5Sگانه تشکیل دهنده  عنوان متغیر وابسته و عوامل هشت
 ، با استفاده ازفته شدهبه عنوان متغیر مستقل در نظر گر) یمنی و سالمتیاداري و وضعیت ا TPM، کیفیت، وضعیت آموزش پرسنل

هاي وجود و یا عدم وجود ارتباط معنی داري میان متغیرهاي  هاي نمونه برداري از خطوط تولید یک شرکت مخابراتی آزمون داده
چنین معادله رگرسیون خطی مربوطه  ، هممیزان همبستگی رتبه بندي شده استمستقل و متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفته و 

، اي این پژوهش در محیط مورد بررسیه بر اساس یافته. ی جهت بهینه سازي پشنهاد شده استضریزي ریا تشکیل شده و مدل برنامه
ترین تاثیر بر  ، نت خودگردان و نت برنامه ریزي شده داراي بیش، ابزارهاي حفظ کیفیتTPMدر میان اجزاء هشتگانه تشکیل دهنده 

چنین در صورت تصیم بر  هم. ما بر این ابزارها تمرکز نمودسیگسطح سیگماي محصوالت بوده و الزم است جهت بهبود وضعیت سطح 
ریزي ریاضی پیشنهادي میزان تمرکز بهینه بر هریک از  ارتقاء سطح سیگماي محصوالت تا حد مشخصی می توان با حل مدل برنامه

 .را مشخص و جاري سازي نمود TPMعوامل 

 .، ابزارهاي حفظ کیفیت، سیگماي فرایند)TPM(ور فراگیر  مدیریت نگهداري و تعمیرات بهره :ها کلیدواژه
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Abstract 
Process sigma level as an indicator that shows the effectiveness and efficiency of the process has 
a significant impact on the efficiency and hence competitiveness of manufacturing firms. Among 
these TPM is a strategy to enhance system performance, continuous processes improvement 
related to soft and hard factors affecting production. The methodology developed in this study 
consists of four phases. Products based on these phases, define sigma level as the dependent 
variable and TPM components as independent variables according to the considerations in this 
paper. Using data from a sampling line of a telecommunication company, tests for absence of a 
significant relationship between the independent variables and the dependent variable were 
examined and correlations ranked. The corresponding linear regression equation, consisting of 
mathematical programming models, have been proposed to be optimized. Based on the results in 
this study, among the eight components comprising the TPM, maintaining quality tools, 
autonomous maintenance, planned maintenance, have greatest impact on sigma level products. 
Keywords: TPM, Sigma Level of Products, Maintaining Quality Tools 

  
  مقدمه

ها قبل از تعریف پروژه  بسیاري از شرکت. ین متدولوژي کیفیت در جهان دانستتوان شش سیگما را فراگیرتر امروزه می
. ي سطح سیگما براي محصولی خاص می پردازند هاي شش سیگما اقدام به محاسبه ي سطح سیگماي فرایند و یا محاسبه

تواند جایگاه کیفی و وضعیت تولید شرکت را در قالب یک یا چند عدد ساده و قابل  این امر از آن جهت مفید است که می
کیفیت باالتر و  امروزه ضرورت تولید محصوالت با. هاي کیفی یاري دهد فهم به نمایش بگذارد و مدیران را در راستاي برنامه

هت رسیدن هاي تولیدي و استفاده از ابزارها و رویکردهایی ج تر به فرایند ها را ملزم به دقت و توجه بیش هزینه کمتر شرکت
عمیراتی که ذهن تولیدکنندگان ، جدیدترین و کاراترین سیستم نگهداري و تدر موقعیت کنونی. به هدف مذکور نموده است

ابزاري نسبتا کم  TPM. است (TPM)ور جامع  و صاحبان صنایع را به خود معطوف کرده است نگهداري و تعمیرات بهره
در تعداد عیوب غیرمنتظره هزینه و با کارایی و اثربخشی باالست که اجراي آن در صنایع مختلف منجر به کاهش بسیار زیاد 

، و افزایش بسیار زیاد در هاي کیفیت و موجودي در حال ساخت ، هزینهاي مستقیم نگهداري و تعمیراته ، هزینهتجهیزات
ي بی مهابا و نسنجیده از ابزارهاي کیفی در بسیاري موارد منجر به وارد  استفاده. شده است... وري نیروي انسانی و  بهره

هاي  ، هزینهاست که عالوه بر هزینه هاي مادي رویکردها شده ها و ناتمام ماندن اجراي آن هاي سنگین بر شرکت آمدن زیان
رو الزم است قبل از به کار بردن هر ابزاري، تاثیر آن بر  از این. کند ها تحمیل می روانی و انگیزشی سنگینی را نیز بر شرکت

زار جهت رسیدن به باالترین ، تعدیالت و تغییرات الزم در آن اببررسی قرار گیرد و در صورت لزوم بهبود سطح کیفیت مورد
تواند شاخصی  براي فرایند هاي تولیدي می سطح سیگماي  از طرفی محاسبه. رایی و اثربخشی حاصله صورت پذیردکا

  .هاي تولیدي، در دست مدیران باشد استاندارد و مطلوب جهت بررسی و مقایسه ي فرایند
 کیفیت ارشد مهندس اسمیت، بیل به سیگما ششي  ایده و نام. گرفت صورت موتوروال در 1979 سال در سیگما شش تولد

 سیگما شش 1987 سال در. شود می شناخته سیگما شش پدر عنوان به اکنون که شود می داده نسبت موتوروال شرکت
 شش. گردید تعیین ساله 5 راهکار کی عنوان به سیگما شش کیفی سطح به رسیدن و شد معرفی موتوروال در رسمی طور به

 در گیر چشم نتایج به دستیابی براي روش یک که است سازمان بخش اثر بهبود جامع و کمی شناسی روش یک سیگما
  .[1]دهد  ارائه می  سازمان

ها خطا نبوده اند و به  درصد از فرصت 9996/99هر گاه سازمانی به سطح شش سیگما برسد این بدان معناست که حدود 
  . [2]خطا در یک ملیون فرصت در سازمان وجود دارد  3,4عبارت دیگر فقط 

 یا صنعتی يها محیط در ها نقص حداقل رساندن روي بر آن تمرکز کانون که است نوآوري سیگما یک شش متدولوژي
 تعریف را شرکت هاي بخش تمام در آمده هر مساله پیش در نقص ،سیگما شش است، زمینه آن در حل مسأله و خدماتی
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 شناسایی متدولوژي یک سیگما شش ترتیب بدین .گردیده است درك مشتري وسیله به یا مدیریت وسیله که به میکند
  .  [3]باشد  می ها آن حذف و ها نقص علت چنین

ت داشته باشد ضایعات مندي مشتریان و مطلوبیت مد نظر آنها مغایر هاي شش سیگما به هر آنچه که با رضایت برنامهدر 
، راهبرد شش سیگما در برگیرنده استفاده از ابزارهاي آماري در قالب یک روش ساخت یافته است تا با گفته می شود

تر و با هزینه کمتري به  ، تولید محصوالت و ارائه خدمات بهتر و سریعمورد نیاز در دنیاي رقابتی امروزدستیابی به دانش 
  . [4]انجام رشد 

TPM منظور به ها سال طول در و شد ایجاد ژاپن صنایع در آمریکا، صنایع از الگوبرداري با 1970 تا 1950 سال از 
خودگردان توسط اپراتورهاي  نت: عبارتند از اصل اول  TPMمشخصات اصلی . کردتغییر  نیازهاي صنعت به پاسخگویی

  هاي کوچک کاري  هاي گروه استفاده از فعالیت: ي بیشینه کردن اثربخشی و اصل سومها فعالیت: تولید، اصل دوم
 میان عوامل و مالی عملیاتی، فناوریکی، رفتاري، فرهنگی، ساختاري، عوامل، جانب از مشکالتی TPM کارگیري به در

 بهبود در عظیمیي  بالقوه عامل تواند می فوق موانع رفع و آن صحیح بردن کار به اما. آید می وجود به سازمانی و یبخش
  . [5] باشد سازمان عملکرد
 TPMو تولید ناب همزمان بردن کار به که اند داده نشان ، تحقیقاتعه هاي تولید ناب به شمار می رودیکی از زیرمجمو 
  . [6]آید  می تنهایی، فائق به متدولوژي دو آن از کدام هر کاربرد هاي محدودیت بر ،)ناب سیگماي شش( سیگما شش

 جهت همینطور و دارد اطالعات مناسب تسهیم و همکاري و تعامل مدیریت، حمایت به نیاز ناب سیگماي شش رویکرد
  . [7] نیازمندیم سازمانی بهبود و تغییر سیستماتیک رویکرد کی به آن اجراي
 میباشد معمول غیر و بزرگ نتایج و اهداف تحقق براي پتانسیلی سیگما، شش و ناب از تولید تلفیقی رویکرد کی از استفاده

[8] .  
و مشکلی که عموما پیش  شود عنوان یک نظم و مقررات تکنیکی و پروژه محور توسط نیروي کار درك می هشش سیگما ب

تر بر روي بهبود  ، بیش TPM، از سوي دیگر. تحصیل کافی را ندارند ي آموزش و سابقهکه افراد ي اینست  واسطه به آید می
  . [9]شرکت تمرکز دارد / مستمر در فرایند کارخانه 

ترین عذرهاي  تواند بزرگ و شش سیگماست و می TPM، بارتون و بیارد  یک مدل ترکیبی از مدل ارائه شده توسط توماس
  . [10]را مردود سازد  "شش سیگما قابل تحقق نمی باشد"ها که  عنوان شده شرکت

ارکت کارکنان و فرهنگ ، مشتاثیر مستقیم عواملی نظیر آموزش صنایع کوچک در مالزي حاکی از دریک مطالعه موردي 
  . [11]دارد  TPMعنوان فاکتورهاي کلیدي و بحرانی در موفقیت پیاده سازي  سازمانی به

هاي تولیدي گردد  تواند منجر به بهینه سازي و افزایش کارایی سیستم هاي تولیدي می در سیستم TPMاستفاده مناسب از 
[12]  .  
ها را موجب  تواند کارایی کلی تجهیزات را افزایش داده و و در نتیجه کاهش ضایعات و دوباره کاري می TPMچنین  هم

 . [13]گردد 

  تشریح متدولوژي طراحی شده  
 این از فعالیت 4، دهند رکن اساسی تشکیل شده که شالوده این سیستم را تشکیل می 8از  )TPM(ور فراگیر  مدیریت بهره

 یک ،جدید تجهیزات و محصوالت برروي کنترلی  تمـسیس آغاز براي فعالیت یک ،تولید در کارایی ایجاد براي رکن 8
در این تحقیق با توجه . است تجهیزات با کار در سالمتی و ایمنی  زمینه در بقیه و مدیریت اثربخشی افزایش براي فعالیت

گام طراحی گردیده که بر اساس آن  4، مدلی با بر سطح سیگماي محصوالت TPMبه موارد فوق الذکر جهت بررسی اثرات 
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بسته در نظر به عنوان متغیر مستقل و سطح سیگماي محصوالت به عنوان متغیر وا TPMگانه تشکیل دهنده  8عوامل 
   .شود گرفته می

مسـتقل و   چنین متغیرهـاي  هم.  نمایش داده شده است) 1(شماره  متدولوژي طراحی شده در این پژوهش بر اساس نمودار
ها در پژوهش فوق از خطوط تولیـد یـک شـرکت مخـابراتی جمـع آوري       داده. آورده شده است) 1(وابسته در جدول شماره 

آمـاري تعریـف شـده     هـاي  آوري اطالعات به جزء سطح سیگماي محصول کـه بـر اسـاس روش   جمع و کار  ساز. شده است
این چـک  . باشد هاي مربوطه و ممیزي از خطوط تولید می طراحی چک لیست TPMگانه  8ل ، براي عواممحاسبه شده است

ستقل در نظـر گرفتـه شـده    که در این پژوهش به عنوان متغیرهاي م TPMها براي مفاهیم مربوط به هر یک از اجزاء  لیست
، طراحی شده و خطوط تولید محصوالت انتخابی در حین فرایند تحقق تعریف هر یک هاي موجود در اند بر اساس زیرساخت

بـه   هـاي تشـکیل دهنـده    هاي طراحی شده براي هر یـک از زیرشـاخص   لیست چک. محصول مورد ممیزي قرار گرفته است
ها و تبـدیل آن بـه اطالعـات قابـل تصـمیم       ادهفزار مورد استفاده در تجزیه و تحلیل دنرم ا. ارائه شده است 1پیوست شماره 
  .ین نرم افزار استفاده گردیده استها از ا بوده و در کلیه فرضیات آماري و رگرسیون  MINITABگیري نرم افزار 

                

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  گردش فرایند فازهاي تحقیق .1نمودار

   

مرور کلی ، 
د یمشاهده خط تول
/ ند یو انتخاب فرا
 محصوالت

مطالعه مدیریت بهره ور فراگیر و عوامل موثر 
  برآن

مطالعه عوامل وقوع عدم تطابق در ایستگاههاي 
  آزمون

و تعیین  TPMتجزیه و تحلیل عوامل موثر بر 
 متغیرهاي مستقل و وابسته

و  TPMتعیین محصوالت جهت بررسی ارتباط 
  سطح سیگما

  محاسبه سطح سیگماي محصوالت انتخاب شده •
متناسب با هر   TPMمحاسبه عوامل موثر بر  •

  :محصول شامل 
درصد  -5S    (2( میزان پیاده سازي آراستگی   -  1

درصد استفاده از کایزن    -3خودگردان     اجراي نت
ستفاده از ا -5پیاده سازي نت برنامهریزي شده   -4

میزان پرسنل آموزش دیده   -6ابزارهاي حفظ کیفیت 
داد حوادث  تع -8اداري   TPMمیزان پیاده سازي   -7

  ایمنی و سالمتی

انجام آزمون فرض وجود و یا عدم وجود رابطه معنی داري میان سطح 
و رتبه  TPMعامل تشکیل دهنده  8سیگماي محصول و هر یک از 

  بندي میزان همبستگی
  تشکیل معادله رگرسیونی متناسب با داده هاي نمونه برداري

  پیشنهاد مدل برنامه ریزي ریاضی
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   تعریف متغیرهاي مستقل و وابسته در مدل پیشنهادي. 1جدول

  

  

  

  

  

                               

  

  :فرضیات آماري 
میان سطح سیگماي محصوالت و میزان پیاده سازي نظام آراستگی رابطه معنی داري وجود :  1فرض شماره 

  .دارد
  نسبی: ، سطح سنجش متغیر)Y(سطح سیگماي محصوالت  :متغیر وابسته

  نسبی: ، سطح سنجش متغیر)X1(میزان پیاده سازي نظام آراستگی : متغیر مستقل

  ضریب همبستگی پیرسون  :آزمون مورد استفاده
  .گردان رابطه معنی داري وجود داردمیان سطح سیگماي محصوالت و میزان اجراي نت خود: 2فرض شماره 
  نسبی: ، سطح سنجش متغیر)Y(سطح سیگماي محصوالت  :متغیر وابسته

  نسبی: ، سطح سنجش متغیر)X2(درصد اجراي نت خودگردان : متغیر مستقل

  ضریب همبستگی پیرسون  :آزمون مورد استفاده
  .کایزن رابطه معنی داري وجود داردمیان سطح سیگماي محصوالت و میزان استفاده از : 3فرض شماره 
  نسبی: ، سطح سنجش متغیر)Y(سطح سیگماي محصوالت  :متغیر وابسته

  نسبی: ، سطح سنجش متغیر)X3(درصد استفاده از کایزن : متغیر مستقل

  ضریب همبستگی پیرسون :آزمون مورد استفاده

ي شده رابطه معنی داري وجود میان سطح سیگماي محصوالت و میزان اجراي نت برنامه ریز: 4فرض شماره 
  .دارد

  ینسب: ، سطح سنجش متغیر)Y(سطح سیگماي محصوالت  :متغیر وابسته

  نسبی: ، سطح سنجش)X4(ریزي شده  درصد پیاده سازي نت برنامه: متغیر مستقل

 نوع متغیر عالمت متغیر عنوان متغیر 

 وابسته Y سطح سیگماي محصول 1

 مستقل 5S X1میزان پیاده سازي  2

 مستقل X2 خودگرداندرصد اجراي نت  3

 مستقل X3 درصد استفاده از کایزن 4

 مستقل X4 ریزي شده درصد پیاده سازي نت برنامه 5

 مستقل X5 درصد استفاده از ابزارهاي حفظ کیفیت 6

 مستقل X6 درصد پرسنل آموزش دیده 7

 مستقل X7 اداري TPMدرصد پیاده سازي  8

 مستقل X8 تعداد حوادث ایمنی و سالمتی 9
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  ضریب همبستگی پیرسون :آزمون مورد استفاده

کیفیت رابطه معنی داري میان سطح سیگماي محصوالت و میزان استفاده از ابزارهاي حفظ : 5فرض شماره 
  .وجود دارد

  نسبی: سنجش متغیر، سطح )Y(سطح سیگماي محصوالت  :متغیر وابسته

  نسبی: ، سطح سنجش)X5(درصد استفاده از ابزارهاي حفظ کیفیت : متغیر مستقل

ضریب همبستگی پیرسون :د استفادهآزمون مور  

  .دیده رابطه معنی داري وجود دارد میان سطح سیگماي محصوالت و میزان پرسنل آموزش: 6فرض شماره 
  نسبی: سنجش متغیر ، سطح)Y(سطح سیگماي محصوالت  :متغیر وابسته

  ، سطح سنجش  نسبی)X6(درصد پرسنل آموزش دیده : متغیر مستقل

ضریب همبستگی پیرسون :رد استفادهآزمون مو  

  .اداري رابطه معنی داري وجود دارد TPMمیان سطح سیگماي محصوالت و میزان پیاده سازي : 7فرض شماره 
  نسبی: غیر، سطح سنجش مت)Y(سطح سیگماي محصوالت  :متغیر وابسته

  نسبی: ، سطح سنجش)X7(اداري TPMدرصد پیاده سازي : متغیر مستقل

ضریب همبستگی پیرسون :آزمون مورد استفاده  

  .المتی رابطه معنی داري وجود داردمیان سطح سیگماي محصوالت و تعداد حوادث ایمنی و س: 8فرض شماره 
  نسبی: ، سطح سنجش متغیر)Y(سطح سیگماي محصوالت  :متغیر وابسته

  نسبی: جش، سطح سن)X8(تعداد حوادث ایمنی و سالمتی : متغیر مستقل

  ضریب همبستگی پیرسون :آزمون مورد استفاده

جهـت جمـع   . متغیرهاي مستقل جمع آوري شـده اسـت  هاي مربوط به متغیر وابسته و  جهت انجام فرضیات فوق، ابتدا داده
هاي طراحی شده میـزان   آوري این اطالعات در یک بازه زمانی که منجر به تولید محصوالت شده است بر اساس چک لیست

در خطوط تولید مورد ممیزي قرار گرفته اسـت در پایـان نیـز سـطح سـیگماي       TPMپیاده سازي هر یک از اجزاء هشتگانه 
بـر اسـاس ماهیـت وجـودي     ) متغیـر وابسـته  (سیگماي محصوالت تولید سطح . الت تولید شده محاسبه گردیده استمحصو

