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چکـیده
پس از طراحی مقدماتی هواپیما و استخراج پارامترهای اولیه هواپیما به جهت گام نهادن به مرحله بعد و ارائه اوزان به
تیمهای طراحی از جمله سازه ،پیشرانش و سایر گروهها بایستی به بررسی دقیقتر اوزان بر اساس دادههای آماری و
همچنین پس از اعتبارسنجی اوزان به استخراج اوزان با استفاده از فرمولهای موجود بر اساس تحقیقات و بیبعد
سازیهای صورت گرفته پرداخت .راسکم ] [3که از پیشگامان عرصه طراحی هواپیما میباشد اوزان بخش سازه را به زیر
بخشهای بال ،بدنه ،دمها ،ارابه فرود و قنداق موتور تقسیم کرده است .بال به عنوان یکی از مهمترین بخشهای سازه
مورد بررسی دقیق قرار گرفته و در  0متدلوژی ارائه شده که متدهای تورنبیک و جنرال داینامیک میباشند تفاوت بسیار
زیادی میان اوزان فرموله شده با اوزان واقعی و اعتبارسنجی شده مشاهده گردیده که به ارائه فرمول آمپریک جدید با
تمرکز بر شمول بر هواپیماهای مسافربری رجیونال به روز در این پژوهش گردیده است .نتایج حاصله نشان دهنده تطابق
مناسب فرمول ارائه شده نسبت به فرمول تورنبیک و جنرال داینامیک میباشد.

واژگـان کلـیدی :هواپیما ،تخمین وزن بال ،راسکم ،جنرال داینامیک ،تورنبیک
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در فرایند طراحی هواپیما ،پس از ارائه محاسبات طراحی مقدماتی و طراحی جزئئیات ارائه حد مجاز اوزان به سرپرست تیمهای
طراحی به منظور ادامه فرایند طراحی نهایی از مهمترین بخشها میباشد .اوزان ذکر شده در گام اولیه به سه بخش کلی سازه،
پیشران و سیستمها تقسیم میگردند .در بخش سازه نیز به زیربخشهای اصلی بال ،بدنه ،دمهای افقی و عمودی ،ارابه فرود و
قنداق موتور پرداخته میشود .در سال  0235طی یک تحقیق تاکاهاشی و لموندز] [0با در نظر گرفتن هندسه هواپیما و استفاده از
روش المان محدود با فرض المان تیر برای بال و نیروهای وارده در مانور و پاکت پروازی بر هواپیما و شرایط فرود سخت و سایر
پارامترهای واقعی به تخمین وزن مورد نیاز سازه بال پرداختند .در پژوهشی دیگر الهام ] [1در سال  0231به توسعه یک روش
پیشرفته و شبه تحلیلی برای وزن بال هواپیما با استفاده از تکنیکهای اولیه اندازهگیری جعبه بال برای محاسبات مقاومت مورد نیاز
در برابر بارهای اعمالی در ترکیب با روشهای تجربی پرداخته است .چیوزوتو ] [0در سال  0232طی پروژهای به بررسی
آیرواالستیسیته استاتیک بال پرداخته و تاثیر واگرایی آیرواالستیک و کنترل معکوس ایلرون با درنظرگرفتن کمانش لمینتهای
کامپوزیتی به تخمین وزن بال پرداخته شده است .آردما و همکاران ] [5در سال  3772در ناسا به بررسی تخمین وزن بدنه و بال
هواپیمای ترابری با استفاده از روش تحلیلی مبتنی بر هندسه و روش المان محدود بر مبنای پاکت پروازی و نیروهای موثر در آن
پرداختند و گزارشات ارائه شده و تطابق آن با نتایج تجربی مورد بررسی قرار گرفته است .در سال  3711جیمز لیپ] [2به ارائه
روشی به جهت تخمین وزن سریع بال با در نظر گرفتن نیروهای موثره و هندسه بال برای هواپیماهای بزرگ پرداخت که منجر به
روشی تقریبی و سریع برای شرکت داگالس گردید .در سال  3715راسکم] [3در کتاب طراحی هواپیما در بخش تخمین وزن برای
سازه بال هواپیماهای ترابری به دو متد جنرال داینامیک و تورنبیک برای این دسته از هواپیماها اشاره شده است که بر اساس
پارامترهای وزنی و هندسی هواپیما به ارائه تخمینی سریع از وزن سازه بال میپردازند .الشامه و رشیدی ] [9در پژوهش خود مدلی
برای تخمین سریع وزن هواپیما ارائه کردهاند که در آن فرمول ارائه شده خود را با مدلهای ارائه شده توسط تورنبیک و کرو و ریمر
در بخش سازه بال مقایسه کرده و در نهایت فرمول ریمر که کمترین مقدار محاسبه شده را به نمایش میگذاشت به عنوان حالت
بحرانی مد نظر گرفته است .کرییت ] [1در تحقیقی با موضوع تخمین وزن بال هواپیما پس از توضیح مشخصههای موثر در
تخمین وزن بال به ارائه مدل خود بر اساس تعداد متغیرهای اصلی پرداخته و رگرسیونهای انجام شده را منتشر کرده است .در
سال  0232چیزوتو ] [7در طراحی اولیه بال با در نظرگرفتن مباحث آیرواالستیسیته محتمل در بال برای بالهای کامپوزیتی و
آلومینیومی دارای ضریب منظری باال با در نظر گرفتن تئوری نواری به تحلیل در نرم افزار نسترن پرداخته و نتایج حاکی از کاهش
 33تا  30درصدی وزن بال با متود ارائه شده گردیده است .دبابنه و کیپوروس ] [32در پژوهشی در سال  0231با عنوان مروری بر
روشهای تخمین وزن بال هواپیما به بررسی متودهای ارائه شده برای تخمین وزن سریع بال پرداخته و غالب روشها را در این
پژوهش با بیان متغیرها گرداوری کردهاند .سالوی ] [33در پژوهش خود با بررسی بال ایده آل و تحلیل استاتیکی آن و در نظر
گرفتن ضریب تصحیح ،به ارائه فرمول تخمین وزن بال پرداخته است.

 -2تخمین وزن بال
 -1-2معرفی عناصر رابطه
در این پژوهش با شناخت هندسه بال هواپیماهای ترابری جت و پارامترهای طراحی آن و اشراف بر تئوری تخمین وزن آنها
به بررسی فرمول تورنبیک پرداخته شده است .در این راستا میبایست در ابتدا به شناخت هندسه بال بپردازیم:
سوئیپ (  :) در بال هنگامیکه از ریشه بال به سمت نوک بال پیش میرویم در برخی هواپیماها بال با زاویهای گاها یا به
عقب رانده شده یا جلو .مطابق شکل 3شاهد سوئیپ رو به عقب یک بال هستیم که در دو موقعیت  2.05کورد و  2.5کورد نشان
داده شده است .از جمله تاثیرات آن میتوان به افزایش زیبایی ،افزایش ماخ رشد درگ در فاز گذرا ،سنگین تر شدن سازه بال ،تغییر
منحنی لیفت اشاره کرد.
دهانه بال ( :)bبه فاصله میان دو انتهای بال دهانه بال گفته میشود در شکل 3نمایی از نصف بال را مشاهده میکنیم که
در آن نصف دهانه بال مشخص شده است .هرچه دهانه بال افزایش یابد شاهد کاهش سرعت موردنیاز جهت فرود و راحتی خلبان
خواهیم بود ولی از محدودیتهای باند و آشیانه و وزن بال نیز نباید غافل شد چرا که این افزایش منجر به افزایش وزن بال
میگردد که در ادامه حساسیت آن مورد بررسی قرار گرفته است.
ایرفویل ریشه :ریشه بال بخشی از بال است که به بدنه نزدیکتر است ،در هواپیماهای گذشته که بال به صورت یک تکه
برروی بدنه نصب میشد دقیقا وسط طول بال ریشه بال بود ولی در هواپیماهای جدیدتر که بدنه و بال به دالیل آیرودینامیکی در
یکدیگر به شکلی بسیار خاص و متبحرانه ادغام شدهاند کمیمتفاوت است .به ایرفویل استفاده شده در این مقطع نیز ایرفویل ریشه
2

