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MAKİNE ARIZA ZAMANLARININ TAHMİNLENMESİ İÇİN
BİR YAPAY SİNİRSEL AĞ MODELİ
Sedat Aydemir, Aydın Sipahioğlu
Osmangazi Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Bademlik, 26030, Eskişehir
Özet: Günümüz işletmelerinde verimliliği arttırmak, kazancın ve rekabet etme yeteneğinin arttırılması
anlamına geldiği için, önemli bir hedeftir. Bunu sağlamak için çalışanların verimliliğini arttırmanın yanı
sıra, eldeki makine ve ekipman kullanım yüzdelerinin de arttırılması gerekir. İyi bir bakım planlaması ile
makine arızaları nedeniyle duruşları azaltmak mümkündür. Öte yandan günde 24 saat üretim yapan
makinelerin olası arızalarını önceden tahminlemek, arızaya hazırlıklı olmak ve derhal müdahale etmek
açısından büyük avantaj sağlayacaktır. Yalnız arızaya neden olacak çok etken vardır ve bunların arıza
oluşumuna etkisini belirlemek de son derece güçtür.
Bu çalışmada, kağıt sektöründe faaliyet gösteren bir firmada, peçete üretimi yapan iki üretim hattı
için makine arızaları arasında geçen süreyi tahminleyecek bir çok katmanlı yapay sinirsel ağ (YSA)
modeli geliştirilmiştir. Çalışmada ilk olarak geçmiş beş yıla ait üretim ve arıza kayıtları incelenerek,
makine arızalarına etki edebilecek faktörler ve düzeyleri belirlenmiştir. Daha sonra YSA’da kullanılacak
parametre değerleri ve ağ mimarisi belirlenmiştir. Bu parametreler için uygun değerlerin belirlenmesi
deney planlaması çalışması ile yapılmıştır. YSA’nın eğitilmesinden sonra söz konusu makineler için
yaklaşık % 90 doğrulukla arıza zamanlarının önceden tahminlenebileceği belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yapay Sinir Ağı, Bakım Planlaması

FORECASTING THE MACHINE FAILURE TIMES BY A NEURAL
NETWORK MODEL
Abstract: Increasing productivity is an important aim because of increasing the ability of profit and
competition in today’s companies. To get this aim, increasing the usage percentages of existing machine
and equipment is necessary besides increasing the productivity of workers. It is possible to decrease
ceases because of machine failures with a good maintenance planning. On the other hand, forecasting the
24 hours of working on a day machines’ probable failures before they happen will take a great advantage
on being prepared and on interfering immediately to these failures. However, there are many factors,
which can cause failure and it is very hard to determine these factors’ effect on failures become.
In this study, there is a multilayered artificial neural network (ANN) model improved for two lines
on forecasting time between machine failures on a firm, which is producing in paper sector. In the
beginning of this study the last five years data of production and failure examined and the factors that can
affect machine failures and their levels determined. After that, parameter values and architecture of
network determined, which used by ANN. Suitable values for these parameters have determined using
design of experiments. After training ANN, failure times of these machines forecasted beforehand
approximately at a value of percentage 90.
Keywords: Neural Networks, Maintenance Planning
1. Giriş
Herhangi bir zaman serisinin gelecekte izleyeceği seyri ve alacağı değerleri tahmin edebilmek, farklı
disiplinleri kapsayan çok geniş bir yelpazede, artan bir gereksinim olmaya devam etmektedir.
Karmaşık ve doğrusal olmayan ilişkileri klasik yöntemlere göre daha iyi analiz edebilen yapay sinir
ağları ile (YSA), tahminleme konusunda çok başarılı sonuçlar elde edilmektedir. İnsan sinir hücresinin
öğrenme ve sinyal transferi fonksiyonlarının modellenmesi gayreti ile ortaya çıkmış olan YSA, doğrusal
olmayan veriler arasındaki ilişkileri öğrenebilme yeteneğinden dolayı, benzer teknik ve klasik yöntemlere
göre daha başarıyla uygulanmıştır (Hansen, McDonald ve Nelson, 1999).
Verilerin eksik ve/veya aşırı sapma göstermesi durumlarında, klasik yöntemlerle yapılan tahminlerin
sonuçları hatalı veya tutarsız olabilir. YSA ise verilere tamamen bağlı olmayıp, eksik, kısmen hatalı veya
parazit içeren veriyi başarıyla değerlendirebilmektedir. YSA; karmaşık ilişkileri öğrenebilir,
genelleyebilir ve bu sayede daha önce hiç karşılaşmadığı sorulara kabul edilebilir bir hatayla cevap
bulabilir.