هـاي طراحـی    بر اسـاس چـک لیسـت   ) متغیرهاي مستقل( TPMو میزان پیاده سازي هر یک از اجزاء  6عددي بین صفر تا 
  . دهد داده هاي خام مربوط به این پژوهش را نمایش می 2جدول شماره . دي بین صفر تا یک محاسبه شده استشده عد

، آزمون مورد استفاده در تعیین وجود و یا عدم وجود ارتباط معنـی داري  س موارد فوق الذکر و نوع متغیرهاچنین بر اسا هم
  . باشد هاي پارامتریک می میان متغیر وابسته و متغیرهاي مستقل بر اساس کنترل شرایط ذیل از آزمون

هاي پارامتریک  شرایط استفاده از آزمون  

:اي یا نسبی باشد متغیرها فاصله سطوح سنجش: الف  
.غیرها داراي سطح سنجش نسبی هستندهاي فوق کلیه مت در مورد داده  

:ها نرمال باشد توزیع داده: ب  
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  .نماید می باشد که نرمال بودن توزیع را اثبات می 0,05بدست آمده براي کلیه متغیرها باالي  p valueمقادیر 
  :ها مستقل از هم باشند نمونه: ج

  .ي فوق شرط استقالل رعایت شده استها فرایند نمونه برداري در جمع آوري داده در
  :برابر باشد ها واریانس نمونه: د

  . براي کلیه متغیرهاست 0,05باالي  pvalueنتایج حاصل از ازمون بارتلت حاکی از مقادیر 

 هاي خام جمع آوري شده داده .2جدول

X8 X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1 Y  نمونهشماره 
0 0.7 0.5 0.51 0.85 0.55 0.3 0.81 4.2 1 
0 0.7 0.5 0.55 0.87 0.58 0.28 0.82 4.35 2 

0 0.7 0.5 0.62 0.89 0.62 0.22 0.83 4.56 3 
0 0.7 0.5 0.42 0.77 0.45 0.19 0.79 3.2 4 
0 0.7 0.5 0.44 0.79 0.38 0.18 0.65 3.31 5 
0 0.7 0.5 0.49 0.71 0.42 0.22 0.67 3.48 6 
0 0.7 0.5 0.52 0.45 0.45 0.24 0.67 3.63 7 
0 0.7 0.5 0.25 0.62 0.39 0.21 0.65 3.17 8 

0 0.7 0.5 0.29 0.55 0.32 0.26 0.7 3.54 9 
0 0.7 0.5 0.37 0.69 0.39 0.29 0.72 3.89 10 
1 0.65 0.3 0.21 0.41 0.25 0.18 0.61 2.89 11 

1 0.65 0.3 0.29 0.34 0.26 0.17 0.65 2.95 12 
1 0.65 0.3 0.31 0.43 0.28 0.23 0.66 3.01 13 
1 0.65 0.3 0.31 0.48 0.29 0.2 0.65 3.15 14 

1 0.65 0.3 0.28 0.25 0.22 0.19 0.6 2.87 15 
1 0.65 0.3 0.24 0.29 0.32 0.22 0.62 2.91 16 
1 0.65 0.3 0.33 0.35 0.35 0.24 0.66 3.25 17 
1 0.65 0.3 0.27 0.28 0.3 0.18 0.64 3.15 18 
1 0.65 0.3 0.25 0.24 0.26 0.16 0.59 2.88 19 
1 0.65 0.3 0.41 0.44 0.31 0.25 0.64 3.55 20 

1 0.68 0.3 0.47 0.71 0.42 0.29 0.72 4.52 21 
1 0.68 0.45 0.51 0.78 0.43 0.26 0.75 4.64 22 
1 0.68 0.45 0.42 0.74 0.33 0.22 0.69 3.94 23 
1 0.68 0.45 0.4 0.74 0.31 0.25 0.68 3.87 24 
1 0.68 0.45 0.37 0.72 0.3 0.28 0.63 3.52 25 
1 0.68 0.45 0.37 0.82 0.38 0.32 0.66 3.94 26 
1 0.68 0.45 0.45 0.88 0.47 0.35 0.7 4.36 27 
1 0.68 0.45 0.42 0.63 0.42 0.28 0.66 4.16 28 
1 0.68 0.45 0.44 0.68 0.45 0.34 0.72 4.47 29 
1 0.68 0.45 0.39 0.59 0.38 0.21 0.63 3.64 30 

 

  : ري اولیه متغیرهاتحلیل آما
م در جـدول  ، مینـیمم و مـاکزیم  هاي مستقل و وابسته شامل میانگین، انحراف از معیـار، واریـانس  تحلیل اولیه آماري متغیر

  .آورده شده است 3شماره 
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  تحلیل اولیه آماري متغیرهاي مستقل و وابسته .3جدول

  Variable   N        Mean  SE Mean    StDev  Minimum   Maximum   

Y         30       3.633    0.105    0.574    2.870    4.640 

X1        30      0.6823   0.0117   0.0638   0.5900   0.8300 

X2        30     0.24033  0.00929  0.05089  0.16000  0.35000 

X3        30      0.3760   0.0179   0.0981   0.2200   0.6200 

X4        30      0.5997   0.0379   0.2075   0.2400   0.8900 

X5        30      0.3867   0.0189   0.1034   0.2100   0.6200 

X6        30      0.4117   0.0162   0.0887   0.3000   0.5000 

X7        30     0.67667  0.00382  0.02090  0.65000  0.70000 

X8        30      0.6667   0.0875   0.4795   0.0000   1.000 

  

بـا  ) هـا  Xi( TPMو اجزاء تشکیل دهنـده  ) Yمتغیر وابسته (یزان همبستگی سطح سیگماي محصول بررسی م
  استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون مربوطه

به شرح  p-valueهاي فرض  از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردیده و مقدار ضریب همبستگی و  جهت انجام آزمون
  :ارائه گردیده است  4جدول شماره 

  میزان همبستگی متغیرهاي وابسته و مستقل بر اساس ضریب همبستگی پیرسون .4جدول

     Y      X1      X2      X3      X4      X5      X6      X7  
X1   0.702 

     0.000 

X2   0.752   0.412 

     0.000   0.024 

X3   0.755   0.857   0.487 

     0.000   0.000   0.006 

X4   0.774   0.722   0.579   0.747 

     0.000   0.000   0.001   0.000 

X5   0.806   0.756   0.452   0.848   0.749 

     0.000   0.000   0.012   0.000   0.000 

X6   0.525   0.573   0.377   0.677   0.779   0.609 
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     0.003   0.001   0.040   0.000   0.000   0.000 

X7   0.551   0.642   0.364   0.730   0.783   0.652   0.951 

     0.002   0.000   0.048   0.000   0.000   0.000   0.000 

X8  -0.125  -0.548   0.019  -0.579  -0.414  -0.413  -0.716  -0.803 

     0.511   0.002   0.921   0.001   0.023   0.023   0.000   0.000 

  
  هاي آماري تحلیل نتایج حاصل از فرضیه

حـوادث ایمنـی و سـالمتی بـا     بر اساس نتایج حاصل از ضرایب پیرسون بدست آمده کلیه متغیرهاي مستقل به جزء تعـداد  
ه در ، نوع رابطه و جهت آن میان هر یک از متغیرهاي مستقل و متغیر وابسـت باشند وابسته داراي ارتباط معنی دار میمتغیر 

  . آورده شده است 5جدول شماره 
 

اجزاء ( و متغیرهاي مستقل ) سطح سیگماي محصوالت(نوع رابطه و جهت آن بین متغیروابسته . 5جدول
  ) TPMتشکیل دهنده 

  جهت رابطه  نوع رابطه  وجود رابطه  عنوان متغیر مستقل  عنوان متغیر وابسته  ردیف

1    

  

سطح سیگماي 
  محصوالت

 )Y (  

  مثبت  بسیارقوي  دارد  ) 5S  )X1میزان پیاده سازي 
  مثبت  بسیار قوي  دارد  ) X2( درصد اجراي نت خودگردان   2
  مثبت  بسیار قوي  دارد  ) X3( درصد استفاده از کایزن   3
  مثبت  بسیار قوي  دارد  ) X4( درصد پیاده سازي نت برنامه ریزي شده   4
  مثبت  بسیار قوي  دارد  ) X5( درصد استفاده از ابزارهاي حفظ کیفیت   5
  مثبت  نسبتا قوي  دارد  ) X6( درصد پرسنل آموزش دیده   6
  مثبت  نسبتا قوي  دارد  ) X7( اداري  TPMدرصد پیاده سازي   7
  -  -  ندارد  ) X8( تعداد حوادث ایمنی و سالمتی   8

 

  رتبه بندي میزان همبستگی متغیرهاي مستقل با متغیر وابسته بر اساس ضریب همبستگی پیرسون

و سطح سـیگماي محصـول    TPMبر اساس ضرایب پیرسون بدست آمده رتبه بندي میزان همبستگی اجزاي تشکیل دهنده 
بزارهـاي  بر اساس داده هاي حاصل ضرایب همبستگی پیرسون درصـد اسـتفاده از ا  . ارائه شده است 6شرح جدول شماره  به

روي سطح سیگماي محصوالت تولیدي بوده و تعـداد حـوادث   ترین تاثیر بر  ریزي شده داراي بیش حفظ کیفیت و نت برنامه
  . اري با سطح سیگماي محصوالت نداردایمنی و سالمتی ارتباط معنی د
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  و سطح سیگماي محصول TPMرتبه بندي میزان همبستگی اجزاء تشکیل دهنده . 6جدول

  پیرسون ضریب همبستگی TPMعنوان متغیر تشکیل دهنده  عنوان متغیر  رتبه میزان همبستگی

1  X5 0,806  درصد استفاده از ابزارهاي حفظ کیفیت  

2  X4 0,774  ریزي شده درصد پیاده سازي نت برنامه  

3  X3 0,755  درصد استفاده از کایزن  

4  X2 0,752  درصد اجراي نت خودگردان  

5  X1  5میزان پیاده سازيS  0,702  

6  X7  درصد پیاده سازيTPM 0,551  اداري  

7  X6  0,525  پرسنل آموزش دیدهدرصد  

   

 

  تحلیل رگرسیون خطی
با توجه به ضرایب همبستگی و نوع رابطه بدست آمده میان متغیرهاي مستقل و وابسته و با توجه به اینکه رابطه میان  

بر اساس آزمون پیرسون اثبات نگردید جهت ) سطح سیگماي محصوالت(و متغیر وابسته ) تعداد حوادث ایمنی(  X8متغیر
لیل رگرسیون الزم است ابتدا جهت انجام تح. گردد یر در معادالت رگرسیونی وارد نمیکاهش حجم محاسبات این متغ

 روش خطیاز ) فاقد بعد سازي(براي این کار . ها در یک ترکیب خطی استفاده نمودها فاقد بعد گردند تا بتوان از آن داده
  .ارائه گردیده است 7به شرح جدول  هاي استاندارد شده داده.  استفاده شده است

x: هاي مثبت داریم  براي شاخص =           

x: هاي منفی داریم  براي شاخص =           

بایست آنالیز واریانس مربوط به آزمون انجام شده تا در صورت معنی داري ادامه  هت انجام تحلیل رگرسیون ابتدا میج
هاي  هاي مستقل و وابسته بر اساس دادهم بعدي معادله رگرسیونی میان متغیردر گا. گردد فرایند تحلیل رگرسیون انجام می
متغیرهاي خارج از مدل   P valueتشکیل شده و بر اساس مقادیر خروجی  Minitabنمونه برداري شده در نرم افزار 

داخلی متغیرها  ، پس از این مرحله اثرات گردند مرحله به مرحله کنار گذاشته شده و متغیرهاي اصلی انتخاب می
)Interaction( در ادامه خروجی فرایند ذکر شده در مراحل مختلف بر . گردد نیز بررسی شده و مدل نهایی تشکیل می

  . ارائه شده است Minitabهاي نرم افزار  اساس تحلیل
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  هاي استاندارد شده جهت استفاده در رگرسیون خطی داده .7جدول

X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1 Y  نمونهشماره 
1 1 0.822581 0.955056 0.887097 0.857143 0.975904 0.905172 1 

1 1 0.887097 0.977528 0.935484 0.8 0.987952 0.9375 2 

1 1 1 1 1 0.628571 1 0.982759 3 

1 1 0.677419 0.865169 0.725806 0.542857 0.951807 0.689655 4 

1 1 0.709677 0.88764 0.612903 0.514286 0.783133 0.713362 5 

1 1 0.790323 0.797753 0.677419 0.628571 0.807229 0.75 6 

1 1 0.83871 0.505618 0.725806 0.685714 0.807229 0.782328 7 

1 1 0.403226 0.696629 0.629032 0.6 0.783133 0.68319 8 

1 1 0.467742 0.617978 0.516129 0.742857 0.843373 0.762931 9 

1 0.6 0.596774 0.775281 0.629032 0.828571 0.86747 0.838362 10 

0.928571 0.6 0.33871 0.460674 0.403226 0.514286 0.73494 0.622845 11 

0.928571 0.6 0.467742 0.382022 0.419355 0.485714 0.783133 0.635776 12 

0.928571 0.6 0.5 0.483146 0.451613 0.657143 0.795181 0.648707 13 

0.928571 0.6 0.5 0.539326 0.467742 0.571429 0.783133 0.678879 14 

0.928571 0.6 0.451613 0.280899 0.354839 0.542857 0.722892 0.618534 15 

0.928571 0.6 0.387097 0.325843 0.516129 0.628571 0.746988 0.627155 16 

0.928571 0.6 0.532258 0.393258 0.564516 0.685714 0.795181 0.700431 17 

0.928571 0.6 0.435484 0.314607 0.483871 0.514286 0.771084 0.678879 18 

0.928571 0.6 0.403226 0.269663 0.419355 0.457143 0.710843 0.62069 19 

0.928571 0.6 0.66129 0.494382 0.5 0.714286 0.771084 0.765086 20 

0.971429 0.9 0.758065 0.797753 0.677419 0.828571 0.86747 0.974138 21 

0.971429 0.9 0.822581 0.876404 0.693548 0.742857 0.903614 1 22 

0.971429 0.9 0.677419 0.831461 0.532258 0.628571 0.831325 0.849138 23 

0.971429 0.9 0.645161 0.831461 0.5 0.714286 0.819277 0.834052 24 

0.971429 0.9 0.596774 0.808989 0.483871 0.8 0.759036 0.758621 25 

0.971429 0.9 0.596774 0.921348 0.612903 0.914286 0.795181 0.849138 26 

0.971429 0.9 0.725806 0.988764 0.758065 1 0.843373 0.939655 27 

0.971429 0.9 0.677419 0.707865 0.677419 0.8 0.795181 0.896552 28 

0.971429 0.9 0.709677 0.764045 0.725806 0.971429 0.86747 0.963362 29 

0.971429 0 0.629032 0.662921 0.612903 0.6 0.759036 0.784483 30 

  

Regression Analysis: Y versus X1; X2; X3; X4; X5; X6; X7  

The regression equation is 

Y = 0.560 + 0.212 X1 + 0.367 X2 + 0.004 X3 + 0.116 X4 + 0.339 X5 - 0.0392 X6 

    - 0.480 X7 

Predictor      Coef  SE Coef      T      P 

Constant     0.5600   0.6111   0.92  0.369 

X1           0.2121   0.2632   0.81  0.429 

X2          0.36667  0.08706   4.21  0.000 

X3           0.0042   0.1651   0.03  0.980 
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X4          0.11580  0.09047   1.28  0.214 

X5           0.3388   0.1188   2.85  0.009 

X6         -0.03919  0.05915  -0.66  0.515 

X7          -0.4800   0.6336  -0.76  0.457 

S = 0.0528961   R-Sq = 86.1%   R-Sq(adj) = 81.7% 

Analysis of Variance 

Source          DF        SS        MS      F      P 

Regression       7  0.382626  0.054661  19.54  0.000 

Regression Analysis: Y versus X1; X2; X4; X5; X6; X7  

The regression equation is 

Y = 0.552 + 0.216 X1 + 0.367 X2 + 0.115 X4 + 0.340 X5 - 0.0394 X6 - 0.474 X7 

Predictor      Coef  SE Coef      T      P 

Constant     0.5524   0.5207   1.06  0.300 

X1           0.2161   0.2077   1.04  0.309 

X2          0.36719  0.08279   4.44  0.000 

X4          0.11546  0.08750   1.32  0.200 

X5          0.34039  0.09901   3.44  0.002 

X6         -0.03940  0.05728  -0.69  0.498 

X7          -0.4738   0.5722  -0.83  0.416 

S = 0.0517342   R-Sq = 86.1%   R-Sq(adj) = 82.5% 

Analysis of Variance 

Source          DF        SS        MS      F      P 

Regression       6  0.382624  0.063771  23.83  0.000 

Regression Analysis: Y versus X1; X2; X4; X5; X7  

The regression equation is 

Y = 0.674 + 0.197 X1 + 0.363 X2 + 0.111 X4 + 0.341 X5 - 0.610 X7 

Predictor     Coef  SE Coef      T      P 

Constant    0.6740   0.4844   1.39  0.177 

X1          0.1972   0.2037   0.97  0.343 

X2         0.36273  0.08162   4.44  0.000 

X4         0.11123  0.08632   1.29  0.210 

X5         0.34125  0.09791   3.49  0.002 
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X7         -0.6102   0.5308  -1.15  0.262 

S = 0.0511632   R-Sq = 85.9%   R-Sq(adj) = 82.9% 

Analysis of Variance 

Source          DF        SS        MS      F      P 

Regression       5  0.381358  0.076272  29.14  0.000 

Regression Analysis: Y versus X2; X4; X5; X7  

The regression equation is 

Y = 0.740 + 0.362 X2 + 0.129 X4 + 0.384 X5 - 0.551 X7 

Predictor     Coef  SE Coef      T      P 

Constant    0.7401   0.4790   1.55  0.135 

X2         0.36204  0.08152   4.44  0.000 

X4         0.12944  0.08415   1.54  0.137 

X5         0.38427  0.08715   4.41  0.000 

X7         -0.5509   0.5266  -1.05  0.306 

S = 0.0510995   R-Sq = 85.3%   R-Sq(adj) = 83.0% 

Analysis of Variance 

Source          DF        SS        MS      F      P 

Regression       4  0.378903  0.094726  36.28  0.000 

Regression Analysis: Y versus X2; X4; X5  

The regression equation is 

Y = 0.242 + 0.378 X2 + 0.0766 X4 + 0.369 X5 

Predictor     Coef  SE Coef     T      P 

Constant   0.24184  0.05065  4.77  0.000 

X2         0.37775  0.08027  4.71  0.000 

X4         0.07664  0.06745  1.14  0.266 

X5         0.36909  0.08609  4.29  0.000 

S = 0.0511921   R-Sq = 84.7%   R-Sq(adj) = 82.9% 

Analysis of Variance 

Source          DF       SS       MS      F      P 

Regression       3  0.37605  0.12535  47.83  0.000 
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Regression Analysis: Y versus X2; X5  