}{0.00428( S 0.48 )( A)( M H )0.43 (WTO nult )0.84 ( ) 0.14
] [{100(t / c) m }0.76 (cos  1 )1.54

()3



w

سال هفتم ،شماره ( 1پیاپی ،)73 :بهار 1041

بال گفته میشود .تاثیر ایرفویل بر خواص آیرودینامیک بال بر همگان واضح است ولی با درنظر گرفتن بیشینه ضخامت بال به
عنوان یک پارامتر موثر در وزن میتوان به صورت مستتر تاثیر عواملی همچون تاثیر کورد ،تاثیر نسبت ضخامت بر کورد ،تاثیر نوع
ایرفویل استفاده شده را بررسی کرد.
مساحت گراس بال( :)sدر نمای باال بال ،مساحتی که تصویر بال در این ناحیه ایجاد میکند که شامل بخشی از بال که
امتداد آن نیز درون بدنه هواپیما میباشد ،میشود را مساحت گراس بال مینامند و هرچه مقدار مساحت افزایش یابد در عین
افزایش خوش دستی و راحتی در کاهش سرعت فرود و برخواست برای خلبان شاهد افزایش وزن تحمیلی خواهیم بود که این امر
الزام انتخاب مساحت بهینه را نشان میدهد.
ضریب منظر ( :)Aضریبی بی بعد که از
نسبت مربع دهانه بال بر مساحت بال حاصل شده و
در بسیاری از فرمولها و پارامترهای طراحی هواپیما
نقشی کلیدی ایفا میکند.
نسبت باریک شوندگی بال ( :)λنسبت
وتر انتهای بال به وتر ریشه بال گفته میشود که
نمایانگر میزان باریک شوندگی بال است .پس از
شناخت هندسه بال به  0پارامتر اصلی بیشینه وزن
شکل  -1تصویر شماتیک بال و پارامترهای آن
بدون سوخت هواپیما و بیشینه ضریب گرانش
هواپیما اشاره خواهد شد.
بیشینه ماخ پروازی ( 𝑯𝑴) :بیشینه ماخ پرواز در سطح دریا بوده که برای جنگندههای پرقدرت هم از  3.3ماخ بیشتر
نخواهد بود اما این رنج برای گونه هواپیماهای مسافربری در رقابت بین  2.9تا  2.95بوده و بیشتر نیست.
بیشینه وزن بدون سوخت ( 𝑭𝒁𝑴𝒘) :همان طور که از نام آن مشخص است چنانچه از بیشینه وزن برخواست هواپیما
وزن سوخت آن کسر گردد ،بیشینه وزن بدون سوخت هواپیما حاصل میگردد .در هواپیماها برای طراحی بال معموال با
درنظرگرفتن ضریب اطمینان برای سازه آن مقدار وزن بارگذاری هواپیما بدون در نظرگرفتن سوخت بسیار اهمیت خاصی دارد به
طوری که گاها با وجود این که هواپیمایی مقدار مشخصی قابلیت حمل سوخت داشته ولی نمیتواند از میزانی نسبت به مقدار وزن
برخواست هواپیما در بالها سوخت کمتری استفاده نماید که این امر ناشی از اهمیت این پارامتر خواهد بود.
بیشینه ضریب گرانش ( 𝒕𝒍𝒖𝒏) :طراحان حد نهایی شتابی که هواپیما میتواند بدون آسیبی تحمل کند را بر اساس ضریبی
از شتاب جاذبه گرانش اعالم میکنند که به آن بیشینه ضریب گرانش هواپیما گفته میشود .در هواپیماهای مسافربری این عدد از
 1کمتر بوده و آن را در حدود  1-0در نظر میگیرند چرا که مسافر نیز تحمل شتاب بیش از آن را نداشته و مناسب نمیباشد.
در غالب تحقیقات ذکرشده در مقدمه ،با مطالعه دقیق میتوان دریافت که پارامترهای موثر در تخمین وزن بال غالبا تغییرات
زیادی نیافته و فقط تفاوت در شیوه بکارگیری آنها و ضرایب در فرمولهاست.
در کتاب راسکم برای تخمین سریع وزن بال بر اساس پارامترهای اصلی بال هواپیما مسافربری  0متد جنرال داینامیک و
تورنبیک ارائه شده است که این دو برای حتی هواپیماهای ذکر شده در خود کتاب راسکم برای جتهای مسافربری نیز تفاوت
بسیار زیادی با اوزان ارائه شده از سوی کارخانههای هواپیماسازی را نشان میدهد .فرمولهای جنرال داینامیک و تورنبیک][30
برای این بخش از هواپیماها به ترتیب به شرح ذیل میباشند:
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که در فرمول فوق پارامتر 𝑟𝑡 بیشینه ضخامت ایرفویل ریشه بال است.

 -2-2حساسیت سنجی رابطه جنرال داینامیک
بررسیهای انجام شده حاکی از تفاوت زیاد محاسبات ناشی از فرمول فوق با دادههای موجود و اعتبارسنجی شده هواپیما را
حکایت میکند فلذا با بررسی نمونههای آماری و تجربی و آنالیز حساسیت پارامترهای دخیل به شرح ذیل پرداخته شده است:
بخش بندی فرمول به پارامترهای اصلی 𝑆 A،𝑛𝑢𝑙𝑡 ،∧𝑐/2 ،𝑊𝑇𝑂 ، 𝑀𝐻 ،و  λو بررسی حساسیت رابطه ( )3به هریک از
پارامترهای یاد شده:
در این بخش هواپیما  MD 80برای بررسی جهت حساسیت سنجی بنا بر دالیل ذیل مورد بررسی قرار گرفته است:
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وجود اطالعات کافی و دقیق برای بررسی.
استفاده شرکتهای هواپیمایی بزرگی مانند ایران ایر ،آسمان،
ماهان ایر.
هواپیمایی دارای  0موتور قدرتمند (امروزه بیشتر طراحان به علت
کاهش هزینههای نگهداری و وزن هواپیما به دنبال کاهش تعداد
موتور و استفاده از موتورهای کارآمد هستند که منجر به انتخاب
معمول  0موتوره در این سبک از مسافربریها میگردد).
شروع کننده خانوادهای از نسل سری  MDمیباشد که ناشی از
پتانسیل طراحی این هواپیماست.

-

به ازای افزایش  2.3واحد در 𝐻𝑀  079.23 ،پوند افزایش وزن بال را متحمل خواهیم شد.
به ازای افزایش  0درجه در  317.17 ،∧𝑐/2پوند افزایش وزن بال را متحمل خواهیم شد.
به ازای افزایش  3واحد در  700.00 ،Aپوند افزایش وزن بال را متحمل خواهیم شد.
به ازای افزایش  32فوت مربع در  13.92 ،Sپوند افزایش وزن بال را متحمل خواهیم شد.
به ازای افزایش  2.20واحد در  71.12 ،λپوند افزایش وزن بال را متحمل خواهیم شد.
به ازای افزایش  522پوند در 𝑂𝑇𝑊 05.05 ،پوند افزایش وزن بال را متحمل خواهیم شد.
به ازای کاهش  2.0واحد در 𝑡𝑙𝑢𝑛 521.32 ،پوند کاهش وزن بال را متحمل خواهیم شد.