Bu çalışmada, kağıt sektöründe faaliyet gösteren bir firmada, peçete üretimi yapan iki üretim hattında
makine arızaları arasında geçen süreyi tahminleyecek, çok katmanlı bir yapay sinirsel ağ modeli
geliştirilmiştir. Bu amaçla öncelikle makine arızalarına etki eden faktörler ve düzeyleri sıralanmıştır. Bu
faktörler ışığında geçmiş beş yıla ait veriler derlenmiştir. Derlenen bu veriler kullanılarak, en iyi
parametre değerleri ve ağ mimarisi deney tasarımı çalışması ile belirlenen yapay sinir ağı eğitilmiştir.
Çalışmada veriler normalleştirilerek kullanılmıştır. Öğrenme metodu olarak geri yayılım algoritması,
öğrenme fonksiyonu olarak sigmoid (lojistik) fonksiyon ve Qwiknet 2.23 yazılımı kullanılmıştır.
2. Makine Arızaları Tahmini için bir YSA Modeli
2.1. Problemin Tanımı
Çalışma Eskişehir’de kağıt peçete üretimi yapılan bir işletmede gerçekleştirilmiştir. İşletmede iki ayrı
peçete üretim hattı bulunmaktadır. Bunların üretim kapasiteleri dışında hiçbir farklılığı yoktur. Çalışmada
ilk olarak geçmiş beş yıla ait üretim ve arıza kayıtları incelenerek, makine arızalarına etki edebilecek
faktörler belirlenmiştir. İşletmede üretilen ürünler arasında desen ve kalınlık farkı bulunmakta, fakat ürün
tipi bu faktörlerin yarattığı bütün değişiklikleri tek bir girdi olarak ortaya koymaktadır. Ayrıca veriler
incelendiğinde mevsim veya ay farklılığının oluşan arızaların üzerinde bir etkisinin olmadığı
gözlenmiştir. Bu bilgiler ışığında YSA’da kullanılacak girdiler ve çıktı Tablo 1’de açıklanmıştır.
Tablo 1: YSA’da kullanılacak parametreler ve düzeyleri
Parametreler \ Düzeyler
1
2
3
3 ay
1 yıl
--Bakım Sıklığı
7:30–15:30
15:30-23:30
23:30-7:30
Vardiya
Kalifiye
Kalifiye olmayan
Makine Ustası
7 ayrı ürün grubu tanımlanmıştır.
Üretilen Ürün Tipi
Arızadan bu yana geçen sürede üretilen ürün miktarı
Üretim Miktarı
Bakımdan arızaya geçen süre dakika cinsinden ele alınmıştır.
Bakımdan arızaya geçen süre
Arıza durumunda oluşan duruş süresi
Arıza süresi
2.2. Parametrelerin ve Ağ Mimarisinin Deney Tasarımı ile Belirlenmesi
Çalışmada iki farklı deney tasarımı ile hem sinirsel ağ parametrelerinin uygun değerleri araştırılmış
hem de uygun ağ mimarisi seçilmek istenmiştir. Uygulanan tasarımlar aşağıda verilmiştir. İki tasarım
sonucunda toplam üç tane uygun parametre değerleri ile çalışan sinir ağı belirlenmiş, yapılan
karşılaştırmalar sonucunda üstün olduğu tespit edilen yapı seçilmiştir. YSA parametrelerinin uygun
değerlerinin belirlenmesine ilişkin denemeler Qwiknet V2.23 programı ile gerçekleştirilmiştir.
Tasarım 1
Bu tasarımda performans karakteristiği, YSA’nın test aşamasında türettiği ortalama hata değeri
olarak belirlenmiştir. YSA’larda böyle bir performans karakteristiği öğrenme katsayısı, momentum
terimi, gizli katman işlem elemanı sayısı, eğitim algoritması, aktivasyon fonksiyonu, gizli katman sayısı,
hata düzeyi faktörlerinin bir fonksiyonudur. Bu faktörlerden bazıları sabit tutulmuş ve her deney 500.000
ardıştırma olacak şekilde faktörler üçe indirgenmiştir. Bu tasarımda dikkate alınan faktörler ve düzeyleri;
Öğrenme Katsayısı için 0.4, 0.6, 0.8; Momentum Terimi için 0.2, 0.4, 0.6; Gizli Katman İşlem Elemanı
sayısı için 10, 30, 50 olarak alınmıştır.
Yapılan deneyler sonucunda öğrenme katsayısının 0.4, momentum teriminin 0.2 ve işlem elemanı
sayısının 30 seçildiğinde ortalama tahmin hatası % 17.716 olarak gerçekleştiği gözlenmiştir.