The regression equation is 

Y = 0.227 + 0.415 X2 + 0.435 X5 

Predictor     Coef  SE Coef     T      P 

Constant   0.22702  0.04921  4.61  0.000 

X2         0.41496  0.07367  5.63  0.000 

X5         0.43468  0.06421  6.77  0.000 

S = 0.0514673   R-Sq = 83.9%   R-Sq(adj) = 82.7% 

Analysis of Variance 

Source          DF       SS       MS      F      P 

Regression       2  0.37266  0.18633  70.34  0.000 

Regression Analysis: Y versus X2; X5; X2X5  

The regression equation is 

Y = 0.496 - 0.017 X2 + 0.003 X5 + 0.677 X2X5 

Predictor     Coef  SE Coef      T      P 

Constant    0.4960   0.2238   2.22  0.036 

X2         -0.0174   0.3586  -0.05  0.962 

X5          0.0029   0.3563   0.01  0.994 

X2X5        0.6772   0.5498   1.23  0.229 

S = 0.0509815   R-Sq = 84.8%   R-Sq(adj) = 83.0% 

Analysis of Variance 

Source          DF       SS       MS      F      P 

Regression       3  0.37661  0.12554  48.30  0.000 

 

  :باشد ذیل میونی پیشنهادي به شرح ،  معادله رگرسیهاي انجام شده بر اساس  خروجی تحلیل

Y = 0.227 + 0.415 X2 + 0.435 X5 

و  درصد پیاده سازي نت خودگردان، دو عامل انجام شده هاي گرسیونی بدست آمده حاصل از تحلیلبر اساس  معادله ر
بر سطح  TPMتري نسبت به دیگر عوامل تشکیل دهنده  تاثیرات بیش درصد استفاده از ابزارهاي حفظ کیفیت

  :باشد اي استاندارد نشده به شرح ذیل میه بر اساس دادهنتایج تحلیل رگرسیونی .  نمایند سیگماي محصوالت ایفا می
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The regression equation is 

Y = 1.05 + 5.50 X2 + 3.25 X5 

Predictor    Coef  SE Coef     T      P 

Constant   1.0534   0.2283  4.61  0.000 

X2         5.5012   0.9767  5.63  0.000 

X5         3.2531   0.4805  6.77  0.000 

S = 0.238808   R-Sq = 83.9%   R-Sq(adj) = 82.7% 

 

Analysis of Variance 

Source          DF      SS      MS      F      P 

Regression       2  8.0233  4.0116  70.34  0.000 

 

 معادلهنسبت به متغیرهاي باقی مانده مستقل در ) سطح سیگماي محصول(هدف بیشینه سازي متغیر وابسته  با توجه به
ت در محیط مورد بررسی پیشنهاد ریاضی ذیل جهت افزایش سطح سیگماي محصوال ریزي ، مدل برنامهرگرسیون خطی

باشند  اطالعات اعدادي بین صفر و یک می ، در این مدل متغیرهاي مستقل با توجه به ساز و کار جمع آوريگردد می
علی سطح سیگما که در تحقیق فوق میانگین ف) محصول سطح سیگماي(است  6ر وابسته عددي بین صفر و چنین متغی هم

انگین فعلی در نظر گرفته ها حد پایین براي سطح سیگماي محصوالت می بوده بنابراین در محدودیت 3,63در محصوالت 
  :شده است

Max  Y = 1.05 + 5.50 X2 + 3.25 X5 

 

St : 

X2 ≤1 ≤0  

X5 ≤1 ≤0  

Y  ≤ 6  ≤3.63  

  

 TPMمیزان تمرکز بر هریک از ابزارهاي تاثیر گـذار   چنین محصوالت و همتوان سطح مطلوب سیگماي  با حل مدل فوق می
 . ص و از اتالف منابع جلوگیري نمودبر سطح سیگماي محصوالت را مشخ
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  نتیجه گیري و بحث
بر سطح سیگماي  )TPM(سازي و تجزیه و تحلیل اثرات نت بهره ور فراگیر  در تحقیق انجام شده که در آن به دنبال مدل

  : موارد زیر استخراج گردیدي بودیم محصوالت تولید

  برسطح سیگماي محصوالت   TPMرتبه بندي اثرات اجزاء تشکیل دهنده 
هاي نمونه گیري شده در شرکت مخابراتی تحت بررسی  با بررسی مستقل اثرات هر یک از اجزاء تشکیل  بر اساس داده

مبناي میزان اثرگذاري را بر 8توان رتبه بندي بر اساس جدول شماره  بر سطح سیگماي محصوالت تولیدي می TPMدهنده 
 : ارائه نمود

  

  بر سطح سیگماي محصوالت TPMرتبه بندي میزان تاثیرگذاري اجزاء  .8جدول 

  ضریب همبستگی پیرسون TPMعنوان متغیر تشکیل دهنده  عنوان متغیر  رتبه میزان همبستگی

1  X5 0,806  کیفیت درصد استفاده از ابزارهاي حفظ  

2  X4 0,774  ریزي شده درصد پیاده سازي نت برنامه  

3  X3 0,755  درصد استفاده از کایزن  

4  X2 0,752  درصد اجراي نت خودگردان  

5  X1  5میزان پیاده سازيS  0,702  

6  X7  درصد پیاده سازيTPM 0,551  اداري  

7  X6 0,525  درصد پرسنل آموزش دیده  

  

اي بر سطح سیگماي  که اثر مشخص و اثبات شده TPMبر اساس نتایج حاصله در محیط مورد بررسی تنها عاملی از 
مثبتی بر سطح سیگماي  گذارد تعداد حوادث ایمنی و سالمتی است و بقیه موارد هفتگانه داراي اثرات محصوالت نمی
داراي  0,806فظ کیفیت با ضریب همبستگی مثبت ، در این میان درصد استفاده از ابزارهاي حباشند محصوالت می

درصد اجراي نت خودگردان، میزان پیاده ریزي شده، درصد استفاده از کایزن،  ترین اثر و درصد پیاده سازي نت برنامه بیش
. ددارنهاي بعدي اثر گذاري قرار  و درصد پرسنل آموزش دیده در رتبهاداري  TPM، درصد پیاده سازي سازي نظام آراستگی

بایست بر  می  دهد با توجه به محدودیت در منابع جهت افزایش سطح سیگما در محیط مورد بررسی ها نشان می این آزمون
  . ع ابزارهاي حفظ کیفیت تمرکز نمودموضو
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  تحلیل رگرسیون خطی و ارائه مدل برنامه ریزي ریاضی 
بر اساس (یرهاي مستقل از معادله رگرسیون ه مرحله متغبر اساس تحلیل رگرسیون خطی انجام شده و با حذف مرحله ب 

دو عامل درصد استفاده از ابزارهاي حفظ کیفیت و درصد پیاده ) بدست آمده P VALUEو مقادیر  MINITABخروجی 
معادله رگرسیونی حاصل شده . باشند ترین تاثیر بر سطح سیگماي محصوالت تولیدي می سازي نت خودگردان داراي بیش

  :باشد هاي استاندارد شده به شرح ذیل می اساس دادهبر 
Y = 0.227 + 0.415 X2 + 0.435 X5 

  
بدست آمده اثرات داخلی پیاده سازي متغیرهاي  P VALUEمقادیر  MINITABبر اساس نتایج حاصل از خروجی نرم افزار 

اثرات . (صورت درجه یک در آمده است مستقل به صورت همزمان امکان ورود به معادله را نیافته و معادله رگرسیونی به
  )X5و  X2متقابل 

  : هاي استاندارد نشده به شرح است نین معدله رگرسیونی حاصل از دادهچ هم

Y = 1.05 + 5.50 X2 + 3.25 X5  

رگرسیونی بدست آمده  مدل  در راستاي افزایش سطح سیگماي محصوالت در محیط مورد پژوهش بر اساس معادله
  : گردد ضی ذیل پیشنهاد میریزي ریا برنامه

Max  Y = 1.05 + 5.50 X2 + 3.25 X5 

 

St :     

X2 ≤1 ≤0  

X5 ≤1 ≤0  

Y  ≤ 6  ≤3.63  
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  چکیده
هاي ارتعاشی سیلندر دیگر  مبناي سیگنالور احتراق داخلی بر هاي یک موت ، پیش بینی وضعیت عملکردي سیلندرهدف از این تحقیق

 عیوب مذکور  از ناشی موتور ارتعاشی هاي سیگنال سپس .شد ایجاد خودرو موتور در عمدي طور به جرقه بروز عدم ابتدا، .باشد آن می
 عصبی شبکه طراحی جهت ویژگی بردار و سالم، معیوب هاي سیگنال ماکزیمم آماري ویژگی از استفاده با پس از آن. گردید آوري جمع

که قادر به تشخیص و طبقه بندي  گردید ارائه 8/93% کارائی و 1:35:2 ساختار با پرسپترون شبکه خاتمه در. شد انتخاب مصنوعی
  .باشد دیگر می سیلندر هاي داده بر مبناي  هاي مجاور سیلندر در جرقه عدم

  .تبدیل موجک ،عدم بروز جرقه، شبکه عصبی ،موتور احتراق داخلی، تشخیص عیب :ها کلیدواژه
Fault Detection and Classification of Misfiring at Adjacent Cylinders 

using Wavelet Transform and Artificial Neural Network 
S.Nasiri  

Faculty member of Sharif University of Technology  
M.Nouri Khajavi Tehrani 

Faculty member of Shahid Rajaee Teacher Training University 
A.Eslami 

MSc Student of Shahid Rajaee Teacher Training University  
B.Tagharrobi 

Specialist of Mega motor Company 
Abstract 
This research aims to predict operational situation of cylinders of an in-line internal combustion 
engine based on vibration signals in other cylinders. Initially, misfiring was intentionally created. 
Then, vibration signals traced by the fault were acquired. Latter, feature vector was selected using 
maximum statistics feature of faulty and healthy signals in order to design an artificial neural 
network. Finally, Perceptron Neural Network (PNN) with 1:35:2 structures of 93.8% efficiency was 
proposed which is able to detect and classify the fault in the next cylinders based on vibration 
data in previous cylinders. 
Keywords: Fault Diagnosis, Internal Combustion Engine, Artificial Neural Network, Misfiring, 
Wavelet Transform 
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  مقدمه 
 مالی، جانی و ضررهاي از جلوگیري منظور به آالت ماشین ابتدائی عیوب تشخیص اتوماتیک براي یابی عیب هاي تکنیک
 مورد نقلیه در وسائط گسترده طور به که نیز موتورهاي احتراق داخلی. شوند می برده کار به تولید نرخ و کیفیت افزایش
در این زمینه . اند گرفته قرار فراوان توجه مورد غیر مخرب هاي تست توسط اتوماتیک یابی عیب در گیرند، می قرار استفاده

منظور معرفی شده است که این  هاي مختلفی نیز براي این روش. قیقات زیادي صورت گرفته استهاي اخیر تح در طی سال
ساختن  هاي تجربی صرف بوده و با استفاده از دنیاي نرم افزار به قدرتمند و هوشمند ها در حقیقت تکمیل کننده روش روش

  . اند عیب یابی کمک شایانی کرده
با استفاده از سیگنال هاي ارتعاشی صوتی اگزوز موتور دیزل لوکوموتیو و آنالیز  ]1[بوگوس و همکارش 2004در سال 

در این تحقیق عدم احتراق به وسیله قطع کردن پاشش سوخت . غیرخطی به بررسی عدم احتراق در این موتور پرداختند
ي تشخیص عدم احتراق در موتور شبیه سازي شده و با استفاده از آنالیز غیرخطی سیگنال هاي بدست آمده نتایج خوبی برا

  .دیزل بدست آمد
در . عیب یابی عدم احتراق موتور را با استفاده از تشخیص الگوي آماري ارائه دادند ]2[اسبورن و همکارانش 2005در سال 

در  این تحقیق فیلترهاي دیجیتال حوزه زاویه لنگ براي استخراج ویژگی سیگنال سرعت موتور استفاده شده و عدم احتراق
  .سیلندر موتور مشخص شد

با استفاده از مدل انرژي، عدم احتراق در سیلندر موتور احتراق داخلی را بررسی  ]3[تینوت و همکارانش 2006در سال 
در این روش که با استفاده از مدل انرژي موتور انجام شده با بررسی مرحله تراکم هر سیلندر و استخراج یک ویژگی . کردند

روش پیشنهاد شده اطالعات مفیدي را براي عیب یابی . احتراق در سیلندر به خوبی تشخیص داده شدبدون بعد عدم 
  .همزمان موتور در اختیار قرار داد

گسسته در پیش بینی عیوب احتراق  موجکمقاله اي را با عنوان کاربرد تبدیل  ]4[شیرازي و محجوب 2007در سال 
طور تجربی از یک موتور چهار سیلندر  هاي ارتعاشی که به این مقاله سیگنال در. موتورهاي احتراق داخلی ارائه کردند

سپس تبدیل ویولت گسسته . نویزگیري شدند TSA(1(زمان  حوزهروش میانگین یابی  بااحتراق داخلی گرفته شده بودند، 
نشان داد که تبدیل ویولت نتایج  .گرفت قرار استفاده مورد فرکانس–براي انتقال سیگنال از حوزه زمان به حوزه زمان

هاي احتراق در موتورهاي احتراق داخلی با دینامیک زودگذر  گسسته یک ابزار قدرتمند براي تشخیص و عیب یابی نقص
  .است

با استفاده از مجموعه هاي ناهمگن و شبکه عصبی عدم احتراق موتور را عیب  ]5[جیان مین و همکارانش 2011در سال 
هاي ارتعاشی  قیق به وسیله تست آزمایشگاهی عدم احتراق در موتور شبیه سازي شده و سیگنالدر این تح. یابی کردند

هاي  ب احتراق موتور مرتب شده و ویژگیسیگنال ارتعاشی موتور با توجه به ترتی. موتور در شرایط متفاوت جمع آوري شد
ها کاهش بعد داده شدند و عمل تشخیص و طبقه  هاي ناهمگن داده در ادامه با استفاده از مجموعه. موثر آن محاسبه شدند

  .عصبی پس انتشار انجام شده و نتایج قابل توجهی ارائه شدبندي توسط شبکه 
هاي  لی ردیفی بنزینی بر مبناي سیگنالهاي یک موتور احتراق داخ عملکردي سیلندر در تحقیق حاضر، پیش بینی وضعیت

ابتدا یک موتور احتراق داخلی چهار سیلندر ردیفی بنزینی انتخاب شده و . شد ارتعاشی یک یا دو سیلندر دیگر آن انجام
هاي تجربی با استفاده از تجهیزات  دید و دادهحالت سالم و عیب عدم احتراق سیلندرها، در آن به صورت دستی ایجاد گر

ها با  سپس با توجه به حجم داده .ش شدندها پیش پرداز ه با استفاده از تبدیل موجک دادهدر ادام. داده برداري کسب شد
در پایان . ها کاهش حجم پیدا کرده و براي تشخیص به شبکه عصبی داده شدند ده از ویژگی آماري ماکزیمم، دادهاستفا

                                                             
  Time Synchronous Averaging 1  
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هاي مجاور را با استفاده از  دید و توانست عدم جرقه در سیلندرارائه گر 8/93% و کارائی 1:35:2شبکه پرسپترون با ساختار 
  .ي یک سیلندر تشخیص داده و طبقه بندي نمایدها داده

  :مسیر پژوهش حاضر
  :براي فرآیند انجام پژوهش استفاده شده است 1با توجه به آزمایشگاهی و تجربی بودن این تحقیق از الگوریتم شکل  

  

 الگوریتم مورد استفاده براي عیب یابی .1شکل

محل  انتخاب استفاده، مورد سنسورهاي انتخاب شامل ها، سیستم یابی عیب و پایش وضعیت براي برداري داده کلی طور به
 و سیستم مختلف اجزاي نصب براي مناسب تست بستر طراحی استفاده، مورد سنسورهاي تعداد تعیین سنسور، قرارگیري
  .باشد می ها داده مجموعه کسب براي مناسب افزار سخت و نرم افزار

 AC، 4کانال 4هاي ارتعاشی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است، با داشتن  دستگاه جمع آوري سیگنال 
هاي نمایش شکل موج و طیف ارتعاشات در حالت ها و نمونه هاي مختلف آنالیز پیشرفته ارتعاشات،  داراي قابلیت DCکانال

ي مختلف و ذخیره اطالعات در حافظه ها یا خاموش ماشین، طبقه بندي ماشینباالنس، اندازه گیري در حالت استارت 
هر چهار سنسور به صورت . استفاده شد CTC در این تحقیق از چهار سنسور تک جهته پیزوالکتریک . داخلی است

شماتیک سیستم داده برداري در شکل . مغناطیسی به بلوکه سیلندر و در مقابل هر کدام از چهار سیلندر موتور بسته شدند
  :نمایش داده شده است 4و  3سنسور و دستگاه ارتعاش سنج استفاده شده در شکل هاي  و نحوه قرار گیري 2
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 شماتیک  تجهیزات داده برداري استفاده شده .2شکل

 :است شده تشکیل زیر هاي قسمت از است، شده داده نشان 2 شکل در که تجربی برداري داده بخش

 )موتور خودرو پراید(موتور احتراق داخلی  .1

  دینامومتر .2
 DDS  نام  به مربوطه افزار نرم با ADASH_A4400 کاناله چند برداري داده سیستم .3

  سنج شتاب چهار عدد. 4

  نوري تاکومتر .5

  

  موتور احتراق داخلی با نمایش محل استقرار سنسور  .3شکل
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ADASH 4400  

موتور پس از چند دقیقه کار کردن در شرایط نرمال و رسیدن به دماي نرمال براي 
هر کدام از . جمع آوري گردیدهاي شتاب سنج نصب شده 

دور بر دقیقه جمع آوري  1500دور هاي نرمال و معیوب مورد بررسی، ایجاد شده و براي هر حالت سه دقیقه داده در 
رام به شتابگیري و حرکت خودرو انتخاب این دور موتور به این دلیل انجام شد که این دور، دور گذر از حالت دور آ

ي نتایج این پژوهش حائز باشد که این موضوع در پیاده سازي کاربرد
د در سیگنال ها آنالیز شده و نویز موجوهاي ارتعاشی 

به رایانه شخصی انتقال داده شده و براي پیش پردازش 

  : کند که داراي دو ویژگی مهم است
  .کند فراهم می
  )هاي موتور احتراق داخلی مانند سیگنال. (باشند

هاي آن نسبت به تبدیل فوریه براي پایش وضعیت ابزار 
هاي تبدیل  ي دریافت شده از موتور و محدودیتها یر ایستاي سیگنال

 بر موجک تابع نوع انتخاب. ها انتخاب شد براي پردازش سیگنال
تر بر اساس  انتخاب تابع مادر و سطح تجزیه براي عیب یابی بیش

، که در آن  DB N"3"دابوچی  ها، توابع سیستم پایش
 تجزیه لذا در این تحقیق براي. ]5و 4[اند گرفته قرار
هاي ارتعاشی  ابع دابوچی در مراجع براي سیگنالت هاي قبلی و نیز استفاده زیاد از

                                                             
2 Digital Diagnostic System 
3 Daubechy 
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ADASH 4400دستگاه آناالیزر مدل  .4شکل

موتور پس از چند دقیقه کار کردن در شرایط نرمال و رسیدن به دماي نرمال براي ابتدا  که است شرح این به آزمون نحوة
هاي شتاب سنج نصب شده  شتاب بدنه موتور به وسیله سنسور انجام آزمایش آماده شده و

هاي نرمال و معیوب مورد بررسی، ایجاد شده و براي هر حالت سه دقیقه داده در  حالت
انتخاب این دور موتور به این دلیل انجام شد که این دور، دور گذر از حالت دور آ. 