جدول  -1مشخصات هواپیما MD 80

جهت بررسی حساسیت
پارامتر

مقدار

)𝑏𝑙( 𝐹𝑍𝑀𝑤
)b(ft
) S(𝑓𝑡 2
𝐴
∧𝑐/2

325222.5
329.21
3092
7.31
32
0.107102
2.01
2.9

𝑟𝑡
𝜆
𝐻𝑀
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 -3-2حساسیت سنجی رابطه تورنبیک
بررسیهای انجام شده حاکی از تفاوت زیاد محاسبات ناشی از فرمول فوق با دادههای موجود و اعتبارسنجی شده هواپیما را
حکایت میکند فلذا با بررسی نمونههای آماری و تجربی و آنالیز حساسیت پارامترهای دخیل به شرح ذیل به تصحیح این فرمول
پرداخته شده است:
 .3بخش بندی فرمول به پارامترهای اصلی 𝐹𝑍𝑀𝑤 𝑆 ،𝑛𝑢𝑙𝑡 ،∧𝑐/2 ،𝑏 ،و 𝑟𝑡 و بررسی حساسیت رابطه ( )0به هریک از
پارامترهای یاد شده:
در این بخش هواپیما  MD 80برای بررسی جهت حساسیت سنجی مورد بررسی قرار گرفته است.
 حساسیت به پارامتر 𝐹𝑍𝑀𝑤 با در نظر گرفتن مقداری ثابت برای سایر پارامترها و تغییر این پارامتر برای مقدارهای 325222.5پوند و  322322.5پوند و حصول مقادیر  32919.00220پوند و  32101.30122پوند ،میتوان دریافت به
ازای هر  522پوند افزایش بیشینه وزن بدون سوخت هواپیما  15.92120پوند افزایش وزن سازه بال را شاهد خواهیم
بود.
 حساسیت به پارامتر  bبا در نظر گرفتن مقداری ثابت برای سایر پارامترها و تغییر این پارامتر برای مقدارهای 329.21فوت و  332.723فوت و حصول مقادیر  32919.00220پوند و  33323.21729پوند ،میتوان دریافت به ازای هر
 1.013فوت افزایش دهانه بال هواپیما با فرض ثابت بودن مساحت گراس 131.2 ،پوند افزایش وزن سازه بال را شاهد
خواهیم بود.
 حساسیت به پارامتر  ∧𝑐/2با در نظر گرفتن مقداری ثابت برای سایر پارامترها و تغییر این پارامتر برای مقدارهای 32درجه و  31فوت و حصول مقادیر  32919.00220پوند و  32179.1111پوند ،میتوان دریافت به ازای هر  0درجه
افزایش زاویه سوئیپ بال هواپیما با فرض ثابت بودن مساحت گراس 332.00 ،پوند افزایش وزن سازه بال را شاهد
خواهیم بود.
 حساسیت به پارامتر 𝑡𝑙𝑢𝑛 با در نظر گرفتن مقداری ثابت برای سایر پارامترها و تغییر این پارامتر برای مقدارهای  0.1و 0.9و حصول مقادیر  32919.00220پوند و  32591.13327پوند ،میتوان دریافت به ازای هر  2.3واحد افزایش 𝑡𝑙𝑢𝑛،
 031.21پوند کاهش وزن سازه بال را شاهد خواهیم بود.
 حساسیت به پارامتر  Sبا در نظر گرفتن مقداری ثابت برای سایر پارامترها و تغییر این پارامتر برای مقدارهای 3092فوت مربع و  3012فوت مربع و حصول مقادیر  32919.00220پوند و  32130.15005پوند ،میتوان دریافت به ازای
هر  32فوت مربع افزایش مساحت بال  05.03 ،پوند افزایش وزن سازه بال را شاهد خواهیم بود.

-

.0

حساسیت به پارامتر 𝑟𝑡 با در نظر گرفتن مقداری ثابت برای سایر پارامترها و تغییر این پارامتر برای مقدارهای 0.1071
فوت و  1.1071فوت و حصول مقادیر  32919.00220پوند و  7153.077پوند ،میتوان دریافت به ازای هر  3فوت
افزایش ضخامت ریشه بال 712.30 ،پوند کاهش وزن سازه بال را شاهد خواهیم بود.
بخش بندی فرمول به پارامترهای ترمی ترمی 𝐹𝑍𝑀𝑤،

𝑏
cos∧𝑐/2

،

6.3 cos∧𝑐/2 1/2

}

𝑏

{  𝑛𝑢𝑙𝑡 ،1 +و

𝑆𝑏
𝑡𝑟 𝑤𝑀𝑍𝐹 cos∧𝑐/2

و بررسی حساسیت رابطه  3به هریک از پارامترهای یاد شده:
حساسیت به پارامتر

𝑏
cos∧𝑐/2

با در نظر گرفتن مقداری ثابت برای سایر پارامترها و تغییر این پارامتر بدست میآید و خواهیم

داشت :
0.3
  6.3cos16 1/2 
107.68 1270
0.55 

1  
   2.8  

107.68
2.8298

105660.5

cos16







0.75

 b 
 0.0017 105660.5  

 cos c /2 

w

w

با انجام بررسی حساسیت این پارامتر برای مقدارهای  330.23700فوت و  335.23700فوت و حصول مقادیر  32919.00220پوند
و  33221.179پوند ،میتوان دریافت به ازای هر  1فوت افزایش این ترم 035.72 ،پوند افزایش وزن سازه بال را شاهد خواهیم بود.
6.3 cos∧c/2 1/2

حساسیت به پارامتر }
b
میآید و برابر این روش خواهیم داشت :

{  1 +با در نظر گرفتن مقداری ثابت برای سایر پارامترها و تغییر این پارامتر بدست

با انجام بررسی حساسیت این پارامتر برای مقدارهای  3.01935و  3.11935و حصول مقادیر  32919.00220پوند و
 33257.17197پوند ،میتوان دریافت به ازای هر  2.3افزایش این ترم 190 ،پوند افزایش وزن سازه بال را شاهد خواهیم بود.
حساسیت به پارامتر

𝑆𝑏
𝑟 𝑤𝑀𝑍𝐹 cos∧𝑐/2

𝑡 با در نظر گرفتن مقداری ثابت برای سایر پارامترها و تغییر این پارامتر بدست میآید و

برابر این روش خواهیم داشت:
0.3

  6.3cos16 1/2 

bS
0.55 
1  
   2.8  

107.68
t
w
cos



r
MZF
c
/2





0.75

 107.68 
 0.0017 105660.5  

 cos16 

w

w

با انجام بررسی حساسیت این پارامتر برای مقدارهای  2.0951و  2.2951و حصول مقادیر  32919.00220پوند و
 33710.75951پوند ،میتوان دریافت به ازای هر  2.0افزایش این ترم 3379.5 ،پوند افزایش وزن سازه بال را شاهد خواهیم بود.
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0.3
  6.3cos  c /2 1/2 
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 -4-2ارائه فرمول نوین و بررسی حساسیت
با در نظر گرفتن محاسبات فوق و بررسی بازه تغییرات برای هواپیماهای ذکر شده در راسکم که در جداول ( )0و ( )1ذکر شده
است برای پارامترهای بخش  3و  0میتوان فرمول تورنبیک را بر اساس رگرسیون خطی شکل  0و محاسبه شیب خط و مقایسه
با رابطه کلی  ،3با تصحیح  2.33برای ترم 𝑡𝑙𝑢𝑛 و تصحیح  319.275برای ترم

𝑆𝑏
𝑡𝑟 𝑤𝑀𝑍𝐹 cos∧𝑐/2

که موثر از تمام پارامترهای یاد

شده به جز 𝑡𝑙𝑢𝑛 میباشد ،با توجه به شکل  1و طی روندی مشابه در نظر گرفت.

