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  تصميم واقعي زمان تعمير و نگهداري با استفاده از عامل فازي

  چكيده

با اين . ابزارهاي نظارتي بدست مي آيد در بسياري از پروسه هاي ساخت، اطالعات واقعي و بالدرنگ، از طريق كامپيوترهاي فرايند و ساير
را در شناسايي يك  مشكالت ناپايدار، عموماً مسائل مرتبط با شرايط. همه، مسائل كنترل توليد عمدتاً با شرايط مشخص و نامشخص همراه است

ه ، يك الگوي منطق فازي را در تصميمات اين مطالع. روش هاي رياضي متعارف به همراه دارد        راه حل بهينه بويژه در استفاده همزمان از 
برخي از متغيرهاي زباني و قواعد كلي بر پايه تجارب كارشناسان حوزه در بخش توليد و نگهداري به منظور . تعمير و نگهداري ارائه مي دهد

طبيق مدل هاي فازي، مورد استفاده قرار توليد نيز در راستاي آموزش و ت داده هاي پيش. مورد استفاده قرار گرفته شد. ايجاد الگوي منطق فازي
دستگاه كنترل . مقدار، به عنوان يك عامل فازي محسوب مي شوند -الگوهاي فازي ميزان شده به دليل برخورداري از اطالعات رويداد. گرفت

  .كننده توليد به آساني قادر به اخذ تصميمات مناسب پيرامون كنترل توليد و حفظ شرايط كيفي آن است

  :كليدي  لغات
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 :مقدمه  -۱

؛ پترويك و ري و IP,Ng ۱۹۹۸( جهاني شدن و رقابت شديد، اخيراً اكثر شركت ها را به انطباق با شيوه هاي مديريت شغلي خود واداشت
درجه بندي يا تركيب  –تا  –بسياري از سازندگان به سمت تغيير استراتژي هاي توليد خود از ساخت تا پيش بيني، به ساخت ) ۱۹۹۹پترويك 

لو، سو، چن، (بندي تا درجه بندي روي آورده اند هدف اصلي اين سازندگان دستيابي به موقعيتي سودمند در يك زنجيرة عرضه جهاني است
سيستم هاي توليد، علي الخصوص . با اين همه ، تامين نيازها و انواع متنوع محصوالت، محدوديت هايي را در پي دارد. )۲۰۰۳تزانگ و چانگ 

 در چند دهه اخير، به شدت در معرض تغييرات قرار گرفته؛ بسياري از مقاالت و كتاب هاي منتشر نشده در اين حوزه ، در ارتباط با تئوري
اطالعات توليد در بسياري از واحدهاي كنترل .  )۱۹۹۶وي يرز استوپ و .(كنترل توليد و نقش آن در محيط هاي واقعي توليد و فناوري است

ه با اين همه، اكثر الگوهاي كنترل كننده قادر به استفاد. كارخانه ها، از طريق كامپيوترهاي كنترل فرايند و ساير ابزارهاي نظارتي حاصل مي شود
اين اطالعات با استفاده از يك سيستم شبكه سازي امروزي ، به آساني در بانك . از اين اطالعات در اخذ تصميمات موثر پيرامون توليد نيستند

از اين رو يك سيستم پشتيباني تصميم به منظور اخذ تصميمات خودكار، به راحتي با اطالعات آن . دكار، جايگزين مي شو اطالعاتي وابسته به
به طور مثال، يك ) ۲۰۰۵كوالك و كارامان (در بررسي تصميمات وابسته به توليد، از متغيرهاي مختلفي استفاده مي كنند  .الين منطبق مي شود

تصميم تعمير و نگهداري بر پاية متغيرهاي همچون وجود بخش هاي كمكي حفظ تجارب و مهارت هاي پرسنل، منابع انساني و استراتژي هاي 
با اين همه ، اين متغيرها اشاره به شرايط مشخص و ) ۲۰۰۱؛ اسوان سن ۲۰۰۰؛ الفتس ۲۰۰۴آدبيايي، اجدريان و اينوگا .(ستوار استنگهداري ا

رايج ترين مسائله در شرايط ناپايدار، معضل رويت شده در شناسايي يك ) ۲۰۰۴هتاتي . (به تغيير دارد ونامشخص بويژه در يك محيط پويا و ر
اين مطالعه به منظور تامين نيازها در يك بازار  )۱۹۹۹بل  –مك كالي (علي الخصوص در استفاده از تئوري كنترل كالسيك است راه حل بهينه 

هدف از بكارگيري چنين سيستمي، بهره گيري از اطالعات واقعي در تقويت . رقابتي فشرده ، يك سيستم عامل فازي را معرفي مي نمايد
ز متغيرهاي زباني و قواعد كلي بر پايه تجارت كارشناسان حوزه، در شكل گيري الگوي منطق فازي، مورد برخي ا. تصميمات توليد است

 . استفاده قرار گرفت

  