باشد که این موضوع در پیاده سازي کاربرد ها ناچار به گذر از آن می در تمامی دندهباشد و 
هاي ارتعاشی  جمع آوري سیگنالداده ها در مرحله بعد در دستگاه . باشد یاهمیت م
به رایانه شخصی انتقال داده شده و براي پیش پردازش  DDS2هاي آنالیز شده با استفاده از نرم افزار  سیگنال. گرفته شد

  .توسط موجک آماده شدند

  :تبدیل موجک
کند که داراي دو ویژگی مهم است ارائه می سیگنال فرکانسی از -جک یک بازنمایی زمانتبدیل مو

فراهم میفرکانس  وضوح بهینه از سیگنال در دو حوزه زمان و یک) الف
باشند می ایستا غیر ایستا و یا شبههایی که  مناسب جهت سیگنال )ب

هاي آن نسبت به تبدیل فوریه براي پایش وضعیت ابزار  موجک و برتري هاي هاي پایش شده، روش پایه طبیعت سیگنال
یر ایستاي سیگنالبا توجه به ماهیت متغیر و غ .]8و6،7[ارائه شده اند

براي پردازش سیگنال بدیل موجکتها،  ارائه بازنمایی مناسب از سیگنال فوریه در
انتخاب تابع مادر و سطح تجزیه براي عیب یابی بیش. باشد می متفاوت گوناگون مسائل براي و ها  داد اساس

پایش و یابی عیب در. شود ا بوده و به صورت تجربی تعیین میسعی و خط
قرار استفاده مورد زیادي مقاالت باشد، در ، مرتبه تابع دابوچی می

هاي قبلی و نیز استفاده زیاد از ارتعاشی با توجه به استفاده هاي سیگنال

42

نحوة
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 5به عنوان تابع مادر موجک استفاده شده و بر اساس سعی و خطا این تابع در سطح  5جعبه دنده از تابع دابوچی  موتور و
  .شد استفاده 5 سطح در 5بهترین جواب را ارائه داده، از این رو تابع دابوچی 

ادامه با انتخاب یک شبکه در ادامه ویژگی آماري ماکزیمم به عنوان ویژگی موثر براي تشخیص عیوب استفاده شده و در 
حالت عدم احتراق سیلندر (نمونه یک سیگنال معیوب . عصبی کارا و مناسب عدم احتراق سیلندرها تحلیل و بررسی شدند

  .آمده است 5و سالم در شکل ) 1

  

  1در حالت عدم احتراق سیلندر  )b(و سیگنال سالم ) a(مقایسه سیگنال معیوب  .5شکل

هاي نرمال و خطا براي حالت عدم احتراق سیلندرها نشان می دهد که در حالتی که  و  مقایسه سیگنال 6توجه به شکل  با
نرمال شده  ها بیشتر از حالت کرد موتور نامنظم شده و بعضی پیکعدم احتراق در سیلندري اتفاق بیفتد در این صورت کار

  . باشد کار کردن موتور در این شرایط می مکنند که نمایانگر نامنظ و بعضی به شدت افت می

  
  4مقایسه حالت نرمال با شرایط عدم احتراق در سیلندر  .6شکل

  :هاي عصبی مصنوعی شبکه
 - Feed(پیش رونده  هاي شبکه آنها پرکاربردترین از یکی که باشند می گوناگونی ساختارهاي داراي عصبی هاي شبکه

Forward( پرسپترون  هاي شبکه. باشد می)Perceptron( 90% از بیش باشند، می شده شناخته کامال که الیه چند 
 یک ورودي، الیه یک شامل ها، شبکه این. اند داده اختصاص خود به را یابی عیب هاي پایش وضعیت و سیستم کاربردهاي

  .]10و  9[آمده است 7شماتیکی از یک نرون ساده در شکل . باشند می مخفی الیه تعدادي دلخواه و خروجی الیه
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  نمایش یک نرون مصنوعی ساده .7شکل

  .]10و  9[زیر استفاده شده استالگوریتم  ازMLP گیري از شبکه عصبی چند الیه  بهره به منظور
  ها برابر با اعداد کوچک تصادفی ه ضرایب وزنی و آستانهانتخاب مقادیر اولی .1
 هاي مطلوب به شبکه ها و خروجی ارائه ورودي .2

 یافتهبه الیه بعدي انتقال  و محاسبه توسط رابطه زیر الیه در هر خروجی مقادیر .3

            )1                                                                    (y  = F[∑ w x       ]    
انجام  2توسط رابطه عقب  هاي سمت الیه و به الیه خروجی شروع هاي مختلف به ترتیب از براي الیه ضرایب وزنیتنظیم 

  .]10و  9[شده است
           )2(                                                                w  (t + 1) = w  (t) + nδ  ∗                    

گر خطاي  نمایان   δ و ضریب بهره t  ،nدر زمان jبه گره i  نشان دهنده ضرایب وزنی از گره   wکه در این مدل     
  .است jر گره د p مربوط به الگوي

  .]10و  9[استفاده گردیده است) 4(و ) 3(هاي خروجی و پنهان از روابط شماره  براي الیه

          )3(                                         δ  = ko   1− o    t  − o     

         )4                                                          (  δ  = ko   1− o   ∑ δ  w     
 قرار استفاده مورد است، شده داده نمایش 8 شکل در صورت شماتیک به که الیه پرسپترون دو شبکه یک تحقیق، این در

  .گرفت
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  شماتیک شبکه عصبی مورد استفاده  .8شکل

  
داده برداري صورت دور بر دقیقه موتور  1500در این پژوهش براي یک حالت عیب و یک حالت نرمال در شرایط دور 

  :داده شده است 1عیوب بررسی شده و ماتریس استفاده شده براي هدف در جدول . گرفته است

  هاي استفاده شده براي دو حالت بررسی شده ماتریس. 1جدول

 هاي استفاده شده حالت  ماتریس هدف 

[ 0 1 ] 

 
  عدم احتراق در یک سیلندر 

[ 1 0 ] 

  
  دور در دقیقه 1500شرایط نرمال در 

  
 به منظور 50%و  شبکه آموزش منظور به آنها از 50% که گردیدند، بخش تقسیم دو به شده پردازش ارتعاشی هاي سیگنال
 شبکه  نمونه یک تایی براي تست 16آموزش و  براي نمونه یک تایی 16 در نتیجه. شد گرفته قرار استفاده مورد شبکه تست

 رود، می باال کارائی شبکه مخفی الیه در ها نرون تعداد تغییر با. گیرد اختیار قرار مینمونه در  32جموع شد که در م استفاده
 پیاده چنین دشواري هم و شبکه در محاسبات حجم افزایش باعث مخفی الیه در ها نرون تعداد حد از بیش افزایش ولی

انجام  4در بسته نرم افزاري متلبطراحی شبکه عصبی به صورت کد نویسی . شد خواهد عملی هاي سیستم در شبکه سازي
نمایش داده شده است که در آن تابع فعال سازي تانژانت  9شبکه عصبی استفاده شده در این تحقیق در شکل  .شد

  .سیگموئید براي الیه مخفی و تابع خطی براي الیه خروجی استفاده شده است

                                                             
4 Matlab Software Package 
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  شبکه عصبی استفاده شده   .9شکل

با توجه به این دو شکل . آمده است 11و  10نمودار بازدهی تشخیص و طبقه بندي آموزش و تست شبکه در شکل هاي 
ز با اند و در مرحله تست نی ه آموزش به درستی تشخیص داده شدهحالت داده شده در مرحل 2شود که هر  مشاهده می

  .اند کارایی باال تشخیص داده شده

  

  تشخیص آموزش شبکهنمودار کارائی . 10شکل
  

  

  نمودار کارائی تشخیص تست شبکه .11شکل
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ل آمده است قابل ذکر است که این ماتریس در حقیقت یک جدو 11و 10هاي  که در شکل 5در مورد ماتریس اغتشاش
 2طور که در شکل هاي باال آمده  همان. ص صحیح و غلط عیوب می باشدهاي تشخی طبقه بندي شده براي بررسی حالت

هاي موجود در این کالس ها به درستی در کالس خود  راي هدف وجود دارد که تعداد دادهکالس ب 2کالس براي خروجی و 
خطا و در تست شبکه  و بدون 100%هاي داده شده  قت آموزش شبکه در طبقه بندي کالساند یعنی د طبقه بندي شده

  .بوده است %8/93
تکرار شبکه به  3شود، با گذشت  همان گونه که مالحظه می. شده استداده نشان  12نمایش بازدهی شبکه نیز در شکل 

ترین مقدار خود رسیده است که  کمترین میزان خطا رسیده یعنی میزان اختالف بین ماتریس خروجی و هدف به کم
  .باشد گر دقت کار می نشان

  

  نمودار کارایی شبکه . 12شکل

 با شبکه سازي پیاده نتایج و آمده بدست شبکه تست این براي 8/93% ، بازدهی12و 11 ،10هاي  با توجه به شکل
قادر است عدم بروز جرقه در سیلندر مجاور را در موتور احتراق داخلی به  شبکه این که دهد می نشان، مذکور پارامترهاي

  . خوبی تشخیص داده و طبقه بندي کند

  :نتیجه گیري 
هاي اخیر روند رو به رشدي داشته  اي پایش وضعیت و عیب یابی طی ساله برنامههاي عصبی مصنوعی در  استفاده از شبکه

لندر مجاور با استفاده از منظور تشخیص عدم بروز جرقه در سی به عصبی هاي شبکه از پژوهش این در لذا. است
 ADASHارتعاش سنج  هاي خام ابتدا بوسیله دستگاه داده .شده است هاي دریافت شده از سیلندر دیگري استفاده سیگنال

ها استخراج  براي پردازش آماده و ماکزیمم آن هاي مذکور، س با استفاده از تبدیل موجک دادهسپ. پردازش و حذف نویز شد
و کارائی  1:35:2کم حجم با ساختار مناسب  شبکه یک نهایت در. گردید و به عنوان ورودي به شبکه عصبی اعمال شد

جایی که عدم بروز جرقه تاثیر قابل  از آن .رقه در سیلندر مجاور، با خطاي کم ارائه شدبراي تشخیص عدم بروز ج %8/93
پیشرفته در  تشخیص صحیح  اخلی دارد، لذا استفاده از فنونتوجهی در افزایش آالیندگی و آسیب دیدگی موتور احتراق د

تاثیر به سزایی در کاهش اثرات نامطلوب عیب تواند  در کوتاه مدت پس از بروز عیب، میاین عیوب به صورت بالدرنگ و یا 
شخیص عیب موتور هاي نگهداري و تعمیر خودرو در راستاي ت وه از اتالف زمان و انرژي تکنسینعال هفوق داشته باشد، ب
  .شود خودرو جلوگیري می

                                                             
5    Confusion Matrix 
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ي، مهندس امیدي و مولفان قدردانی خود را از آقایان دکتر آزادي مدیر واحد تحقیق و توسعه، مهندس حجر: قدردانی 
چنین دیگر عزیزان در  مهندس محمدي که در بخش آزمایشگاه همکاري الزم در انجام این تحقیق مبذول فرمودند و هم

  . آورند زحماتشان به این وسیله به عمل میشرکت مگاموتور به خاطر 
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  چکیده
ریزي شده با  ي و تعمیرات صحیح، علمی و برنامهنگهدار. باشند امروزه پیچیدگی تجهیزات مستلزم برخورد علمی با نگرش مدرن می

هایی که در  سازمان. گذارد سود آوري اثر می و قابلیت اطمینانهاي مستقیم تولید،  وري، کیفیت، هزینه هاي نوین مستقیما بر بهره روش
 شاخص. کنند نقش نگهداري و تعمیرات تاکید می تالش براي رسیدن به سطح عملکرد در مقیاس جهانی هستند بر افزایش اهمیت

  . باشد ش میزان اثربخشی نیروي کار نت میاثربخشی کلی نیروي کار نت یک معیار کلیدي و مبنایی براي سنج
شده و ضمن معرفی شاخص ضریب  ارزیابی شاخص ضریب اثربخشی کلی نیروي کار نت در مجتمع فوالد مبارکه در این تحقیق

دهد که میزان اختالف از  نشان میاز این تحقیق نتایج بدست آمده  .روش محاسبه آن ارائه گردیده است بخشی کلی نیروي کار نت، اثر
ت ارائه شده حدود درصد منفی و نرخ کیفیت خدما 28درصد مثبت، نرخ عملکرد حدود  13داري حدود سطح جهانی نرخ زمان بهره بر

  . ها آورده شده است باشد و دالیل این اختالف همراه با راهکارهاي بهبود آن درصد منفی می 6
  . فوالد مبارکه، مجتمع نگهداري و تعمیرات بهره ور فراگیر شاخص اثربخشی کلی نیروي کار نت، :ها کلیدواژه

  
Evaluation of Overall Craft Effectiveness (OCE) 

in Mobarakeh Steel Complex  
   

Azam Mehrbod 
MSc. in Industrial Engineering   

Sayeed Akbar Nilipour Tabatabaee   
PhD, Faculty Remember, Assistant Professor, Malek e Ashtar University of Technology, 

Isfahan, Iran 
Abstract 
Nowadays due to equipment complexity their optimum management requires a scientific 
approach. The correct, scientific and planned maintenance with modern techniques, directly 
affects productivity, quality, direct costs of production, reliability and profitability. Organizations 
striving to achieve global scale efficiency, emphasize on importance of maintenance. Overall Craft 
Effectiveness (OCE) is a key metric standard and a basis for assessing the effectiveness of craft. 
In this paper the Overall Craft Effectiveness index is calculated in Mobarakeh Steel Complex and 
introduces the Overall Craft Effectiveness and its calculation method. The study results show that 
differences compared to international class are; the craft utilization rate of about 13 percent 
positive, craft performance rate of about 28 percent negative and craft quality rate of about 6 
percent negative. The reasons for these differences along with strategies for improvement are 
discussed in the paper. 
Keywords: OVERALL CRAFT EFFECTIVENESS, TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE, MOBARAKEH 
STEEL COMPLEX. 
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  مقدمه .1
د و یند تولیآارتباط با فرر شامل این تأثی. قرارداده است أثیرهاي تولیدي را تحت ت دنیاي رقابتی امروز، بسیاري از فعالیت

هاي جانبی، نگهداري و  یکی از این سیستم. می باشد... و جانبی، هاي پشتیبانی با سیستم يهاي تولید ارتباط سیستم
این . در بیست سال گذشته شاید بیش از هررشته مدیریتی دیگر دستخوش تغییرات شده استبوده که  )نت(تعمیرات

ه دنبال ه جا بتغییرات به علت افزایش قابل توجه تعداد و تنوع تجهیزات بوده که براي مقابله با هجوم تغییرات، مدیران هم
هاي نادرست و  کنند از شروع تحوالت عظیم همراه هستند تالش میکه همیشه با  باشند و از آنجائی رویکردهاي جدید می

هستند تا با کمک آن بتوانند تحوالت جدید را در الگویی  راهبردي، در پی چارچوب هاي ناموفق جلوگیري کنند عاقبت
زش را خواهند داشت، بکار ترین ار هایی را که احتماال بیش و آن محسوس ارزیابی نموده طور بهمشترك ترکیب کرده، 

  )1389زواشکیانی،.(گیرند

کیلومتري جنوب  65طرح مجتمع فوالد بندر عباس به منطقه مبارکه واقع در  58پیرو تصمیم شوراي انقالب در خرداد 
سرمایه  ریال میلیارد770هزار تن تجهیزات و سرمایه گذاري 500این مجموعه صنعتی با بیش از . غربی اصفهان منتقل شد

میلی متر به صورت کالف  16تا  18/0میلیون تن محصوالت فوالدي تخت از ضخامت  4/2با ظرفیت اسمی  70در سال
خط آخرین  71در مهرماه همان سال اولین کوره قوس الکتریکی و در دي ماه . ورق گرم و سرد نورد شده راه اندازي شد

 7مبارکه به بیش از تولید فوالد  92نورد سرد راه اندازي شد، و هر ساله روند تولید افزایش یافت به صورتی که در سال 
  .رسد میلیون تن می

ها، ارزیابی  شاخص ها همیشه جزء ابزارهاي تصمیم گیري و ارزیابی مدیران بوده و خواهند بود، و بدون بکارگیري شاخص
ها ابزار ارزیابی نیروي  توان گفت شاخص بنابراین می. نت مشکل خواهد بود هاي کنترل و توسعه فعالیتعملکرد، طراحی، 

در امر نگهداري و تعمیرات همۀ عوامل دخیل در کاهش . باشند هاي واحد می اثیر آنها در تولید و کاهش هزینهانسانی، ت
. شود ریزي و اقدام می ده و جهت کاهش خرابی آنها برنامهها بررسی ش هاي مناسب توجه به ماشین توقفات تجهیزات و روش

ترین اجزاء تأثیرگذار بر کیفیت تعمیرات  آنچه مورد کم توجهی قرار گرفته بحث نیروي کار نت است که یکی از مهم
نت بر بهبود  OCEشاخص. گردد مطرح می OCE(1(از این رو اهمیت محاسبه شاخص اثربخشی کلی نیروي کار نت . باشد می

هاي نیروي  اتالف. پردازد به حذف اتالفهاي نیروي انسانی میاز طریق بهبود اثربخشی و کارآیی نیروي کار تاکید دارد و 
انسانی عبارتند از؛ اتالف اداري، اتالف ناشی از حمل ونقل، اتالف ناشی از سازماندهی خط، اتالف ناشی از پشتیبانی و اتالف 

  ) 1390نیلی پور و مهربد،. (ها یمها و تنظ ناشی از اندازه گیري

  شاخص اثربخشی کلی نیروي کار نت .2
که  گیري و دانستن این به باال بردن کار تخصصی و اندازهوري بیشتر نیروي کار نت، نیاز  براي بهبود اثربخشی کلی و بهره  

اران قراردادي در زمینه نت، به به ویژه تأمین کنندگان و پیمانک. باشد در حال حاضر در چه سطحی قرار دارند، ضروري می
 OCEشاخص . یک فرصت شغلی پرمنفعت شناخته اند به عنوانوضوح از نت مبتنی بر سودآوري پشتیبانی کرده و آن را 

براي OEE2مشابه مولفه هاي  OCEمولفه هاي. گیرد روي کار نت مورد استفاده قرار میجهت محاسبه اثربخشی کلی نی