شکل  -3نمودار ضریب تاثیر رابطه

𝑺𝒃
𝟐𝒕𝒓 𝒘𝑴𝒁𝑭 𝐜𝐨𝐬∧𝒄/

شکل  -2نمودار تاثیر 𝒕𝒍𝒖𝒏

نتیجه موارد فوق مطابق رابطهای به شرح ذیل میباشد:
0.3

()1

  6.3cos  c /2 1/2 
0.55  187.695  bS 
1  
   0.11 nult  

b
 
 tr wMZF cos  c /2 
 

0.75

 b 
 0.0017 w MZF 

 cos  c /2 

w

w
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حساسیت فرمول فوق نسبت به پارامترهای یاد شده به شرح ذیل میباشد:
 به ازای افزایش  2.3واحد در 𝑡𝑙𝑢𝑛 122 ،پوند افزایش وزن بال را متحمل خواهیم شد. به ازای افزایش  0درجه در  359.9 ،∧𝑐/2پوند افزایش وزن بال را متحمل خواهیم شد. به ازای افزایش  1.013فوت در  009.7 ،bپوند افزایش وزن بال را متحمل خواهیم شد. به ازای افزایش  32فوت مربع در  12.1 ،Sپوند افزایش وزن بال را متحمل خواهیم شد. به ازای افزایش  3فوت در 𝑟𝑡 3119 ،پوند کاهش وزن بال را متحمل خواهیم شد. -به ازای افزایش  522پوند در 𝐹𝑍𝑀𝑤 53 ،پوند افزایش وزن بال را متحمل خواهیم شد.

 -3صحت سنجی فرمول نوین
به جهت بررسی فرمول ابتدا به جمع آوری دادههای هواپیماهای مسافربری جت در جدول ( )0و جدول ( )1پرداخته شده است.
جدول  -2بررسی آماری بخشی اول مشخصات تعدادی بالگرد
نام هواپیما

)𝒃𝒍( 𝑶𝒘𝑴 𝑻.

)𝒃𝒍( 𝑭𝒁𝑴𝒘

)b(ft

) 𝟐𝒕𝒇(S

𝟐∧𝒄/

)𝒕𝒓 (ft

BAC 1-11/300

19222
73522
335522
25222
012222
120222
302222

93222
22959
71252.3
01351.79
120059.22
375300
325222.5

11.01
17.0
71
99.00
355.1
309.3
329.2

3221
710
712
100
1123
0977
3092

32
32
05
32
05
02
32

0.12331
0.30329
1.27100
0.9210
5.32915
0.01502
0.10710

DC 9-10
B 737-200
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F 28-1000
DC 10-10
A 300 B2
MD 80

جدول  -3بررسی آماری بخشی دوم مشخصات تعدادی بالگرد
نام هواپیما

)𝒃𝒍( 𝑶𝒘𝑴 𝑻.

𝑨

λ

𝒄𝒕/

BAC 1-11/300
DC 9-10
B 737-200
F 28-1000
DC 10-10
A 300 B2
MD 80

19222
73522
335522
25222
012222
120222
302222

9.125
1.559
1.102
9.070
2.05
9.913
7.31

2.15
2.00
2.09
2.0
2.02
2.01
2.01

2.32
2.27
2.21
2.27
2.32
2.27
2.27

سپس با استفاده از دادههای جدول ( )0و جدول ( )1و رابطههای ( )0( ،)3و ( )1نتایج ،جدول ( )0را شکل میدهد:
جدول  -4نتایج رابطههای ( )2( ،)1و ()3
نام هواپیما
BAC 1-11/300
DC 9-10
B 737-200
F 28-1000
DC 10-10
A 300 B2
MD 80

6

وزن بال تخمینی رابطه ()1

وزن بال تخمینی رابطه ()2

وزن بال تخمینی رابطه ()3

(پوند)

(پوند)

(پوند)

0031.717290
0910.352355
9019.512521
1275.591937
05710.29023
03351.91199
1037.721021

2939.010117
2071.913510
9953.102119
0253.22000
17072.21721
12125.01011
32919.00220

7570.301053
7013.110029
33292.92120
5915.13002
52020.37100
01011.01210
35029.29915

به منظور صحت سنجی نتایج از اطالعات موجود در کتاب راسکم برای هواپیماهای ذکر شده استفاده نموده و نتایج جدول ()5
حاصل میگردد.
جدول  -5دادههای کتاب راسکم از وزن سازه بال
نام هواپیما

حداکثر وزن برخاست(پوند)

ضریب وزن بال

وزن بال (پوند)

BAC 1-11/300
DC 9-10
B 737-200
F 28-1000
DC 10-10
A 300 B2
MD 80

19222
73522
335522
25222
012222
120222
302222

2.333
2.321
2.270
2.331
2.330
2.302
2.333

7259
7000.5
32202
9105
07202
00270
35502

حال با بررسی نتایج ،جدول ( )2شکل میگیرد که خطای روابط ( )0( ،)3و ( )1را نشان میدهد.

نام هواپیما

وزن بال (پوند)

درصد خطا رابطه ()1

درصد خطا رابطه ()2

درصد خطا رابطه ()3

BAC 1-11/300
DC 9-10
B 737-200
F 28-1000
DC 10-10
A 300 B2
MD 80

7259
7000.5
32202
9105
07202
00270
35502

52.13
07.99
07.50
59.15
09.27
50.20
05.10

12.00
13.20
09.25
00.15
37.00
13.09
12.51

2.2533
3.5311
0.3152
03.0091
35.2257
3.1103
2.1551
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جدول  -6خطا روابط ( )2( ،)1و ()3