Tasarım 2
Bu tasarımda YSA’nın test aşamasında türettiği ortalama hata değeri yanı sıra katman sayısı da
arttırılarak ağ mimarisinin de etkisi araştırılmak istenmektedir. Burada gizli katman sayısı iki olarak
belirlenmiş ve bu bilgilere göre tasarımda dikkate alınan faktörler ve düzeyleri: Öğrenme Katsayısı için
0.4, 0.6, 0.8; Momentum Terimi için 0.2, 0.4, 0.6, 1. Gizli Katman İşlem Elemanı Sayısı için 10, 30, 50;
2. Gizli Katman İşlem Elemanı Sayısı için 5, 15, 30 olarak alınmıştır.
Elde edilen gözlem değerleri incelendiğinde büyük ağ modellerinde tahminleme hatasının azaldığı
ortaya çıkmıştır. Çok katmanlı ağ mimarisinin gizli katmanlarının kabaca bir piramide benzetilmesi
öğrenme ve test performansını olumlu yönde etkilemektedir.

Yapılan deneyler sonucunda 1. tasarımda bulunan % 17.716 ortalama tahmin hatası % 9.907’ye
indirgenmiştir. Bu sonuçlara göre öğrenme katsayısı, 0.4, momentum terimi, 0.2, gizli katman sayısı, 2,
1. katman işlem elemanı sayısı, 50 ve 2. katman işlem elemanı sayısı, 30 olarak belirlenmiştir.
3. Sonuç ve Öneriler
Günümüzde işletmelerde farklı bakım planlaması stratejileri uygulanmasına rağmen, bu çalışmada
belirtilen türden çeşitli faktörlerin etkisiyle arızalar oluşmakta ve hazırlıksız olmak nedeniyle çalışma
zamanında önemli kayıplar oluşmaktadır. Bu çalışmada önerilen yöntem ile arızaların gerçekleşeceği
zamanları tahmin etmek ve buna hazırlıklı olarak hızlı çözümler türetmek mümkündür. Bu da elbette
verimliliği arttıracaktır. Önerilen yöntemle işletmede nasıl bir bakım planlamasının uygun olacağı da
analiz edilebilecektir. Hatta bu çalışmada incelenen girdiler olan vardiya türü, usta tipi, ürün tipi, arızadan
sonra yapılan üretim miktarı, bakımdan arızaya geçiş süresi ve arıza süresinin de problemi nasıl
etkilediğini araştırmak ve bunlara göre önlemler almak mümkün görünmektedir. Böylece sistemi
etkileyen parametreler iyileştirilecek ve muhtemelen arızalar arası sürenin uzaması sağlanacaktır. Bu
çalışmayla YSA ile geçmiş verileri kullanarak gerçekleşmesi beklenen arızalar için, makine arızaları
arasındaki süreyi tahminlemenin mümkün olacağı gösterilmiştir.
Öte yandan çalışmadaki bir diğer yenilik, YSA tasarımında hem kullanılacak parametre değerlerinin,
hem de ağ mimarisinin deney planlaması teknikleriyle belirlenebileceğinin gösterilmesidir. Çalışmada
öğrenme oranının, momentum terimi, gizli katman sayısı ve gizli katman işlem elemanı sayısının
belirlenen düzeylerinin tamamı denenmiş ve öğrenme katsayısının 0.4, momentum teriminin 0.2, gizli
katman sayısının 2 olması gerektiği ve işlem elemanı sayılarının sırasıyla 50 ve 30 alındığında daha iyi
sonuçlar elde edildiği gözlenmiştir. Her bir deney 500.000 ardıştırmaya kadar devam ettirilmiştir. Bu tür
bir problemde YSA mimarisinin piramide benzer azalan yapıda olmasının daha iyi sonuçlar verdiği
görülmüştür. Bunun yanı sıra ağ mimarisinde gizli katman sayısının arttırılmasının da sonuçları olumlu
yönde etkilediği gözlenmiştir. Ancak hepsinden önemlisi bu çalışmayla karmaşık bir veri grubundan
yararlanılarak, arızalar arası sürenin yaklaşık %90 doğrulukla tahmin edilebileceği gösterilmiştir. Daha
detaylı bir deney planlaması ile daha iyi sonuçlar verecek bir YSA geliştirmek mümkündür. Ayrıca deney
planlamasında da tam faktöryel çalışma yapmak yerine, Taguchi yaklaşımlarının kullanmasıyla daha fazla
seçeneğin gözden geçirilmesi mümkün olabilir. Geliştirilen yaklaşımın bir pilot çalışma olarak kabul
edilip işletme geneline uyarlanması halinde, bakım planlamasının düzenlenmesinde başarı ile
kullanılabileceği de açıktır.
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