                                                             
1 )Overall Craft Effectiveness 
2 ) Overall Equipment Effectiveness 
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. باشد، هر دو داراي سه عامل کلیدي؛ عامل اثربخشی، کارائی و کیفیت می باشند تجهیزات میمحاسبه اثربخشی کلی 
 )2003پیترز، (

  OCEدر   OEEمعادل عوامل  .1جدول

  )OCE(اثر بخشی کلی نیروي کار نت   )OEE(اثر بخشی کلی تجهیزات   OEEو   OCEعوامل 

  CU(4(برداري نیروي کار نت  زمان بهره .3  1)A(برداري یا دسترسی تجهیز هزمان بهر. 1  اثر بخشی

  CP(6(عملکرد نیروي کار نت . 5  2)P(عملکرد تجهیز.2  کارائی

  CSQ(8(کیفیت خدمات نیروي کار نت . 7  3)Q(کیفیت خروجی تجهیز. 3  کیفیت

  و محاسبه آن در فوالد مبارکه OCEهاي  معرفی مولفه .3
ازه گیري میزان کارائی برداري نیروي کار یا زمان خالص کاري به اند زمان بهره ):CU(برداري نیروي کار نت بهره )3- 1

توان ارزش افزوده ایجاد کرده و تولید ادامه  یبندي نیروي کار نت مربوط می شود که از طریق آن م ریزي و زمان در برنامه
  . برداري می باشد بهبود زمان مفید کاري و نرخ بهرهبندي مؤثر کارها با روش مناسب، کلیدي براي  برنامه ریزي و زمان. یابد

سازمان حضور  هایی که نیروهاي نت اعم از روزکار و شیفت در برداي نیروي کارنت، ابتدا کل زمان براي محاسبه زمان بهره
  .محاسبه گردیده است)1(آید، از رابطه  ها به شمار می دارند و جزء زمان کاري آن

   )ساعات کاري در روز*تعداد نفرات نیروي کار نت*تعداد روزهاي کاري ( =تقویمی  زمان)                                        1(

واگذار شده به نیروي کار نت براي فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیر به به این ترتیب زمان تقویمی یا همان مقدار ساعات  
در مرحله بعد اطالعات مربوط به زمان نماز، ناهار، . باشد ساعت می/نفر 12824-  12824 – 12456  - 1200ترتیب؛ 

قل اضافه، زمان بررسی مدارك فنی، زمان نقل و انتقال، زمان حمل و ن(آموزش، مرخصی پرسنل و زمان تاخیرات فردي 
زار سالم، انتظار براي زمان تاخیرات جهت رسیدن قطعات یدکی، عدم وجود اب(، زمان تاخیرات سیستمی)تاخیرات مکانیزم

تمیزکاري، ( ، زمان کاري غیر مستقیم )هاي دیگر سهم کار خود را انجام دهند، تاخیرات اداري، تاخیرات جانبی اینکه تیم
ثبت در سیستم  طور هبها  در مجتمع فوالد مبارکه برخی از این زمان. گردد جمع آوري می طور جداگانه هب) ایمن سازي

طور مثال در فروردین  هموجود بوده و برخی با نظر کارشناسان با تجربه و برحسب تجارب آنها تخمین زده شده است، که ب
، )3028(و زمان تاخیرات فردي) 4736(نل، مرخصی پرس)812(، آموزش)988(ساعت ؛ زمان نماز و ناهار/ماه بر حسب نفر

  باشد و داریم؛ می) 75(، زمان کاري غیر مستقیم )41(زمان تاخیرات سیستمی

   
                                                             
3 ) Asset Availability/Utilization 
4 ) Craft Utilization or Pure Wrench Time 
5 ) Asset  Performance 
6 ) Craft Performance 
7 ) Quality of Asset’s Output 
8 ) Craft Service Quality 
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  زمان کاري مستقیم= زمان تقویمی -) زمان برنامه ریزي شده+زمان تاخیرات+زمان غیرکاري اضطراري+زمان کاري غیرمستقیم( )2(
زمان کاري  مستقیم=   12000  -)    1184+      204+      3028+     41+      0+     75=  (    7468  

Cu =   
زمان کاري مستقیم
زمان تقویمی    *  100   =   23/62%   )3                                                                                (

     
  .درصد می باشد 32/61درصد، درتیرماه  1/63درصد، در خردادماه  89/62و در اردیبهشت ماه  

این مؤلفه بیانگر چگونگی عملکرد واقعی نیروي کار نت در مقایسه با برنامه ): CP(نرخ عملکرد نیروي کار نت) 2-3
با حضور کارشناسان، سرپرستان، برنامه  این استانداردها طی جلسات متعدد. باشد نظیم شده و استانداردهاي کاري میت

د نیروي کار براي در این تحقیق نرخ عملکر. ها تخمین زده می شوند ریزان و تعمیرکاران با تجربه و برحسب تجارب آن
فوالد  MISهاي مورد نیاز در سیستم  بطور مجزا محاسبه شده است و دادهریزي شده، اضطراري و پیشگیرانه  تعمیرات برنامه

  مثال براي فروردین ماه داریم؛ طور به؛ ود می باشدموج

 CP (PMبراي زمان حقیقی مورد نیاززمان برنامه ریزي شده =(=         =       5/89                                                                                    )     4(

  ) CPبراي برنامه ریزي شده زمان حقیقی مورد نیاززمان برنامه ریزي شده =(=      /   =      7/24                                        

 ) CPبراي تعمیرات اضطراري زمان حقیقی مورد نیاززمان برنامه ریزي شده =(=     =      2/59                                       

 -% 52/51بنابراین براي فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیر به ترتیب. ها میانگین وزنی گرفته شده است و نهایتا از آن  
  .می باشد% 47/79-%  38/80-% 98/63

این مؤلفه شامل کیفیت واقعی کار، یعنی تعداد کارهاي واگذار شده  :(CSQ) نرخ کیفیت خدمات نیروي کار نت) 3- 3
هاي به نیروي کار منهاي تعداد کارهاي برگشتی براي واحد نگهداري و تعمیرات جهت تعمیرات مجدد، به تعداد کل کار

و رفع عیب، احتمال تواند ناشی از اشتباه در عیب یابی  برگشت کار به واحد نت می. شود واگذار شده به نیروهاي نت می
  .صدمه زدن به اجزایی از ماشین در حین فرآیند تعمیر یا ناشی از کیفیت نامطلوب قطعات یدکی باشد

درصد از مولفه کیفیت از  60در این تحقیق براي محاسبه کیفیت خدمات نیروي کار نت با توافق کارشناسان مقرر گردید
) براي پرسنل تولید و پرسنل دفتر برنامه ریزي تعمیرات طراحی گردیده(ه درصد باقیمانده به دو پرسشنام 40رابطه باال و

  درصد نرخ کیفیت خدمات را به خود اختصاص داده؛ 60براي محاسبه بخش اول که. اختصاص داده شود

CSQ =  تعداد کارهاي واگذار شده تعداد کارهاي واگذار شده تعداد کارهاي برگشتی         =         )5        (                                           15/59       =  

براي محاسبه بخش دوم . بدست آمده است  43/58،  60،  60و به همین طریق براي اردیبهشت، خرداد و تیر به ترتیب؛  
، ابتدا قابلیت اطمینان ها استفاده شده و جهت تحلیل امتیاز حاصله به خود اختصاص داده از پرسشنامه درصد را 40که

در نهایت عدد کلی گرفته و  tآزمون SPSSها جداگانه محاسبه شده و براي تک تک سواالت بااستفاده از نرم افزار پرسشنامه
هاي نهایی محاسبه شده کیفیت خدمات براي چهار ماه  جواب. می باشد 67/29برابر محاسبه شده براي دو پرسشنامه

  .باشد می 1/88، 67/89، 67/89، 82/88یب؛د و تیر به ترتفروردین، اردیبهشت، خردا
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  :گردد یت خدمات نیروي کار در هم ضرب میبرداري، عملکرد و کیف هاي بهره و در نهایت مولفه

  اثر بخشی نیروي کار نت%) =  کیفیت خدمات نیروي کار نت%) * (عملکرد نیروي کار نت ( *%) برداري نیروي کار نت  هرهب(

OCE = %CU * %CP * % CSQ         )6(                                                                                                  
                                                                                    

حاصل  چهار ماه يبرا قرار گرفته و شاخص اثربخشی کلی نیروي کار نتهاي محاسبه شده در رابطه باال  به این ترتیب داده
   .آورده شده است) 2(شماره هاي نهایی در جدول  جواب می گردد و

  شاخص اثربخشی کلی نیروي کار نت .2جدول

  زمان
برداري  زمان بهره

(CU)  
عملکرد نیروي کار نت 

(CP)  
کیفیت خدمات نیروي کار 

  (CSQ)نت
 OCEشاخص 

  %  31/   9  88/  82  %  52/51  %23/62  فروردین

  %  37/   6  89/  67  %  98/63  %89/62  اردیبهشت

  %  33/    9  89/  67  %  38/80  %1/63  خرداد

  %  33/    8  88/  1  %  47/79  %32/61  تیر

  

  OCE ترازیابی شاخص. 3- 4

. هاي کاربردي اندکی در این زمینه وجود دارد داده باشد، لذا هاي نت می مفهوم جدیدي در سیستم OCEکه شاخص ازآنجائی
بر حسب  OCEو مقدار محاسبه شده  OCEکه از طرف انستیتو تعالی نت معرفی شده، دامنه مولفه هاي )3(جدول شماره 

  )2003پیترز،: (دهد ها را نشان می آن داده

  بر حسب کالس جهانی OCEدامنه مولفه هاي  .3جدول

  شاخص مولفه
  دامنه

  خوب  متوسط  ضعیف
  30%  50%  70%  (CU%)نت  کار نیروي برداري هبهر نرخ

  %95  %90  %80کمتر از   (CP%)نت  کار نیروي عملکرد نرخ
  %98  %95  %90کمتر از   (CSQ%)نت  خدمات کیفیت نرخ

  OCE  22%  43%  65%شاخص  مقدار

ت و نرخ کیفیت خدما درصد منفی 28درصد مثبت، نرخ عملکرد حدود  13برداري حدود  میزان اختالف نرخ زمان بهره 
امتیاز خوبی  %65ار نت، که براي شاخص اثربخشی کلی نیروي ک و از آنجائی. باشد درصد منفی می 6ارائه شده حدود 
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وان گفت در سطح ت محاسبه گردید، می% 35بطور متوسط در مجتمع فوالد مبارکه  گردد و این شاخص محسوب می
  .متوسط قرار دارد

  :روش تحقیق. 4

اي  ادبیات تحقیق به صورت کتابخانه. باشد کاربردي، ماهیت و روش همبستگی میروش تحقیق پژوهش حاضر، داراي هدف 
هاي مورد نیاز، از اطالعات موجود در سیستم  در این تحقیق داده. ام گرفته استو گردآوري اطالعات از طریق میدانی انج

MIS  و اطالعات مکتوب در سیستم نت فوالد مبارکه و مصاحبه با کارشناسان واحد نت، دفتر فنی و نیروهاي تولید
ریزي  ز پرسنل تولید و دفتر فنی برنامهچنین براي محاسبه مولفه کیفیت خدمات نیروي کار ا هم. گردآوري شده است

چنین از  هاي موجود و هم از اطالعات و واقعیت که در این تحقیق به دلیل این. سنجی صورت گرفته است تعمیرات نظر
هاي آماري  ن پژوهش براي تجزیه و تحلیل دادهدر ای. باشد است، از روایی تجربی برخوردار میمستندات معتبر استفاده شده 

 Minitabو  SPSSعلولی و آزمون همبستگی در نرم افزارهاي ها از نمودار کنترلی، پارتو و علت و م و پاسخ پرسشنامه
  .استفاده گردیده است

  قلمرو مکانی تحقیق. 5

باشد  سنگ آهن ورودي به واحدها میعلت ایجاد واحدي به نام انباشت و برداشت در فوالد مبارکه یکنواخت نبودن ترکیب 
 تقریباً یکنواختی براي وجود آورد که بتوان شارژه شرایطی بمختلف  هاي ا ایجاد امکان مخلوط سازي محمولهو الزم است ب

چنین واحد  در فوالد مبارکه وهم OCEی خاصی در زمینهي اجرای تاریخچه .آورد وجوده به واحد گندله سازي بارسال 
 توسعهو وري  بهره سنجشاي براي  شاخص وسیلهاین ازطرف دیگر با توجه به این نکته که  .برداشت وجود ندارد انباشت و

وري نیروي  اي براي مقایسه بهره وسیلهبا استفاده از ارزش افزوده نیروي انسانی نت متمرکز است و اثربخشی نیروي کار نت 
اخص از اهمیت واالیی ارزیابی این ش، باشد ت مین به عملکرد واحد امتیازدهی چنین هاي دیگر وهم نسبت به شرکت کار نت

  .باشد برخوردار می

  :ها تجزیه و تحلیل داده.6

  گردد؛ نیروي کار، سه سوال اصلی مطرح میمنظور بررسی عوامل تاثیرگذار بر میزان اثربخشی کلی ه در این تحقیق ب

 برداري نیروي کار نت تا چه اندازه بر اثربخشی کلی نیروي کار نت اثر گذار است؟ زمان بهره .6- 1
ردن ها انجام و براي بدست آو ابتدا تست نرمال بودن براي داده باشد، در می هاي هر دو پیوسته با در نظر گرفتن اینکه داده
یرسون بین زمان پبرداري نیروي کار و ضریب اثربخشی نیروي کار نت از ضریب همبستگی  ارتباط بین نرخ زمان بهره

-اینتوان  باشد و می می 499/0انباشت و برداشت برابر  برداري نیروي کار نت و اثربخشی کلی نیروي کار نت در واحد بهره

  .باشد ال و همسویی برخوردار میاستنباط  نمود که از همبستگی نسبتا با گونه

ترین تاثیر به ترتیب ؛به  برداري نیروي کار نت در واحد انباشت و برداشت بیش یق عوامل تاثیرگذار بر زمان بهرهبا بررسی دق
طور متوسط حدود  هب) مدارك فنی، زمان نقل و انتقال، زمان حمل و نقل اضافه، تاخیرات مکانیزمبررسی (تاخیرات فردي

) مرخصی، آموزش، نهار و نماز(ریزي شده هاي برنامه درصد از کل زمان اتالفات را به خود اختصاص داده،  زمان 07/67
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ایمن سازي تجهیزات  ت سیستمی، تمیزکاري و

 

  برداري نیروي کار نت نمودار علت و معلولی عوامل تاثیر گذار بر زمان بهره

  برداري نیروي کار نت طبق آمار به دست آمده به ترتیب عبارتند از؛ 

  .تعمیرکاران به قطعات یدکی تحویل زمان اتالف شده از دستور تعمیرات تا زمان
نیروهاي نت به واحدي که تعمیرات نیازدارد اعزام شده حین تعمیرات متوجه 

  .گیرد در این دسته قرار می در این حین زمان اتالف شده
رات در واحد انباشت و برداشت فوالد مبارکه قسمتی به نام کاردامپر وجود دارد که براي انجام تعمی
 .باشد، لذا زمان اتالف شده جهت صدور مجوز در دسته تاخیرات اداري قرار میگیرد

باشد و زمان اتالف شده  ها نیاز به داربست و اسکافلد می

در بعضی تعمیرات نیروهاي کار نت برقکار باید منتظر 
که همه نیروها در محل  انیک سهم کار خود را انجام دهند و یا بلعکس، به این ترتیب با این

باشد، و زمان اتالف شده جهت حضور آن در واحد  تعمیرات به وجود جرثقیل نیاز می

  .شود ، گفته میتعمیراتمحل به  آنها و وسایل تعمیراتی
، لذا زمان تلف باشد می ت حین تعمیردر بعضی از تعمیرات نیاز به بررسی مدارك فنی تجهیزا

فاصله زمانی از اعالم تعمیرات تا تمیزکاري واحدي که به تعمیرات نیاز دارد از 
  .شود ن آن براي انجام تعمیرات گفته می

 .ی در واحدي که به تعمیرات نیاز داردزمان صرف شده براي اجراي نکات ایمن
 نرخ عملکرد نیروي کار نت تا چه اندازه بر اثربخشی کلی نیروي کار نت اثر گذار است؟

ضریب همبستگی پیرسون استفاده  ها از اشند، پس از تست نرمال بودن داده
گردد که همبستگی قوي و همسویی  باشد و اینگونه استنباط می

                                                                            در مجتمع فوالد مبارکه OCEتحلیل شاخص و محاسبه

ت سیستمی، تمیزکاري ودرصد از کل زمان اتالفات و مابقی به تاخیرا5/29طور متوسط حدود 
 .اند اختصاص یافته

نمودار علت و معلولی عوامل تاثیر گذار بر زمان بهره. 1شکل

برداري نیروي کار نت طبق آمار به دست آمده به ترتیب عبارتند از؛  عوامل تاثیر گذار بر زمان بهره

زمان اتالف شده از دستور تعمیرات تا زمان: تاخیر جهت رسیدن قطعات یدکی 
نیروهاي نت به واحدي که تعمیرات نیازدارد اعزام شده حین تعمیرات متوجه  :تاخیرات ناشی از عدم وجود ابزارسالم 

زمان اتالف شده، می شوند ابزارهاي موردنیاز از دقت کافی برخوردار نیستند
در واحد انباشت و برداشت فوالد مبارکه قسمتی به نام کاردامپر وجود دارد که براي انجام تعمی: تاخیرات اداري 

باشد، لذا زمان اتالف شده جهت صدور مجوز در دسته تاخیرات اداري قرار میگیرد در این قسمت به مجوز نیاز می
ها نیاز به داربست و اسکافلد می براي تعمیرات بعضی از قسمت فوق واحددر : تاخیرات جانبی 

  .گیرد ها در این دسته قرار می ت نصب آنجه
در بعضی تعمیرات نیروهاي کار نت برقکار باید منتظر : هاي دیگر سهم کار خود را انجام دهند که تیم انتظار براي این 

انیک سهم کار خود را انجام دهند و یا بلعکس، به این ترتیب با اینبمانند تا نیروهاي مک
  .دهند ولی عمال کار تعمیرات انجام نمی تعمیرات حضور دارند

تعمیرات به وجود جرثقیل نیاز می در برخی از: تاخیرات مکانیزم 
  .گیرد ن دسته قرار میمورد نظر در ای

تعمیراتینیروهاي  انتقال جهتزمان صرف شده : زمان نقل و انتقال 
در بعضی از تعمیرات نیاز به بررسی مدارك فنی تجهیزا: فنی كبررسی مدار 

  .گیرد میدر این حین جزء این دسته قرار شده 
فاصله زمانی از اعالم تعمیرات تا تمیزکاري واحدي که به تعمیرات نیاز دارد از : اتالف زمانی ناشی از تمیزکاري 

ن آن براي انجام تعمیرات گفته میهرگونه آلودگی توسط نظافت صنعتی وآماده ساخت
زمان صرف شده براي اجراي نکات ایمن: اتالف زمانی ناشی از ایمن سازي 
نرخ عملکرد نیروي کار نت تا چه اندازه بر اثربخشی کلی نیروي کار نت اثر گذار است؟ .6