 -4بحث و نتیجه گیری
برای صحت سنجی روابط از اعداد منتشر شده در کتاب راسکم که از سازندگان هواپیماهای یاد شده دریافت گردیده و استفاده
شده است و دادههای ذکر شده برای محاسبه روابط نیز از همین کتاب و نقشههای سه نما موجود و طی عملیات مهندسی استخراج
گردید.
با نتیجه گیری از جدول ( ،)2میتوان به تطابق خوب فرمول ارائه شده برای هواپیماهای این دسته اشاره نمود و برای دو
هواپیما  F 28-1000و  DC 10-10با در نظر گرفتن بهبود خطا نسبت به فرمول میبایست به علل باال بودن خطا فرمول ارائه
شده برای این دو هواپیما اشاره نمود که از مجموعه علل آن میتوان به تاثیر ضخامت زیاد مقطع ریشه بال هواپیمای DC 10-10
اشاره نمود که به علت عقب رفتن بال و نصب موتورهای سنگین این هواپیما میباشد و در مورد هواپیما  F 28-1000میتوان
علت این تفاوت را که ناشی از سنگینی سازه بال به علت افزایش مساحت بال نسبت به میزان مورد نیاز طراحی این هواپیما و در
نظر گرفتن اتصال سازهای محافظه کارانه برای این هواپیما در پروسه ساخت اشاره نمود.
طبق روند و تحلیلهای انجامشده میتوان نتیجه گرفت که رابطه ارائه شده تطابق بهتری با دادههای سازنده هواپیما داشته و
بهتر از رابطه تورنبیک و جنرال داینامیک به بیان تخمینی نزدیکتر در عین سریع بودن روند ،نشان میدهد .شایان ذکر است که
روند موجود را برای سایر هواپیماها نیز بر اساس تخمینهای مهندسی و اعتبار سنجی اوزان بر اساس دادههای آماری سایر
هواپیماها طی شده است ولی در این پژوهش به ذکر هواپیماهای فوق به علت در دسترس بودن اطالعات سازندگان بسنده شده
است.
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پیشبینی سطح نرخ تورم با استفاده از یادگیری ماشین
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چکـیده
امروزه یکی از حوزههایی که نیازمند پیشبینی است ،پیشبینی تورم است .به این منطور پیشبینی تورم میتواند تا حد
زیادی به برنامهریزی و تعیین سیاستهای کلی اقتصادی در آینده کمک کند .در این پژوهش هفت متغیر اقتصادی میزان
پس انداز ،نرخ ارز ،حجم نقدینگی ،درآمد مالیاتی ،میزان صادرات ،میزان واردات و میزان درآمد نفتی به عنوان پایگاه داده
پژوهش از سال  1032تا  1022از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران استفاده شده است.میزان تورم هرسال در یکی از
دسته های سهگانه نرخ تورم کم  ،نرخ تورم متوسط و نرخ تورم باال دستهبندی شدند .میزان تورم از 2تا  13در دسته نرخ
تورم کم  ،میزان تورم  13تا  02در دسته تورم متوسط و میزان تورم باالی  02در دسته تورم باال لحاظ شدند .در این
پژوهش برای دستهبندی  ،دو دستهبند ماشین بردار پشتیبان-K ،نزدیکترین همسایه بر روی مجموعه دادههای خام
اعمال شده است .دقت دسته بندی و پیش بینی در کالسبند -Kنزدیکترین همسایه  %30و در کالسبند ماشین بردار
پشتیبان  %66بدست آمد.
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تورم در واقع کاهش قدرت خرید واحد پولی معین در طی زمان است .افزایش سطط کلطی قیمتهطا کطه عمومطاب بطه صطورت
درصدی بیان میشود ،به معنی این است با واحد پولی یکسان میتوان میزان کمتری خرید کرد .معنی رایج تورم به افزایش سطط
قیمتها اشاره میکند حالآنکه ،در اقتصاد امکان رخ دادن تورم منفی نیز وجود دارد .تورم منفی به افزایش قدرت خرید و کطاهش
سط قیمتها اشاره میکند.از دیدگاهی دیگرتورم را میتوان افزایش سط عمومی قیمتهطا کطه حطالتی مطداوم و نامتناسطد دارد
تعریف کرد..عوامل متفاوتی در افزایش و یا کاهش تورم نقش دارند .یکی از بدیهیترین علل بوجود آمدن تورم ،افزایش حجم پطول
است .البته عوامل متعددی میتوانند به افزایش میزان عرضه پول بپردازند .عرضه پول میتواند به سادگی از طریق چاپ اسطکنا
بدون پشتوانه توسط دولت افزایش یابد .از علل بوجود آورنده تورم میتوان به افطزایش مخطار عمطومی و کسطری بودجطه دولطت،
افزایش سرعت گردش پول ،رشد جمعیت ،احتکار ،کمبود حقیقی ،صادرات ،اتحادیههای کطارگری و کطاهش مالیطات،نرخ ارز،حجطم
نقدینگی ،واردات،درآمد نفتی و ....اشاره کرد.که البته ما در این مقاله از برخی از این عوامل استفاده خواهیم نمطود .در شطرایط تطورم
طبیعی ،با افزایش مستمر والبته آرام ساالنه قیمت ها مواجه هستیم .هرچند افزایش متعادل و آرام تورم میتواند باعث پویایی و نشاط
یک اقتصاد شود.تورم باال تاثیرات منفی بسیاری را در یک اقتصاد از خود برجای میگذارد و میتواند تولی  ،مصطر  ،بطازار ،سطط
رضایت عمومی و غیره را تحت شعاع خود قرار دهد .بیشتر کشورها و حتی کشورهای توسعه یافته از افزایش سططحی از تطورم در
امان نیستند .پیشبینی تورم موضوعی است که عالوه بر اهمیت ذاتی میتوانطد در تطدوین سیاسطتهطای کلطی و چشطم انطدازهای
حاکمیتی نقش بسزایی داشته باشد  .چون دولتها هرساله در حال تدوین سیاستهای اقتصادی برای آینده هستند و از طرفطی در پطی
کاهش تورم هستند ،بنابراین پیش بینی تورم ساالنه و حتی ماهیانه میتواند نقش بسزایی در بهبود تصمیمگیری ها داشته باشطد .
در نتیجه ،در دهه های اخیر ،مدلهای پیش بینی گوناگونی توسعه یافته و به رقابت با یکدیگر پرداخته اند.از این مدلها میتوان بطه
استفاده از هوش مصنوعی و شبکه های عصبی در جهت پیش بینی نرخ تورم اشاره کرد .این مدلها که در حقیقت اقتبا از فرآیند
یاد گیری مغز انسان هستند ،با استفاده از سرعت محاسباتی کامپیوتر ،روابط بین متغیرها را هر چند پیچیده باشند ،یاد گرفته و از آن
برای پیش بینی مقادیر آتی استفاده می نمایند.