اشند، پس از تست نرمال بودن دادهب ین نکته که هر دو داده پیوسته میبا توجه به ا
باشد و اینگونه استنباط می می95/0پیرسون برابر ریب همبستگی مقدار ض. شود

محاسبه
   
طور متوسط حدود  هب

اختصاص یافته

عوامل تاثیر گذار بر زمان بهره

ü 
ü 

ü 

ü 

ü 

ü 

ü 
ü 

ü 

ü 
2 -6

با توجه به ا
شود می
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همبستگی باالیی بین نرخ عملکرد و ضریب اثربخشی کلی نیروي کار  کند که چنین آزمون رگرسیون مشخص می هم. دارند
دهد که نرخ عملکرد نیروي کار  چنین نمودار کنترلی نرخ عملکرد نیروي کار در بازه کالس جهانی نشان می هم .می باشد

وجود ندارد وضعیت عملکرد هایی که تعمیرات اضطراري  در مقیاس کالس جهانی از حد قابل قبول کمتر بوده ولی در ماه
  .برازش گردید  1.531PERFORMANCE  OCE+9.25 = باشد و در نهایت معادله رگرسیون بهتر می

 ه بر اثربخشی کلی نیروي کار نت اثر گذار است؟نرخ کیفیت خدمات نیروي کار نت تا چه انداز .6- 3
در این مرحله الزم بوده کیفیت خدمات ارائه شده توسط نیروهاي کار محاسبه گردد، که طبق روش محاسبه باید تعداد 

تحقیق طور کامل و صحیح ارائه شده به تعداد کارهاي واگذار شده به نیروهاي نت تقسیم گردد، اما در این  هکارهایی که ب
چنین کارشناسان و خبرگان آن صنعت، بخشی از کیفیت خدمات به نظرسنجی از نیروهایی که  بنا به اتفاق نظر اساتید و هم

براي تحلیل دوباره . شده استباشند، اختصاص داده  مستقیما با خدمات ارائه شده توسط نیروهاي نت در ارتباط می
هاي هر دو پیوسته  که داده د انباشت و برداشت، با در نظر گرفتن ایندست آمده از لیست تعمیرات واحه هاي ب کاري
سبه گردیده و اینگونه استنباط محا 63/0برابر  باشد، تست نرمال بودن به عمل آمده و ضریب همبستگی پیرسون می
اي کار نت هاي خدمات نیروه گردد که ضریب اثربخشی کلی نیروي کار و نرخ کیفیت خدمات حاصل از دوباره کاري می

و  .برازش گردید CSQ  OCE 0.1178+55.58=  همبستگی نسبتا باال و همسویی دارند و درنهایت معادله رگرسیون
پرسشنامه طور جداگانه محاسبه شده و پایایی  هها ب ابلیت اطمینان هر یک از پرسشنامهها ابتدا ق تحلیل پرسشنامهبراي 

ظرسنجی از پرسنل دفتر پرسشنامه ن و پایایی 7965/0آلفاي کرونباخ برابر با  بر اساس ضریب نظرسنجی از نیروي کار تولید
به عنوان آماره  tچنین از توزیع  هم. محاسبه شده است 7107/0بر اساس ضریب آلفاي کرونباخ برابر با ریزي  فنی برنامه

نهایت امتیاز کلی براي دو پرسشنامه  درو  شده گرفته  tآزمون SPSSآزمون وبراي تک تک سواالت با استفاده از نرم افزار 
  .محاسبه گردیده است 67/29برابر 

  بحث و نتیجه گیري. 7

  :باشند ه، اهداف محقق شده به شرح زیر میهاي انجام شده بر روي اطالعات بدست آمد با توجه به تجزیه و تحلیل

مقایسه شده  دقیق محاسبه شده و با کالس جهانیطور  هبرداري نیروي کار نت در مجتمع فوالد مبارکه ب نرخ زمان بهره. 1-7
 48حدود  .درصد مثبت با استانداد جهانی فاصله دارد 13محاسبه گردیده که حدود %  63طور متوسط  هاین مقدار ب است،

م شده جاریزي شده به علت آماده نبودن خط یا کافی نبودن زمان کال انجام نشده و یا بطور ناقص ان درصد از تعمیرات برنامه
 . طور مفیدتر استفاده گردد هتوان از زمان نیروها ب بندي بهتر می ریزي و زمان است، که با ارائه برنامه

درصد بوده و  75/61طور متوسط  هبکه طور کامل تحقق یافته  هنرخ عملکرد نیروي کار نت در مجتمع فوالد مبارکه ب. 3-7
اال هاي آموزشی جهت ب برگزاري دوره. جهانی فاصله دارد استاندارددرصد با  28که حدود  مقایسه شده با کالس جهانی

  .توان تاثیر بسزایی در باال بردن عملکرد نیروي نت ایجاد کرد بردن دانش فنی نیروهاي نت می

درصد  1/89طور کامل تحقق یافته که بطور متوسط  هنرخ کیفیت خدمات نیروي کار نت در مجتمع فوالد مبارکه ب. 4-7
  .درصد منفی با استانداد جهانی فاصله دارد 6که حدود  مقایسه شده گردیده است و با کالس جهانی محاسبه
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طور  هبه واحد انباشت و برداشت که ب OCEپیشنهاد موارد اطالعاتی مورد نیاز جهت محاسبه آسان و دائمی شاخص . 5-7
  .انجام پذیرد OEEکامل تحقق یافته و در این راستا سعی گردید که دسته بندي آیتم هاي مورد نیاز طبق فرمت شاخص 

  :هاي پژوهش محدودیت.  8

بسیاري از اطالعات مـورد نیـاز در سیسـتم موجـود نبـوده و نیروهـاي واحـد انباشـت و برداشـت ملـزم شـدند طـی              .1
ی ثبـت کننـد، کـه جمـع آوري برخـی از ایـن اطالعـات بسـیار سـخت و          مدت تحقیق اطالعات را بـه صـورت دسـت   

ایـن  . وقت گیر بوده و گـاهی نیـاز بـوده از دانـش و تجربـه کارشناسـان واحـد مربوطـه آیـتم هـا تخمـین زده شـود            
فرضیات مانند؛ تاخیرات مکـانیزم کـه بـا فـرض یـک روز در مـاه، زمـان حمـل و نقـل اضـافه بـا فـرض یـک سـاعت               

یک از نیروها، تـاخیرات جهـت رسـیدن  قطعـات یـدکی کـه بـا فـرض پـنج مـورد در مـاه و هـر بـار              در روز براي هر
 .دو ساعت، تاخیر جهت نبودن ابزار سالم با فرض دو مورد در ماه و هر بار دو ساعت

هــاي دیگــر مقایســه  تــوان نتــایج حاصــله را بــا ســازمان در ســازمان دیگــر، لــذا نمــی OCEعــدم محاســبه شــاخص  .2
 .نمود

کــه بــراي محاســبه بخشــی از مولفــه کیفیــت خــدمات نیروهــاي کــار نــت بــه پرسشــنامه اختصــاص داده  جــائیاز آن .3
شده است ولی به علـت نداشـتن اطالعـات کـافی، بخـش عظیمـی از زمـان تحقیـق بـه شـناخت و شناسـایی آیـتم             

هــا در یــک نوبــت توزیــع گردیــده و  لــذا پرسشــنامه. هــا طراحــی گــردد نامههــاي کلیــدي صــرف گردیــد تــا پرسشــ
هـا در آخـر هـر     اي بایـد پرسشـنامه   ي دوره مـاه لحـاظ گردیـد، ولـی بـراي محاسـبه      امتیاز محاسبه شده براي چهـار  

 .ماه بین نیروها توزیع و امتیاز محاسبه گردد
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Figure A.2. Autocorrelation function plot for standardized residuals 

 

Figure A.3 indicates that residuals have a fairly constant variance. 

 

 
Figure A.3. Residuals versus fits for MTTR 
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Appendix. Checking regression assumptions 

Here, we check the assumptions associated with the final regression equation obtained in 
Table 3. All assumptions in regression models can be checked by analyzing residuals. 
Residuals should have the following properties: 

1. The probability distribution of residuals is normal whose mean is 0; that is,  (ε) = 0.  

2. The standard deviation of  is σε, which is a constant regardless of the value of the 

independent variable, . 
3. The residuals are uncorrelated.  

Figure A.1 is depicted after fitting regression line of MTTR on delay duration and indicates 
that residuals follow normal distribution. 

 

 
Figure A.1. Normal probability plot of standard residuals 

 

Fig. 7. shows that residuals are distributed randomly and independently. Additionally, 
Durbin-Watson statistic which is equal to 1.78491, indicates residuals do not follow a first-
order autoregressive model.  
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Managers need meaningful and timely information to indentify and correct quality 
problems as they occur. The implementation of CMMS improved the manager`s ability to 
use cause selecting control chart in this case. CMMS facilitates data gathering in all stages 
of maintenance operations. This helps maintenance managers gain better access to 
disaggregated data than before. In this study, the use of aggregated data to evaluate 
indicator trend could reveal hidden problems of the effective parameters. This situation is 
analogous to automated assembly processes in manufacturing where the use of sensor 
technology and computer aided in-line inspection allow more data concerning product 
quality to be collected at all stages of the manufacturing process. This research has 
revealed cause selecting control chart potential value in maintenance management. 

Since the control chart is based on statistical estimation, it is possible to use different KPIs. 
The extension of this approach can be supposed to involve monitoring of multivariate 
maintenance KPIs, particularly when data follow time-series models and are not 
independently distributed. Making use of the feedback provided by the monitoring system 
to develop a maintenance improvement decision support system illuminates our future 
research direction.   
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delay time. As shown here, the out-of-control points can have been differentiated using 
control limits alongside the center line, that is, the regression line.  

As mentioned before, assumptions of a linear regression analysis should be validated 
when one needs to use prediction residuals for process monitoring. We noticed main 
three assumptions regarding the distribution of residuals as well as their independency. 
The adequacy checking report is given in the Appendix.  

     

 
Figure 8. Control limits of the cause selecting control chart can be shown alongside the 
regression line. The dashed line indicates warning limits, and the ellipse is the 99.73% 

bivariate in-control area which signals four out-of-control data identified in this section. 

 

It is worth mentioning that using prediction limits was emphasized by Wade and 
Woodall19 instead of the limits calculated on the basis of the average of residual moving 
ranges. They showed that prediction limits preserve the false-alarm rate against changes in 
the initial sample size and performs slightly better in detecting shifts in the regression line 
parameters. 

  

5. Conclusions and recommendations for future research 

The results obtained and discussed in this paper provide insight into the exploiting of the 
cause selecting control chart as a monitoring tool to control dependent KPIs in 
maintenance. The case study revealed that independent analysis of a dependent KPI may 
lead to misleading conclusions which in turn entails erroneous improvement investment. 
The cause selecting control chart revealed that MTTR trend was experiencing unnatural 
variation and required management attention for problem resolution. It should be noticed 
that cause-selecting control chart methodology can only be helpful in identifying problem 
areas and maintenance manager should seek the most effective ways to solve the 
problem. 
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iteration, after omitting the respective out-of-control data, the regression equation is 
recalculated leading to an improvement in terms of two criteria, adjusted R  and MSE. 
After omitting three observations, final cause selecting control chart is depicted in Figure 
7.  
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Figure 7. Cause selecting chart of standardized residuals obtained from regression of MTTR 
on delay time in the last iteration (after removing all out-of-control data which are points 

13, 14, and 22) 

 

To underline the importance of the design approach used in this section, Figure 7 indicates 
that the situation of MTTR is worse than it seemed first by Figures 1 and 2. There are three 
out-of-control signals on the residual I-MR chart which have been hidden so far. As a 
matter of fact, the CSC approach has enabled us to examine the true variation of MTTR 
data.   

 

4. Discussion 

The preceding discussion suggests that a maintenance manager can gain better control of 
the dependent maintenance KPI (MTTR) by first determining its relationship with effective 
parameters and then adopting a cause selecting control chart to identify special causes of 
MTTR variation using prediction residuals. In addition, ignoring the functional relationship 
between KPIs and the effective parameters, a maintenance manager may reach misleading 
conclusions. In relation to the case study of this paper, three out-of-control observations 
unobserved via a common Shewhart X-MR chart for MTTR, namely, points 13, 14, and 22 
were uncovered by cause-selecting control chart approach for MTTR residuals. This can be 
illustrated by Figure 8 which shows how the average MTTR varies in concordance with 
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Figure 5 .I-MR chart of delay time (the independent variable) 
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Figure 6. I-MR chart of delay after removing observation27 

 

In the consecutive steps reported in Table 3, three out-of-control observations, namely 
data points 22, 13, and 14 are identified through iterative analysis of MTTR residuals which 
were not diagnosed in the traditional Shewhart control chart established first for MTTR 
data. These observations are affected by other effective factors except delay time. In each 
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Figure 4. Cause selecting control chart approach 
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specific design approach shown in Figure 4 is used. 
 
This approach contains two iterative operations. First, a set of I-MR charts is established 
for the independent variable that is delay time to access to spare parts. Next, we use 
regression residuals to draw another set of I-MR control charts which is in fact aimed at 
monitoring MTTR after elimination of delay time influence. In each iteration of the second 
part, the regression line is also modified. This operation stops as soon as the in-control 
conditions are obtained for the residual control charts.   

Figure 5 depicts a set of I-MR charts for the delay duration to access to spare parts. As 
expected, an unusual large observation at 27th period is the main cause for the out-of-
control signal in the previously discussed MTTR chart. After we use the iterative procedure 
in phase one, the final charts are shown in Figure 6. The mean and standard deviation of 
the independent variable are estimated as X = 0.477 and MR     1.128⁄ = 0.34, 
respectively.  

Now, we can make use of the regression analysis on the remained observations (after 
eliminating one data point, that is the 27th observation) to obtain prediction residuals. 
Regression equation can be observed in the first row of Table 3. Residuals can be analyzed 
using Shewhart X-MR control charts while at the same time the predictor data have been 
plotted on a distinct set of control charts. Therefore, the variation of MTTR data can be 
examined separately without likely disturbances from the predictor. In accordance with 
the iterative procedure illustrated via the design flowchart, the results of this analysis are 
displayed in Table 3.    

 

Table 3. Iterative procedure to obtain the accurate regression equation and 
modify I-MR control charts of regression residuals 

 

Iteration Regression equation           
Out-of-
control 

observations 

1     = 1.1206 + 0.0399×       78.8% 4.47    22 

2     = 1.1213 + 0.04×       85.5% 2.95    13 

3     = 1.1229 + 0.0379×       88.3% 2.04    14 

4     = 1.1247 + 0.0353×       90.5% 1.34    - 
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significantly affects MTTR. Reparability and personnel skill are among other factors which 
may influence MTTR distribution. However, since the personnel doing maintenance 
operations on this specific machine are of the same skill, and the reparability of the 
specific machine remained constant during data gathering period we omitted these two 
rather qualitative factors from our examination.   
Table 2 contains the result of the regression analysis as well as related statistics for the 
dependent variable MTTR and the predictor delay time to access to spare parts. The 
analysis has been performed using the statistical software package of Minitab 15.0.  
Since P-value for delay duration is nearly zero, it is concluded that delay duration has a 
significant effect on MTTR (a confidence level of 0.95 has been chosen in this analysis). “S” 
shows standard deviation of residuals. The prediction equation indicates that one hour 
increase in delay duration results in MTTR increase by 0.0412 hour on average. As a part of 
regression analysis output, several unusual observations for which predicted values had a 
considerable difference with their real values were also signaled. To check the validity of 
the regression assumptions, we should first clarify the situation of unusual observations. 
Because it is expected that CSC approach will enable us to analyze unusual observations 
more precisely, we defer the validity checking procedure to the end of SPC analysis. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

According to the results, nearly 84% of the variation in MTTR (dependent variable) can be 
justified as the result of the relationship with delay time to access to spare parts 
(independent variable). Hence, it is possible to decrease MTTR by means of decreasing 
delay duration.  

Here, an important question arises as to whether or not the out-of-control MTTR value 
shown in Figure 1, can be attributed to a long delay in providing the spare parts. To be able 
to distinguish between the unusual variation in the time to access spare parts from that of 
MTTR, cause-selecting control charts offer an appropriate approach. For the purpose of 
constructing two sets of control charts for both independent and dependent variables, a  

Table 2. Regression analysis of MTTR (dependent variable) on 
delay time to access to spare parts (independent variable) 
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Figure 2. I-MR chart of MTTR after removing observation 27 

 

While the procedure illustrated above may seem quite rational, an important issue 
proposed by a company’s maintenance analyst about the factors affecting MTTR attracted 
our attention. A scatter plot in Figure 3 between MTTR and the duration of delay time to 
access to spare parts is reflecting the fact overlooked in the previous analysis. 
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Figure 3. Scatter plot of MTTR versus delay 

 
This seemingly positive linear pattern was interpreted by company’s experts as the effect 
of the delay in fixing the machine failure on the severity of the machine problem. In other 
words, the longer it takes to provide spare parts, the more severe the problem becomes; 
since the machine does not stop after failures under investigation take place. Time to 
access to spare parts which affects MTTR in our case is regularly calculated and stored. 
Using regression analysis, it will be shown that the delay in providing spare parts 
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Figure 1. I-MR chart of MTTR 

 
Accordingly, 27th data that exceeds upper control limit of the   chart is the sign of out-of-
control conditions at 27th month. Although, it is recommended that phase-one analysis of 
SPC be started by evaluating the MR chart, at first we investigated an alarm on the I chart; 
since, in fact, the out-of-control signal on the MR chart (28th point) can be confidently 
attributed to the large data (27th point) in the I chart which has caused a large absolute 
difference. Indeed, the MR chart suffers from a number of shortcomings which render its 
interpretation problematic. In case of out-of-control signals on a control chart, the 
calculations of phase one for estimating control chart parameters should be repeated until 
no point appears out of in-control region. After leaving the 27th data point out of the 
calculations, Figure 2 shows the modified and finalized set of I-MR charts. Therefore, the 
expected mean time to repair can be estimated as 1.139 hour (the center line of I chart). 
Also, the standard deviation of mean time to repair can be inferred from MR chart as 
0.015 hour (the center line of MR chart divided by 1.128).     

 



30/E                                Monitoring Dependent Key Performance Indicators in Maintenance: An...  

 

Computerized Maintenance Management System (CMMS) in order to collect and store 
real time data on all maintenance operations. Therefore, maintenance managers can 
easily execute statistical procedures for monitoring maintenance KPIs. MTTR data of the 
machine under study is gathered over monthly periods. As a matter of fact, the average of 
times to repair for different failures of the machine is recorded as the monthly MTTR. 
Thirty monthly MTTR data since February 2009 to August 2011 has been provided for the 
analysis in this study.  

To make use of SPC charts, a commonly-used procedure involves two consecutive phases. 
In phase one, historical data are retrospectively analyzed to estimate process parameters 
which provides the basis for drawing control charts. In phase two, the online use of a 
control chart begins in which data are plotted and analyzed immediately after respective 
observations are recorded. Figure 1 depicts a combination of Shewhart individuals and 
moving range (I-MR) control charts in phase one designed for individual MTTR 
observations. Equation 1 displays the relationships of I-MR control charts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 denotes a typical variable which is normally and independently distributed (commonly 
abridged as NID properties), and the average of moving ranges of two consecutive 
observations has been denoted by MR     . If both control charts exhibit in-control conditions, 
μ  and σ , mean and standard deviation of , would be estimated by Y , and MR     1.128⁄ , 
respectively.  
It should be noted that normally and independently distributed data are crucial 
prerequisites for using Shewhart individuals control chart. To check these assumptions we 
used a normal probability plot along with an autocorrelation function plot. The results 
indicated that the data we deal with fulfills both aforementioned assumptions.  
 

 

 

 

    = 3.267 ×          =                            = 0                      
MR chart: 

 
(1) 

    =   + 3 ×        1.128⁄       =                                               =   − 3 ×        1.128⁄       
 

Individuals chart: 
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delay duration to access spare parts. With this approach, the manager can conclude 
whether unnatural variation in MTTR trend stems from the delay duration to access spare 
parts or other influential factors.  

As Table 1 illustrates, there are four possible results when a maintenance manager uses 
the cause selecting chart and the Shewhart   chart in combination: (1) neither chart 
signals, (2) the cause selecting chart signals but the Shewhartchart does not (3) the 
Shewhart chart signals but the cause selecting chart does not and (4) both charts signal.If 
neither chart signals, then dependent indicator and effective parameter are in control. If 
the cause selecting chart signals but the Shewhart does not, then special causes do not 
include delay duration and are hidden in the dependent indicator. If the Shewhart chart 
signals but the cause selecting chart does not, only the effective parameter is out of 
control. Maintenance manager should search for special causes of variations based on the 
effective parameter only which is delay duration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The next section describes the application of cause selecting control chart for monitoring a 
KPI in a manufacturing company and compares diagnostic capability of this chart with that 
of a traditional Shewhart chart in maintenance system. 

 

3.  An application of the cause selecting control chart  

In this section, a real-world case study is presented in which cause selecting control chart 
is employed for monitoring the mean-time-to-repair (MTTR) indicator whose distribution 
depends upon some preceding factors. More specifically, a packaging machine is 
investigated in an Iranian company operating in the field of food industry. One of the 
main failures which the machine is commonly subjected to is associated with its ironing 
part that may wear out several times during a month. The company has invested on a 

Table 1. Decision rules using cause-selecting control 
charts [19] 

Case 
Delay 

(x 
chart) 

MTTR 

(z chart) 
Interpretation 

1 No 
signal No signal Delay and MTTR in 

control 

2 No 
signal Signal 

Delay in control 

MTTR out of control 

3 Signal No signal 
Delay out of control 

MTTR in control 

4 Signal Signal Delay and MTTR out of 
control 
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manufacturing company and compares the capability of the cause selecting chart to a 
traditional chart that does not take into account the dependency of the indicator. The 
managerial implications of the outcomes are discussed in section 4. Section 5 provides 
conclusion and recommendations for future researches. 

 

2. cause selecting control chart for KPI monitoring 

Since dependent indicators of maintenance may mask problems that exist in independent 
parameters affecting dependent indicator, reliance on dependent indicators can mislead 
improvement efforts. If dependent indicator signals poor performance, maintenance 
manager may unintentionally invest resources on all independent parameters affecting 
dependent indicator somewhat, while, in fact, the problem may exist in only one effective 
independent parameter. While important, selection of appropriate indicators represents 
only one step in the maintenance performance improvement process. Controlling 
variation in maintenance KPIs may prove even more valuable. Maintenance manager 
must proceed with caution when applying Shewhart control charts to dependent KPIs. 
Traditional control charts solely cannot separate between unnatural variation occurring in 
the independent parameter and unnatural variation in the dependent indicator. Hence, it 
will be difficult for the maintenance manager to determine which one is out of control 
and more importantly, where special causes should be sought. 

Quality control researchers have long recognized the problems associated with 
monitoring dependent process variables [13]. DiPaola [17] thought of correlation control 
chart to monitor two related variables, simultaneously, because he had figured out that 
when two variables are correlated, conventional control charts do not use all the relevant 
information. Mandel [18] built up the concept of the correlation control chart by devising 
a regression control chart for monitoring a single dependent variable. Mandel13 also 
proposed a simplification of the regression-based chart in which the residuals computed 
from the regression analysis were plotted on the control chart. Hawkins23 used the 
regression control chart for cascade processes and cited Zhang [3] cause selecting control 
chart as a beneficial tool for monitoring quality in a cascade process.   

The cause selecting control charts separate between special causes of variations which 
are in the dependent indicator and special causes in the independent parameter affecting 
dependent indicator. Using cause-selecting control charts not only allows us to benefit 
from well-established methods for identifying unnatural variation of maintenance KPIs, 
but also can be quite helpful for root-cause analysis and maintenance system 
improvement. 

To implement the cause selecting chart methodology for monitoring dependent KPIs, 
maintenance manager must establish the relationship between KPI and the parameters 
affecting the indicator. This relationship may be determined either empirically or 
theoretically [4]. Past research in industrial quality control has reported that linear 
regression models are among the most useful ones for expressing this relationship21. 
Plotting regression residuals on the cause selecting chart allows the maintenance 
manager to monitor dependent KPIs after adjusting for the effects of the independent 
parameters. Besides, the independent variables can be monitored using traditional 
Shewhart charts. For instance, in a manufacturing company, the maintenance manager 
could construct a cause selecting chart to monitor MTTR and a Shewhart chart to monitor 
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1. Introduction and literature review 

With the growth of complexity and the number of equipment in factories and also the 
incredible growth rate of production, losses due to unforeseen halts caused by failures of 
different equipment have shown their importance on reduction of profit of industrial 
units to the managers of industries, far more than past [1]. Therefore, maintenance 
management and preventive maintenance plans which aim at minimizing equipment 
failures have received considerable attention during recent decades. In order to 
determine maintenance effectiveness, various aspects should be evaluated by means of 
different indexes [1]. One of the most important indicators for determining machine 
availability is Mean Time To Repair (MTTR). High MTTR shows that it takes a long time to 
repair a machine. This long time to repair can occur due to several reasons such as low 
craftsman skills, high failure severity, low repairability of machine, applying insufficient 
tools and delay in access to spare parts. An appropriate approach in order to control these 
indexes is to use statistical process control (SPC) methods which are traditionally 
employed for quality improvement initiatives in manufacturing and service industries [1]. 
On the basis of a comprehensive search, there exist only a few published studies which 
have used SPC tools for monitoring purposes in maintenance management. Particularly, 
control charts as the most widely-used tool of SPC can be used to monitor and diagnose 
maintenance efficiency indicators. For instance, in order to control the reliability of a 
production system, Xie et al.[2] have introduced an idea like this paper. They have used 
control charts designed based on exponentially-distributed times to failure for monitoring 
time needed to reach a fixed number of faults. However, the diagnosis of the problems 
identified by control chart is not investigated in their study. To incorporate diagnostic 
capability in conjunction with detect ability of traditional Shewhart charts utilizing 
regression-based control charts is authors’ main idea in writing this paper. In addition to 
monitoring maintenance indicators, practitioners need to identify the main sources of the 
problem in case of maintenance failures. Cause-selecting control charts, proposed by [3], 
and designed on the basis of the relationship between process variables can be quite 
helpful in this regard. According to our studies, no research has been done for monitoring 
maintenance performance by means of cause selecting control charts which are kind of 
regression based control charts. A more elaborate description and related literature are 
proposed in the next section.  

It should be noted that the issue examined in this paper is different from what 
investigated in a particular stream of research whose main objective is to propose an 
integrated cost minimization approach to SPC and maintenance. Many researches [4-16] 
can be cited as the recent instances of the aforementioned research area. The main goal 
of this stream is minimizing maintenance costs as well as losses resulted from products 
and services of poor quality.  

This paper indicates when a maintenance indicator is affected by independent variables; 
control charts used for monitoring should adjust for the dependency between 
parameters. Cause selecting control charts are applied in this study to actual MTTR data 
from a manufacturing company. The results indicate that a chart which controls for 
dependency between parameters outperforms traditional control charts which do not 
consider the effect of independent factors.  

In the next section, cause selecting control charts are discussed. Section 3 illustrates the 
use of cause selecting control chart by means of actual MTTR data of a machine in a 
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After training stage, the testing dataset was applied to validate the classification accuracy 
of ANFIS model for bearing fault diagnosis. The classification accuracy of ANFIS model on 
both training and testing dataset for the rotational speeds of 600 and 1100 rpm was 
100%. The results demonstrated that the DWT, SVM and ANFIS are powerful and proper 
techniques for fault bearing detection and bearing fault condition classification. 

 
9. Conclusion 

This paper explained a proper procedure for bearing fault diagnosis using the artificial 
intelligence. DWT analysis, SVM and ANFIS model were applied for this research. This 
diagnostic method was evaluated by using vibration data collected from the designed test 
rig with normal and faulty bearings installed at two rotational speeds of 600 and 1100 
rpm. The vibration signals in time domain were processed by DWT technique with the 
Daubechies-3 wavelet in 3 decomposition levels. 30 features were extracted from the 
wavelet coefficients of the vibration signals using statistical and vibration parameters. 
Input vectors for SVM and ANFIS were six important features, which were obtained using 
a data mining technique. The SVM and ANFIS were trained as the pattern classifiers, and 
then their performance was computed by using the testing dataset. It was observed that 
the classification accuracy of SVM and ANFIS were 100% on training and testing dataset 
for both rotational speeds. This perfect performance is attributed to the great ability of 
DWT, SVM and ANFIS in signal processing and classification stages, respectively. The 
results indicated that the proposed intelligent diagnostic system can effectively detect the 
bearing fault. 
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The performance of a SVM depends on the choice of the kernel function to map a data 
from original space to a higher dimensional feature space. There are no certain rules 
governing its choice. The RBF kernel is the one of the best kernel for constructing SVM 
and provides excellent results for fault diagnosis applications [41]. The RBF kernel with 
RBF kernel width of 1 (σ=1) and sequential minimal optimization method with condition 
parameter 10-3 were used for the SVM. The performance of the SVM was 100% for both 
rotational speeds of 600 and 1100 rpm. 

Two Gaussian type functions as a membership function of the input variables and Hybrid 
optimization method (combination of least-squares estimation with back-propagation) 
were applied. The ANFIS model used 6 input data, 50 training epochs and the initial step 
size of 0.01. Figure 7 shows the final membership functions of each input at the 1100 rpm 
rotational speed. Also, 2 rules achived are as follows: 

Rule1: If (in1 is in1mf1) and (in2 is in2mf1) and (in3 is in3mf1) and (in4 is in4mf1) and (in5 
is in5mf1) and (in6 is in6mf1) then (out is out1mf1) (1) 

Rule2: If (in1 is in1mf2) and (in2 is in2mf2) and (in3 is in3mf2) and (in4 is in4mf2) and (in5 
is in5mf2) and (in6 is in6mf2) then (out is out1mf2) (1) 

 
Figure 7. Membership function for fault condition detection at 1100 rpm rotational speed 
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Figure 5. Time domain vibration signals of each bearing condition 

 

 
Figure 6. Decomposition of the vibration signal for the faulty bearing condition at 1100 

rpm rotational speed 

 
The classifiers were trained by the training dataset, and then their performance was 
exactly estimated by test dataset.  
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Figure 5 shows the time waveform of the four bearing conditions in a 1 s duration. 
Referring to this figure, it can be seen that the overall vibration amplitude for faulty 
conditions is more than normal conditions at both rotational speeds. But it is difficult to 
discriminate among various bearing conditions from the time domain of the vibration 
signals, so an advanced signal processing technique can give an important fault indicating 
information. 

The discrete wavelet transform (DWT) provided a proper technique of signal processing 
which can successfully detect the faulty condition for abnormal transient signals. The 
wavelet coefficients can be used as helpful values in finding bearing fault conditions. In 
present work, the Daubechies-3 wavelet and 3 decomposition levels were applied to 
obtain the wavelet coefficients. DWT of the vibration signals for faulty situation at 1100 
rpm operating condition is shown in Figure 6. 

Thirty features were extracted from the discrete wavelet transform coefficients for four 
conditions of bearing. The extracted features were different from each other, and they 
were also applied to establish the database. Six superior features out of thirty features 
have been selected by the data mining technique and then served as inputs to the SVM 
and ANFIS classifiers for classifying the different conditions of bearing.  

In order to confirm the robustness of the proposed classification procedure, the authors 
compared the classification results between SVM and a common classifier, namely, 
ANFIS. The entire analysis were implemented using the Matlab R2008a software package. 
For the classifiers, the target values were specified as 1 and -1, respectively, representing 
normal and faulty condition. After training stage, the testing dataset was applied to 
validate the accuracy of the two classifiers for the identification and classification of the 
bearing conditions. Results are presented to see the effects of the signal processing and 
feature extraction techniques in bearing fault detection using SVM and ANFIS classifiers. 

 
 
 

Table 2. Description of bearing dataset 

Bearing 
condition 

Rotational 
speed 
(rpm) 

Number of 
sample 

Number 
of training data 

Number of 
testing data 

normal 600 400 280 120 
faulty 600 400 280 120 

normal 1100 730 511 219 
faulty 1100 730 511 219 
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layer there exist n×p nodes where n is the number of input variables and p is the number 
of membership functions.  

In the second layer, each node provides the strength of the rule by means of 
multiplication operator. These nodes are fixed nodes which are labelled with P and 
perform AND operation to obtain the output results of firing strength. Firing strength 
means the weight degree of if-then rules in the premise part. The outputs of this layer can 
be stated as: 

 ( ) ( )
i ii A Bw x yµ µ= ×      ,     1, 2i =                                                                                       (38) 

In layer 3, comparison between firing strength of the rules and the sum of all firing 
strength is done. The output of this layer is the normalized firing strength which can be 
expressed as: 

1 2

i i
i

ii

w ww
w w w

= =
+∑

                                                                                                           (39) 

Layer 4 is a consequent layer and performs the Sugeno-type inference system. In this 
layer, each node is adaptive node. The output of each node is simply product of the 
normalized firing strength and a first order polynomial. Thus, the outputs of this layer are 
given by: 

( )i ii i i iw f w p x q y c= + +                                                                                                        (40) 

where iw  is the output of the average layer. The parameters pi, qi and ci are referred to as 
the consequent parameters. In this example, since there exist two variables (x and y), 
there are three parameters (pi, qi and ci) in the fourth layer. The parameters are updated 
by a learning step. Kalman filtering based on least-squares approximation and back-
propagation algorithm is applied as the learning stage. 

In the fifth layer, the single fixed node calculates the overall output as the summation of 
all incoming nodes [40]. In other words, defuzzification process is occurred in this layer 
and the outputs of layer 4 are aggregated. Therefore, the single output of the ANFIS is 
given by: 

i ii
i i

ii

w f
f w f

w
= = ∑∑ ∑

    ,   1, 2i =                                                                                      (41) 

 
 
8. Results and Discussion 

The aim of this research is bearing fault diagnosis based on artificial intelligence using 
discrete wavelet transform, support vector machine and adaptive neuro-fuzzy inference 
system. Two conditions of normal and faulty bearing at rotational speeds of 600 and 100 
rpm were considered for the experimental system. The dataset comprises totally 2260 
data samples, and each sample consists of 1638 and 897 data points for rotational speeds 
of 600 and 1100 rpm, respectively. In each class, the training dataset and the testing 
dataset were randomly selected from the dataset. Table 2 shows the detailed description 
of the dataset. 
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7. Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System  

ANFIS model was introduced by Jang in 1993, which is a model consisting of fuzzy logic 
(FIS) and artificial neural networks (ANN) [37]. The ANFIS is a fuzzy system using a hybrid 
learning procedure. ANFIS based on the Sugeno fuzzy inference model (SFIM), can build 
an input–output mapping according to both the fuzzy if–then rules and the stipulated 
input–output data pairs [38]. The if-then rules of fuzzy system are usually used for gaining 
the inference of imprecise model, which could process information in diagnose system as 
well as the human experience such as condition monitoring and fault diagnosis. Using 
stipulated input–output training data pairs by proper membership functions, the if-then 
rules are constructed. ANFIS can adjust the membership function using back propagation 
gradient descent.  

ANFIS simulates TSK (Takagi-Sugeno-Kang) fuzzy rule [39] of type-3 where the consequent 
part of the rule is linear combination of inputs and constant. The final output of the 
system is weighted average of each rule's output. The given concept of ANFIS structure 
can be expressed using a simple example whose rule base is given as follows: 

Rule 1: If x is A1 and y is B1 then f1=p1x+q1y+c1 

Rule 2: If x is A2 and y is B2 then f2=p2x+q2y+c2 

where x and y are the input variables, A1, A2, B1 and B2 are fuzzy sets that are determined 
during the training process, y is the output variable and p1, p2 ,q1, q2, c1 and c2 are the 
consequent parameters that are also determined during the training process. 

ANFIS framework consists of six layers as described below: 

Layer 0 is the input layer (adaptive nodes). It has n nodes where n is the number of inputs 
to the system. Nodes of this layer generate membership grade with node functions: 

The fuzzy part of ANFIS is mathematically incorporated in the form of membership 
functions (MFs). A membership function ( )

iA xµ and ( )
iB yµ can be any continuous and 

piecewise differentiable function that transforms the input value x and y into a 
membership degree, respectively. The most widely applied membership function is the 
generalized bell-shaped (gbell MF), which is better than Gaussian membership. Therefore, 
Layer 1 is the fuzzification layer in which each node represents a membership value to a 
linguistic term, and the 

iAµ and 
iBµ can be given by: 

2
1( )

1
iA bi

i

i

x
x c

a

µ =
−

+

   ,    1, 2i =                                                                                        (36)  

2
1( )

1
iB bi

i

i

y
y c

a

µ =
−

+

    ,     1, 2i =                                                                                      (37) 

where ai, bi and ci are the adaptive parameters which change the shape of membership 
function. These parameters are in the premise part of if–then rules, hence called as 
premise parameters or so-called non-linear parameters. Their values are adapted by 
means of the back-propagation algorithm during the learning step. As the values of the 
parameters change, the membership function of the linguistic term, Ai changes. In this 
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, 0

( ) ( . ) ( ( . ) )
N

T
i i i j

i j

f x sign w x b sign y x x bα
=

= + = +∑                                                              (31) 

In the case of nonlinear classification, the SVM uses the kernel function. The kernel 
functions provide a solution to this problem by adding an additional dimension to the 
dataset. In other words, a kernel function maps data from a low-dimensional space 
(original space) onto a space of higher dimension, where the linear classification is 
possible [36]. Using the nonlinear function ( )xφ ( : dR Fφ → ) the N-dimensional input 
vector xi is mapped onto the l-dimensional feature space. Kernel is a function that returns 
a dot product of the feature space mappings of the original vectors. In this case, the 
knowing explicitly the mapping function is not required for the learning. The kernel 
function is expressed as:  

( . ) ( ). ( )i j i jk x x x xφ φ=                                                                                                            (32) 

Therefore the dual optimization problem of the nonlinear SVM is: 

maximize  
1 , 0

1( ) ( . )
2

N N

i i j i j i j
i i j

L y y k x xα α α α
= =

= −∑ ∑                                                             (33)             

subject to  0 i Cα≤ ≤  , 0i i
i

yα ≥∑                                                                                     (34) 

Finally, the decision function will be 

, 0

( ) ( . ) ( ( . ) )
N

T
i i i j

i j

f x sign w x b sign y K x x bα
=

= + = +∑                                                           (35)                       

Table 1 describes six useful kernel functions. 