-2پیشینه پژوهش
آدولوفو رودریگز و همکاران ( )9292با استفاده از الگوریتم های یطادگیری ماشطین همچطون  KNNو  LSTMبطا مطالعطه
موردی کشور کاستاریکا به پیش بینی سط تورم در آن کشور اقدام نمودند .آنها از متغییرهایی همچون نرخ تغییرات شاخص قیمت
مصر کننده  ،نرخ تغییرات شاخص ارز  ،نرخ تغییرات قیمت نفت ،نرخ تغییرات قیمت غالت و غیره جهت پیش بینطی بهطره بطرد.
الزم به ذکر است این پژوهش برای پیش بینی نرخ تورم ماهیانه انجام شد.
دهدشتی و همکاران( )1021در پژوهشی به منظور پیش بینی نطرخ تطورم و نقطدینگی و اثطرات آنهطا بطر ارزش افطزوده بخطش
کشاورزی ،روند تغییرات تورم و نقدینگی در اقتصاد ایران را بررسی کردنطد .آنهطا از آزمطون ناپارامتریطک والطیس -مطور ،الگوهطای
هارمونیک ARMA ،و  ARCHبرای پیش بینی استفاده کردند و بهترین الگو برای پیش بینی این متغیرها انتخاب شدند .نتایج
این تحقیق نشان می دهد که الگوی(1و ،ARMA)9در پیش بینی نرخ تورم و الگطوی(1وGARCH )1در پطیش بینطی نقطدینگی
دارای خطای کمتر و در نتیجه کارایی بیشتر نسبت به سایر الگوهای مورد استفاده بوده است .نتایج بدست آمطده از مطالعطه حاضطر
نشان می دهد که ارتباط مستقیم اما ضعیفی بین حجم نقدینگی ،نرخ تورم و ارزش افزوده بخش کشاورزی وجود دارد .علت اثطرات
ضعیف حجم نقدینگی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی می تواند به دلیل ارتباط سیستم پولی کشور و بخش کشاورزی باشد.
صمدی و همکاران( )1029در پژوهشی به بررسی رابطه بین تورم و نااطمینانی تورمی در ایران پرداختند .هد مقالطه حاضطر،
بررسی رابطه بین تورم و نااطمینانی تورمی با استفاده از رگرسیون چرخشی مارکو بر اسطا اطالعطات ماهیانطه شطاخص قیمطت
مصر کننده در ایران ،طی دوره 1062:12تا  1021:6بود .برای رسیدن به این هد نااطمینانی تورمی بر اسا الگطوی واریطانس
ناهمسانی شرطی خود بازگشت کننده تعمیم یافته برآورد شده است .نتایج حاصل از تخمین ضراید الگطوی خطود بازگشطت کننطده
چرخشی مارکو نشان می دهد که سری زمانی نرخ تورم در طول دوره مورد بررسی از دو رژیم مختلف تبعیت می کند به ططوری
که در رژیم اول با میانگین باال و نوسان پایین و در رژیم دوم با میانگین پایین و نوسان باال روبرو بوده اسطت .هطم چنطین بررسطی
رابطه ی بین تورم و نااطمینانی تورمی نشان می دهد که در هر دو رژیم یاد شده ،افزایش نرخ تورم به افزایش نااطمینطانی تطورمی
منجر شده است.
جعفری صمیمی و بالونژاد ( )1029در پژوهشی به بررسی کاربرد روشهای نیمه پارامتریطک و موجطک هطا در بررسطی وجطود
پایداری نرخ تورم ایران پرداختند .برای این منظور ،درجه انباشتگی کسری ،با استفاده از روش های  ،GPHتعدیل رابینسون ،ریزن،
وایتل و موجک ها و با استفاده از داده های بانک مرکزی در مورد شاخص قیمت مصر کننده سال هطای  ،1022-1031تخمطین
زده شد .نتایج حاصل از تحقیق ،بیانگر وجود پایداری در نرخ تورم ایران است .وجود ایستایی و پایداری نرخ تورم در اقتصاد ،بیطانگر
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این است که در صورت بروز یک تکانه بر نرخ تورم ،اثر آن تا مدتی طوالنی باقی می ماند .این نتیجه می تواند در اتخطاذ سیاسطت
های مرتبط ،مورد توجه تصمیم گیرندگان اقتصادی قرار گیرد.
نجارزاده و همکاران( )1029به بررسی رابطه بین تورم و نااطمینانی تورم درکوتاه مدت و بلندمدت پرداختند .در ایطن مقالطه بطا
استفاده از مدل ناهمسانی واریانس راه گزینی مارکف در قالد یک مدل فضا -حالت به بررسی رابطه بین تورم و نااطمینانی تورم در
اقتصاد ایران در دوره  1022-1063پرداخته شد .این مدل تورم را به دو جزء دائمی و موقت تقسیم می کند و این کار تحلیل ارتباط
بین تورم و نااطمینانی تورمی در کوتاه مدت و بلندمدت را میسر می سطازد .نتطایج ایطن مطالعطه نشطان مطی دهطد کطه افطزایش در
نااطمینانی بلندمدت منجر به افزایش نرخ روند بلندمدت تورم می شود و افزایش در نااطمینانی کوتاه مدت منجطر بطه کطاهش نطرخ
تور م کوتاه مدت می شود .همچنین تاثیر هم زمان افزایش در نااطمینانی کوتاه مدت و بلندمدت منجر به افزایش قابطل تطوجهی در
روند تورم اقتصاد ایران می شود.
شاهمرادی و صارم( ) 1029به بررسی سیاست پولی بهینه و هد گذاری تورم در ایران پرداختند .در ایطن مقالطه بطا اسطتفاده از
روش تعادل عمومی پویای تصادفی ،قاعده ی پولی بهینه برای بانک مرکزی ایران استخرا شده است .در این مقاله مکانیزم انتقال
پولی مدل شامل چهار معادله ی تقاضای کل ،عرضه ی کل ،قیمت نفت و رابطه ی تیلور میباشد .در این مقاله ثابت می شود کطه
فرم پویای رابطه ی تقاضای کل ،با در نظر گرفتن پولی بودن تورم در ایران ،تابعی از نرخ رشد حجم پول است .با این فطر کطه
هد بانک مرکزی پی گیری هم زمان نرخ تورم هد و شکا تولید است و با توجه به مکانیزم انتقال پولی ،قاعطده ی بهینطه ی
سیاست پولی برای اقتصاد ایران استخرا می شود که تابعی از شکا تورم ،شکا تولید و نرخ رشد درآمطدهای نفتطی مطی باشطد.
نتایج تخمین نشان می دهد نرخ رشد حجم پول اثری بر شکا تولید نداشته و به طور کامل در انتظارات تورمی انعکا مطییابطد.
هم چنین یک درصد افزایش درآمدهای نفتی سبد افزایش چهار درصدی تورم میشود.
طهرانچیان و همکاران( )1029به آزمون پایداری تورم در ایران با استفاده از الگوهای  ARFIMAپرداختند .برای این منظور،
با توجه به سری زمانی داده های نرخ تورم ایران ( ،)1031-1022از الگوی خطود رگرسطیونی میطانگین متحطر انباشطته کسطری،
استفاده شده است .نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهند که براسا روش های حداکثر درست نمایی و حداکثر درست نمایی
تعدیل شده ،درجه انباشتگی یا تفاضل گیری به ترتید  =1d2/029و =9d2/020هستند .بنابراین براسا یافته های این تحقیطق،
فرضیه پایداری تورم در ایران رد نمی شود .توجه به تسویه تدریجی تاثیر تکانه های تورمی ،امکطان سطاختاری شطدن تطورم و نیطز
رعایت انضباط پولی ،از جمله مهم ترین پیشنهادهای این پژوهش محسوب می شوند.
موسوی و مستعانی( )1021به بررسی هد گذاری تورم در ایران پرداختند .هد این مقاله استخرا روند حرکتطی تطورم ططی
دوره زمانی برنامه پنجم توسعه( )1023-1023توسط مقام پولی با استفاده از نظریه کنترل بهینه است .برای این منظور با استفاده از
داده های سری زمانی طی دوره ( )1033-1026از طریق حداقل سازی تابع زیان بانک مرکزی با توجطه بطه رفتطار تولیطد ،تطورم و
تغییرات نرخ ارز ،اقدام به استخرا تابع عکس العمل نرخ بهره (نرخ سود سپرده های بانکی) برای هد گذاری تطورم شطده اسطت.
یافته های مقاله نشان می دهد که مقام پولی باید برای کنترل تورم طی دوره ای نرخ سود سپرده های بانکی را افزایش دهد تطا از
این طریق از یک طر نقدینگی های سرگردان در بازار و در دستر مردم را جمع آوری کند و از طر دیگر با تزریطق نقطدینگی
جمع آوری شده به بخش تولید ،هزینه های تامین مالی سرمایه گذاری بخش تولید راکاهش دهد .این سیاست باعطث خواهطد شطد
تورم روند کاهشی در پیش گرفته و به سمت مقدار هد گذاری شده حرکت کند.
تشکینی و افضلی( )1022به سنجش تورم پایه در اقتصاد ایران پرداختند .مطالعه حاضر به اندازه گیطری تطورم پایطه در اقتصطاد
ایران به روش های مختلف و به عنوان راهنمایی برای هدایت سیاست پولی پرداخته است .نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان
می دهند که روش ، SVARدر شمار روش های بهینه برای اندازه گیری تورم پایه در اقتصاد ایران می باشد .از سوی دیگر ،گروه
مسکن جزء پایدار تورم در اقتصاد ایران بوده و هماهنگ با انتظارات می باشد .همچنین تکانه های تورم پایه ،قیمت واردات و تورم
غیرپایه به ترتید  02 ، 30و  6درصد از واریانس در تورم را تشری می کنند .براسا نتایج به دست آمده پیشنهاد شطده اسطت تطا
چارچوب سیاستی هد گذاری تورم در قالد یک برنامه پنج ساله مورد توجه قرار گیرد و در این راستا ،نسبت به برقراری و تحقطق
الزاماتی همچون عدم وجود سلطه مالی و عدم تعیین دستوری نرخ سود تسهیالت گام برداشته شود .اجرای این سیاسطت متضطمن
کنترل حدود  32درصد از تورم در اقتصاد ایران می باشد.