 
Table 1. Formulation of kernel functions 

Kernel Equation 

Linear .i jx x  

Polynomial ( . 1)d
i jx xγ +  

Gaussian Radial 
Basis Function 

2

2exp
2
i jx x
σ

 − − 
 
 

 

Exponential Radial 
Basis Function 2exp

2
i jx x
σ

 − −
 
 
 

 

Fourier Series 

1sin( )( )
2

1sin( ( ))
2

i j

i j

N x x

x x

+ −

−
 

Multi-layer 
Perceptron 

tanh( ( , ) )i jx xρ ϑ+  
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The geometrical margin is found to be 21 w . The optimal hyperplane can be gained by 
solving the following optimization problem: 

minimize  21
2

w                                                                                                                  (19) 

subject to  ( . ) 1 0T
i iy w x b+ − ≥     for     1, 2,...,i N=                                                     (20) 

The problem can be computed by converting into the equivalent Lagrangian dual 
problem: 

2

1 1

1( , , ) ( . )
2

N N

i i i i
i i

L w b w y w x bα α α
= =

= − + +∑ ∑    ,    0iα ≥                                             (21)                              

The corresponding dual optimization problem is: 

maximize 
1 , 0

1( ) ( . )
2

N N

i i j i j i j
i i j

L y y x xα α α α
= =

= −∑ ∑                                                              (22) 

subject to  0iα ≥   ,  
1

0
l

i i
i

yα
=

≥∑                                                                                        (23)  

By solving the dual optimization problem, those points which 0iα >  are called support 
vectors. Finally, the separating function is obtained: 

, 0

( ) ( . ) ( ( . ) )
N

T
i i i j

i j

f x sign w x b sign y x x bα
=

= + = +∑                                                           (24)          

In case where the data couldn’t be separated by hyperplane without errors, Vapnik 
propose that introducing positive slack variables iξ , 1,...,i N= , the constraints become: 

. 1i iw x b ξ+ ≥ + −   for  1iy = +                                                                                           (25)  

and 

. 1i iw x b ξ+ ≤ − +   for  1iy = −                                                                                           (26) 

0iξ ≥                                                                                                                                    (27)                    

The goal is to build hyperplane that makes the smallest number of errors. Hence the 
objection function becomes:  

minimize  2

1

1
2

N

i
i

w C ξ
=

+ ∑                                                                                                 (28)    

where C  is penalty parameter, a larger C  corresponding to assign a higher penalty to 
errors. The C  must be chosen by the user. The dual optimization problem becomes: 

maximize 
1 , 0

1( ) ( . )
2

N N

i i j i j i j
i i j

L y y x xα α α α
= =

= −∑ ∑                                                              (29)   

subject to   0 i Cα≤ ≤  , 0i i
i

yα ≥∑                                                                                 (30) 

Finally, the separating hyperplane is gained by the following function: 
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( )
4

( ( ) )

n
ii

n
ii

n x x
FM

x x
=
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−
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∑

∑
                                                                                                      (14) 

 
6. Support Vector Machine  

Support vector machine (SVM) is a new computational supervised learning method for 
classification which has been developed by Vapnik and is gaining popularity due to many 
appealing features. SVM is based on VC-theory attempts to construct, and then seek the 
separating hyperplanes with maximum margin by converting the problem description into 
dual space [33]. This is done by the means of Lagrangian and solving the dual optimization 
problem. The SVM is introduced based on structural risk minimization (SRM), which 
minimizes the upper bound of the generalization error. It gives better generalization 
abilities than methods used empirical risk minimization (ERM) such as Neural Network 
[33, 34]. SVM has been successfully applied to the number of applications such as 
machine condition monitoring, fault diagnosis, face detection, verification, and 
recognition, object detection and recognition, handwritten character and digit 
recognition, text detection and categorization, speech and speaker verification, 
recognition, information and image retrieval, etc. SVM has the potential to handle huge 
feature spaces [35]. Support vector machines (SVM) were originally designed for binary 
(2-class) classification. In binary classification, the class labels can take only two values: 1 
and -1.  

 

6.1. SVM Theory 

Given N-dimensional data input , 1, 2,...,ix i N=  belong to 2-class, with associated labels 
yi=1 for positive class and yi= −1 for negative class. If the data are linearly separable, it is 
possible to determine a hyperplane f(x) that separates the given data 

1

( ) . . 0
N

T
j j

j

f x w x b w x b
=

= + = + =∑                                                                                       (15) 

where w is N-dimensional normal vector and b is a bias. All data satisfy the following 
constraints: 

. 1iw x b+ ≥ + , 1iy = +                                                                                                             (16)                     

and 

. 1iw x b+ ≤ − , 1iy = −                                                                                                             (17)             

or it can be mentioned in following equation: 

( . ) 1 0T
i iy w x b+ − ≥    for     1, 2,...,i N=                                                                            (18)                             

The SVM attempts to place a linear hyperplane between the two different classes, with 
maximum margin (distance from the hyperplane to the nearest vectors in each class). This 
hyperplane is called the optimal hyperplane.  
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5. Feature Extraction 

Wavelet coefficients should not be used directly as inputs of classifier, so a post process 
stage is needed to prepare data for classifier. This process is usually called feature 
extraction. In this work, thirty features were extracted from the wavelet coefficients of 
the vibration signals using statistical and vibration parameters. Some of the used 
parameters are maximum, minimum, average, standard deviation, variance, 4th central 
moment, 5th central moment, skewness, kurtosis, etc. Quite a few works have used some 
of these parameters [9, 23, 31, 32]. In comparison with previous studies, we used a 
number of new features in this research such as geometric mean, shape factor, impulse 
factor, harmonic mean, mean deviation. Some of these features are explained below. 

Average: It is the average of all signal point values. 

1

n
ii

x
x

n
== ∑                                                                                                                               (8)                               

Standard deviation: Standard deviation indicates the effective energy or power content of 
the vibration signal.  

2
1

1 ( )n
ii

Stdv x x
n =

= −∑                                                                                                        (9)      

Variance: It is variance of the signal points. 

2
1
( )n

ii
x x

Variance
n

=
−

= ∑                                                                                                      (10) 

Skewness: Skewness characterizes the degree of the asymmetry of a distribution around 
its mean. 

3
1

2 3/2
1

1 ( )

1( ( ) )

n
ii

n
ii

x x
nSkewness

x x
n

=

=

−
=

−

∑

∑
                                                                                          (11)   

Kurtosis: Kurtosis indicates the flatness or the spikiness of the signal.  

4
1

2 2
1

1 ( )

1( ( ) )

n
ii

n
ii

x x
nKurtosis

x x
n

=

=

−
=

−

∑

∑
                                                                                             (12) 

Crest Factor: Crest Factor indicates the ratio of the peak level of the signals to the rms 
level. This feature detects changes in the signal pattern. 

peak

RMS

x
CrestFactor

x
=                                                                                                             (13)                

FM4: FM4 is defined as the identify changes in the vibration pattern resulting from 
damage. 
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huge and awful amount of data. Thus, using dyadic scale and positions, makes analysis 
more efficient and accurate, this procedure is called discrete wavelet transform (DWT). 
DWT which is the discrete form of CWT, is expressed as: 

 

*1 2( , ) ( )
22

j

jj

t kDWT a x t dtτ ψ
+∞

−∞

 −
=  

 
∫                                                                          (6)         

where a and τ represent 2j and 2jk. The DWT analysis is done by passing the raw signal 
through a series of high and low pass frequency filters. Each level of decomposition 
consists of one high-pass and one lower-pass filter, thus, the raw signal is decomposed 
into two parts, high frequency bands (Details (Dj)) and low frequency bands 
(Approximation (Aj)). In the next level of decomposition, Approximation signal of previous 
level is applied as an input of decomposition and high and low frequency bands will be 
separated, and this process is done untill it reaches the desired decomposition level. The 
original signal can be defined as [43]: 

 

( ) j j
j J

x t A D
≤

= + ∑                                                                                                                    (7) 

 

where Aj and Dj are approximation and detail of the signal at level Jth, respectively. Figure 
4 shows that the  x signal is decomposed into Jth level. In other words, this signal is the 
composition of Jth level details and last level approximations wavelet coefficients. 

 
Figure 4. Decomposition tree of discrete wavelet transform 
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Figure 3. Experimental test rig 

 
 

4. Wavelet Analysis 

Generally, the acoustic and vibration machinery signals can be implemented to classify 
the faults of rotary systems. Several signal processing techniques are developed during 
recent years to analyse these raw signals in time or frequency domains. A wavelet is a 
waveform of effectively limited duration that has an average value of zero. The Wavelet 
Transform is defined as the integral of the signal x(t) multiplied by scaled, shifted versions 
of a basic wavelet function ψ [19, 29]. Wavelet transform is a conventional time-
frequency domain signal analyser that uses oscillating functions as window functions. 
Wavelet analysis allows the use of long time intervals for more precise low frequency 
information and shorter regions for high frequency information. Wavelet transform is 
capable of providing time and frequency information simultaneously, hence giving a time-
frequency representation of the signal. Wavelet analysis reveal aspects of data that other 
signal processing techniques miss, aspects like trends, breakdown points, discontinuities 
in higher derivatives, and self-similarity. This series of functions, that usually called 
mother wavelets, have different frequencies to deal with transient signals in different 
time intervals [30]. Wavelet is useful for the transient nature of non-stationary signal. 
Continues wavelet transform (CWT) decomposes signal in both domain and frequency 
domains simultaneously, CWT is defined as: 

 

*1( , ) ( ) tCWT a x t dt
aa

τ
τ ψ

+∞

−∞

− =  
 ∫                                                                                  (5) 

 

where a, τ and ψ and are the scale parameter, translation parameter and mother 
wavelet, respectively, and ψ* is the complex conjugate of ψ. Computation of wavelet 
coefficients at every conceivable scale takes lots of calculations and work, and result in 
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1 cos( )
2o r
n df f

D
α = − 

 
                                                                                                       (4) 

 

where n, d, D, fr, fc, fre, fi and fo are the number of rolling element, roller diameter, pitch 
diameter, rotational speed, cage frequency, rolling element frequency, inner race 
frequency and outer race frequency [28]. Sometimes the fault frequencies calculated by 
the mentioned equations deviate to some amount from gained-ones by real 
measurement, because these equations use rotational speed by declared manufacturer 
but real speed of the shaft may be different from this speed in the moment of vibration 
measurement. A defective bearing can impose heavy damage to the rotating machine 
used in factory. So, it is obvious that the condition monitoring of bearings is an essential 
operation to prevent catastrophic failures in critical rotating machinery.  

 

3. Vibration Data 

The test rig designed to detect the fault is shown in Figure 3. The rotor was supported on 
deep groove ball bearing and was driven by an electrical DC motor. Vibration signals were 
collected for both normal and ball fault conditions of the bearing at two working rotor 
speed of 600 and 1100 rpm. The Kormas DC electromotor with 190 W power was 
connected to an inverter to control the rotational speed of the shaft. Some parameters of 
this bearing are given below:  

Bearing characteristics, 6006-2Z SKF: 

Ball diameter: 13 mm 

Pitch diameter: 35 mm 

Basic dynamic load rating: 13.8 kN 

Basic static load rating: 8.3 kN 

Fatigue load limit: 0.355 kN 

Reference speed rating: 
28000 
r/min 

Limiting speed rating: 
14000 
r/min 

Mass 0.12 kg 

 

In order to acquire the vibration signals, an accelerometer was mounted vertically on the 
bearing housing. The data collection system consisted of a data acquisition system with 
17 channels and a sampling rate of 1 MHz. For this study, the sampling rate of 16384 Hz 
was applied. 
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In this paper based on artificial intelligence, an appropriate procedure is performed to 
detect the rolling element bearing fault using wavelet analysis and two classifiers, namely, 
support vector machine and adaptive neuro-fuzzy inference. Figure 1 shows the flow 
diagram of the proposed procedure for fault diagnosis. The effect of the DWT and feature 
extraction technique and the performance of the SVM and AFIS classifiers are studied in 
bearing fault diagnosis. Finally, the classification accuracy of the proposed method is 
reported. 

 
2. Rolling Element Bearing 

Rolling element bearing is one of the most important and frequently encountered 
components in rotating machinery and plays a principal role in the appropriate operation 
of these machines. In this type of bearing, load is supported by numerous rolling 
members inside the bearing. In each situation, proper lubrication is necessary to long 
bearing life. One of the most common applications of condition monitoring is fault 
diagnosis of rolling element bearings. The base cause of rotating machinery faults is often 
rolling element bearings, so that about 40% of defects of rotary machine and electric 
motors are caused by bearings [21]. The localized defects consist of cracks, pits and spalls 
caused by fatigue on rolling surfaces [22]. Vibration analysis of rolling bearings has 
become an appealing field for many researchers and also has obtained industrial 
acceptance, since it is related to almost all machinery failures. There is a large volume of 
articles that deal with this subject [19, 23-26]. Bearing failures can generate vibration 
frequencies at the shaft speed and the rotational frequencies are related to the motion 
and geometry of the rolling elements, cage and races of bearings (Figure 2) [27]. 

 

 

Figure 2. Geometry of rolling element bearing 

 

These frequencies are stated as: 

 

1 cos( )
2c
n df

D
α = − 

 
                                                                                                            (1)  

2

1 cos( )re r
d df f
D D

α
  = −     

                                                                                               (2) 

1 cos( )
2i r
n df f

D
α = + 

 
                                                                                                        (3) 
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Many signal processing techniques have been applied to detect faults. Among these 
methods, Fast Fourier Transform (FFT) is widely used in fault diagnosis purpose [11] [12, 
42]. This approach suffers from some limitations. Among these limitations, the FFT is not 
efficient to describe the non-stationaries introduced by faults in the vibration signal. The 
second limitation and the most important one is the frequency resolution, which is the 
ability to distinguish the spectral responses to two or many harmonics. Another limitation 
is due to the windowing of data, which appears during the FFT processing. In order to 
overcome these performance limitations inherent to the FFT approach, many modern 
techniques have been proposed during the last two decades like envelope analysis [13] 
cepstrum analysis [14], time frequency domain analysis, such as short time Fourier 
transform [15, 16] and wavelet transform [17-19] 

The wavelet transform is a strong and efficient technique for signal processing. Wavelet 
transforms can overcome the drawback of the other methods in that it provides a perfect 
compromise between location and frequency resolution. A bigger window is applied for 
low frequency estimates while a smaller window is used for high frequency estimates. It 
allows more accurate local explanations of localized signal characteristics [20]. Statistical 
parameters can be generated from each resolution level of the transform by the discrete 
wavelet transform (DWT) coefficients. 

  

 
Figure 1. Flow chart of diagnostic approach 
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1. Introduction 

Since the condition monitoring has significant impacts in industry, it has received an 
enormous attention from the expert maintenance. Maintenance costs are a major part of 
the total operating costs in each manufacturing, which can make or break a business [1]. 
Rotary parts that can possibly cause faults are the main component in most of machinery 
used in industry. The condition monitoring of the rotary parts of a machine provides a 
great economic improvement by reducing maintenance costs, as well as improving the 
safety level [2]. As a part of the machine maintenance task, it is essential to analyze the 
external information so that we could evaluate the internal equipment’s state, which 
generally are inaccessible without disassembling the machine [3]. Condition monitoring 
and diagnostic systems are mainly used for any machine based on vibration and 
technological parameters measurements [4]. Parameters such as vibration, temperature, 
lubricant quality and acoustic emission can be applied to monitor the mechanical status 
of equipment.  

Machine fault diagnosis is a field of Mechanical Engineering concerned with finding faults 
increasing in any machine [5]. Fault diagnosis is the critical component of condition 
monitoring and mainly ascertains location, cause, and severity of a machine’s defect [6]. 
Because of the increasing demand for higher performance as well as improving the safety 
and reliability of rotary machine, fault diagnosis is becoming more important in industry. 
In general, fault diagnosis is a wide and active area of research [7]. In each industrial 
application, fault diagnosis is an important issue that has been theoretically and 
experimentally investigated with different methods. In recent years, on-line fault 
diagnostic systems are gaining considerable amount of business potential [8]. The need 
for automating industrial processes and reducing the cost of maintenance has simulated 
the research and extension of faster and robust fault diagnosis [9]. By learning from 
known problems, such as unbalance, shaft misalignment, gear and bearing failures, fault 
diagnosis can be carried out.  

Vibration analysis is one of the main techniques used to detect and predict various 
defects in any rotary parts such as bearings. Vibration analysis provides early information 
about progressing malfunctions for future monitoring purpose. The vibration analysis is a 
technique, which is being applied to track machine operating conditions and trend 
deteriorations in order to decrease maintenance costs and downtime [10]. 

To recognize degradation process of rotary machine and the most probable faults leading 
to its breakdown, many techniques are applied for data collection, including vibration and 
acoustic monitoring, thermal imaging, oil particle analysis, etc [11]. The gained data are 
processed by utilizing techniques such as time and frequency domain, spectral, envelope 
and wavelet analysis. The results of this analysis are applied to determine the original 
cause of the fault in rotating parts.  

Common techniques used to recognize machine faults include time and frequency 
domain analyses. Statistical information of the time domain signal can be applied as trend 
parameters. They can indicate the shape of the amplitude probable distributions. 
Spectrum analysis provides spectrum in the frequency domain. The spectrum peaks can 
be compared for normal and faulty conditions to determine whether the machine is 
experiencing a particular fault. 
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Abstract  
This paper presents an useful intelligent system for bearing fault diagnosis based on 
vibration analysis using discrete wavelet transform (DWT) and two classifiers, 
namely, support vector machine (SVM) and adaptive neuro-fuzzy inference (ANFIS). 
Discrete wavelet transform with Daubechies-3 wavelet was used to identify abrupt 
changes in the vibration signals. Thirty features were extracted from the wavelet 
coefficients of the vibration signals using different feature parameters. A data 
mining technique was implemented to obtain the superior features and to reduce 
the dimension of the features and the training time. The classification accuracy of 
SVM and ANFIS was calculated by applying the testing dataset. The experimental 
results showed that the performance of SVM and ANFIS was perfect in fault 
diagnosis of rolling element bearing. This method allowed identification at a 100.0% 
level of efficiency. Therefore, the proposed procedure can successfully be applied in 
condition monitoring and fault diagnosis of bearings in industry. 
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