 -3تهیه دادهها
داده ها شامل هفت متغیر اقتصادی میزان پس انداز ،نرخ ارز ،حجم نقدینگی ،درآمد مالیاتی ،میزان صادرات ،میطزان واردات و
مبلغ صادرات نفت که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران منتشر شده است جمع آوری شده اند .این داده ها مربطوط بطه
سالهای  1032تا  1022می باشند.این داده ها به صورت خام بوده و هیچ گونه پیش پردازشی روی آنها انجام نشده است.در حقیقت
هد اصلی در این پژوهش تعیین میزان تاثیر متغیرهای هفتگانه ذکر شده بر افزایش یا کاهش تورم میباشد .به عبارت دیگر پیش
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بینی نرخ تورم با استفاده از متغییرهای میزان پس انداز ،نرخ ارز ،حجم نقدینگی ،درآمد مالیاتی ،میطزان صطادرات ،میطزان واردات و
مبلغ صادرات نفت.

 -1-3نقدینگی
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نقدینگی یا به عبارت صحی تر ،حجم پول ،مجموع پول و شبهپول است .نقدینگی به معنای مجموع اسکنا ها و مسکوکات و
سپردههای دیداری در یک کشور است .تفاوت نقدینگی با حجم پول یک کشور ،در سپردههای غیر دیداری افراد نزد بانکهاست.
رشد پول و نقدینگی در دهه های اخیر روندی افزایشی و بی ثبات پیدا کرده و این در حالی است که انضباط و ثبات نقطدینگی
شرط اصلی ثبات اقتصادی یه کشور محسوب میشود .اهمیت ثبات و انضباط نقدینگی به حدی است کطه در برنامطه هطای تعطدیل
ساختار  ،هم هد و هم شاخص ارزیابی و هم ابزار دستیابی به اهدا دیگر قلمداد میشود.
روند خلق پول و خلق نقدینگی در دولتهای مختلف همواره به دلیل عدم هماهنگی هزینهها و درآمدها ،بطه ططرز سطریعی در
حال افزایش بوده است .در سالهای اخیر به دلیل کسری بودجه مضاعف در دولتهای دهم و یطازدهم ،خلطق پطول توسطط بانطک
مرکزی راه آسان اما پرضرری بوده که دولتها انتخاب کردهاند و نتیجه آن افزایش بی حد و حصر نقدینگی در اقتصاد بطوده اسطت.
هر واحد خلق پول توسط بانک مرکزی به واسط ضریبی به نام ضرید فزاینده ،پنج تا شش برابر میشود و حجم نقطدینگی موجطود
در اقتصاد را به سرعت باال میبرد .تنها یکی از آثار این فرآیند بروز تورم در اقتصاد است .نظریه مقداری پول ،همبستگی بلندمطدت
قوی را میان رشد نقدینگی و تورم پیشبینی میکند؛ به این معنا که رشد پیوسته و زیاد حجم پول در اقتصاد موجد ایجاد تورم باال
میشود .بر این اسا نیز کنترل حجم پول به عنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاستهای پولی بانک مرکزی به منظور مهار تطورم
شناخته میشود .در اقتصاد ایران ،نقدینگی حالت لجام گسیخته پیدا کرده و این مسئله خود را تا حد زیادی در تورم های بطاال و تطا
حدی نیز در تورم نهفته انعکا می دهد .رشد نقدینگی همچنین باعث گسترش مانده های سوداگرانه پولی و بخش نامولطد شطده
است .نگاهی به تغییرات رشد نقدینگی در سالهای گذشته نشان می دهد این شاخص در سالهای  1029-1023در پایین ترین حطد
خود بیش از 90درصدبوده است .طبق آمار رشد نقدینگی در ابتدای سال 1029تقریبا 92درصد بود و با پشت سرگذاشتن یک مسطیر
کاهشی در تیر 1029شروع به افزایش کرد .این روند جدا از نوسانات تا مهر ماه ادامه یافت و در مهر 1020با کنترل آن توسط دولت
رو به کاهش گذاشت .با این حال در ابتدای سال  1020نرخ رشد نقدینگی بنای افزایش نهاد و با سپری کردن مسطیر صطعودی در
شهریور ماه به  0033درصد رسید؛ اما در مهر ماه به  9032درصد کاهش یافت .بحث رابطه پول و قیمت معمایی اسطت کطه بایطد در
تحلیلها مورد توجه قرار گیرد .در کشورهای دارای ثبات اقتصادی و نظام رقابتی تقریبا بین تورم و نقدینگی رابطه مشخصی وجود
دارد ،یعنی از رشد نقدینگی هر چه شامل رشد تولید داخلی شود ،بقیه به رشد قیمتها میانجامد ،ولی در ایطران ایطن وضطعیت بطه
گونهای است که گاهی اوقات به این روال پیش میرود و بعضی اوقات قیمتها بیش از این تناسد رشد دارند و گاهی هم خصوصا
از سال  32-32به بعد با وضعیت معکوسی مواجه بودیم ،یعنی اگر بخواهیم تناسد رشد نقدینگی با قیمتها حفظ شود ،بایطد تطورم
بیشتری میداشتیم.
نظریه مقداری پول
سرعت گردش پول
M×V=P×Q

در رابطه باال:
« =»Mمیزان «عرضه پول» ()Money Supply
«« =»Vسرعت» ( )Velocityپول در گردش
« =»Pسط کلی «قیمت» ()Price
«« =»Qمقدار» ()Quantity
نظریهی مقداری پول ( )QTMبیان می دارد که یک رابطهی مستقیم بین مقدار پول در اقتصاد و سط قیمت کاال و خدمات
فروخته شده وجود دارد .براسا نظریهی مقداری پول ( )QTMاگر مقدار پول در اقتصطاد دو برابطر شطود ،سطط قیمطت هطا نیطز
همچنین دو برابر و باعث تورم (درصد افزایش سط قیمت ها در یک اقتصاد) می شود .بنابراین مصر کنندگان برای همان مقدار
کاال و خدمات دو برابر می پردازند .راه دیگر برای فهمیدن این نظریه اینست که پول را نیز همانند یک کاالی دیگر درنظر بگیریم
که افزایش عرضهی آن ارزش نهایی (ظرفیت خرید یک واحد بیشتر) را کاهش می دهد .بنابر این یک افطزایش در عرضطهی پطول
باعث می شود قیمتها در عو کاهش ارزش نهایی پول افزایش یابد.
همانطور که نظریهی مقداری پول ( )QTMمی گوید که مقدار پول ،ارزش پول را تعیین می کند ،همین بنیطان پولگرایطان را
تشکیل می دهد .پولگرایان می گویند که افزایش سرعت عرضهی پول منجر به افزایش سرعت در تورم می شود .رشد پول جلوتر
از رشد تولید اقتصاد ،تورم را نتیجه می دهد .به طوری که پول بیش ازحد در پشت تولید بسیار کم وجود دارد .به منظور مهار تورم،
رشد پول باید پایین تر از رشد تولید در اقتصاد باشد.
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 -2-3مالیات
در ادامه به بررسی و تحلیل انواع تورم پرداخته و اینکه تورم چند سال اخیر ایران از نوع تورم تازنده (شدید) می باشد .و سطپس
نظریه های مختلف ایجاد تورم مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به نظریه های پولی و نظریه های مبتنطی بطر فشطار هزینطه هطا و
نظریه کینزی و  ...به برازش یک الگوی مناسد جهت بررسی تاثیر انواع مالیات بر تورم کشور پرداخته ایم بدین ترتید تاثیر انطواع
مالیات  ،نرخ رشد.
مفهوم مالیات :مالیات مقدار مبالغی است که شهروندان یک کشور طبق قانون به دولت می پردازند تا در جهطت اداره امطور
کشور ،تأمین کاالها و خدمات عمومی و تضمین امنیت و دفاع همگانی و عمران و آبادانی توسط دولت مورد بهره برداری قرار گیرد.
مالیات ها را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد :الف  :مالیات های مستقیم و ب  :مالیات های غیرمستقیم
مالیات های مستقیم مالیات هایی هستند که بر مبنای درآمد و ثروت افراد حقیقی و حقوقی وضع می شوند و در واقع این نطوع
مالیات از آنهایی که از امکانات عمومی جامعه بیشتر استفاده می کنند به صورت تصاعدی دریافت می شود در مقابل مالیطات هطای
غیرمستقیم مالیات هایی هستند که بر کاالها وضع می شود .این نوع مالیات بر همه مصر کننطدگان کطاال یطا اسطتفاده کننطدگان
خدمات تعلق می گیرد که دولت بر آنها مالیات وضع نموده است .عموماب ،مالیاتها با گذر زمان افزایش پیدا میکنند .در زمانهایی،
دولتها به دالیل سیاسی مالیاتها را کاهش میدهند تا محبوبیت خود را در میان شطهروندان افطزایش دهنطد .ایطن عمطل موجطد
افزایش مطلوبیت شهروندان میشود و آنها پول بیشتری خر خواهند کرد .در نتیجه ،تورم بوجود خواهد آمد.

در یک اقتصاد باید کل تولیدات توانایی تامین نیازهای داخلی و خارجی را داشته باشد .اگر این اتفاق نیفتد ،تورم بوجود خواهطد
آمد.
تورم وارداتی :یکی از عوامل به وجود آورندۀ تورم داخلی ،تورم وارداتی است .تورم وارداتی به معنای انتقال و سرایت تطورم
جهانی به اقتصاد هر کشور می باشد .این نوع تورم زمانی رخ می دهد که قیمت برخی کاالها ،که کاالهای اساسی و تعیین کننطده
در تولید یا مصر مردم در سط جهانی است ،به علت برخی عوامل طبیعی یا تصمیمات سیاسی -اقتصادی افزایش می یابد.
این افزایش به افزایش هزینۀ تولید (در صورتی که مواد اولیه تولیدی باشند) یا افزایش قیمت کاالهای مصرفی منجر می شود
به عنوان مثال ،در دهۀ  32و  22میالدی افزایش قیمت نفت که به نام شو اول و دوم معرو است ،باعث شد که قیمت فراورده
های نفتی ،مواد اولیه ،مواد غذایی و در نتیجه ،قیمت کاالهای نهایی مثل پتروشیمی ،رنگ ،فوالد ،خودرو و طیف وسیعی از کاالهطا
افزایش یابد .
راه های انتقال تورم وارداتی :به طور کلی ،تورم وارداتی از دو طریق ممکن است بر اقتصاد داخلی تأثیر بگذارد.
الف) تورم وارداتی از راه تجارت خارجی :تجارت خارجی از دو مولفه واردات و صادرات تشکیل شده است .واردات با توجطه بطه
نوع کاال بصورت مستقیم و غیرمستقیم بر تورم داخلی اثر می گذارد .زمانی که قیمت محصوالت نهطایی وارداتی(کاالهطای سطاخته
شدۀ وارداتی) افزایش یابد ،این افزایش قیمت بصورت مستقیم در سط عمومی قیمت ها( شاخص قیمت مصر کننده) ظاهر مطی
شود .غیرمستقیم حالتی را در نظر می گیرد که ابتدا افزایش قیمت مواد اولیه و محصوالت نیم ساخته (کاالهای واسطه ای) وارداتی
به افزایش هزینه تولید منجر می شود و سپس این افزایش قیمت به مصر کنندگان منتقل می شود .حالت سوم از طریق صادرات
صورت می گیرد .موقعی که تقاضا برای کاالهای صادراتی بدلیل افزایش قیمت در خار از کشور افزایش مطی یابطد .ایطن جریطان
سبد کاهش احتمالی عرضۀ کاالهای مذکور در داخل کشور می شود و موجبات افزایش قیمت ها را فراهم می کند.
اقتصاد ایران نیز از این امر مستثنا نیست و حالت دوم ،یعنی افزایش هزینه های مواد اولیه و سرمایه ای ،موجد افزایش هزینه
های تولید و تورم حاصل از آن در نهایت ،بر جامعه تحمیل می شود .استمرار ططوالنی سیاسطت هطای جطایگزین واردات در تطاریخ
اقتصادی کشور تأثیر زیادی بر ترکید واردات در طی زمان داشته است که نتیجۀ آن ،وابستگی شدید به واردات مواد اولیه ،واسطه و
کاالهای سرمایه ای بوده است.
ب) تورم وارداتی ناشی از کسری یا مازاد تراز پرداخت ها :فقدان توازن در تراز پرداخت های خارجی ممکن است زمینطه هطای
تورم را فراهم سازد .اگر تراز پرداخت های خارجی با کسری روبرو شود ،ارزش پول ملی کطاهش و بطه دنبطال آن قیمطت کاالهطای
وارداتی افزایش می یابد .این امر از سویی زمینۀ بروز تورم داخلی می شود و از سوی دیگر ،با کاهش ارزش پطول ملطی ،کاالهطای
تولید شده در داخل کشور برای خارجیان ارزان تر تمام می شود و به این ترتید ،صادرات کشور افزایش خواهد یافطت .در نتیجطه،
امکان کاهش عرضه و افزایش قیمت کاالها در بازار داخلی خواهد بود .حال اگر تراز پرداخت های خطارجی بطا مطازاد رو بطرو شطود
درآمدهای تازه ای در جامعه تزریق می شود که به دلیل باال بودن میل نهایی به مصر و پایین بودن میل نهطایی بطه پطس انطداز،
دریافت های افراد به شکل قدرت خرید اضافی در بازار ظاهر و به افزایش قیمت ها منجر می شود.
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 -3-3صادرات و واردات
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عوامل مؤثر در شاخص قیمت کاالهای وارداتی :همان گونه که گفته شد ،شاخص قیمت کاالهطای وارداتطی ممکطن
است در تورم داخلی تأثیر داشته باشد .اما این شاخص خود تحت تأثیر عواملی همچون نرخ ارز ،تطورم کشطورهای ططر معاملطه و
تعرفه های گمرگی قرار دارد.که در اینجا ما به بررسی نرخ ارز می پردازیم.

 -4-3نرخ ارز
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نرخ ارز حلقۀ قوی ارتباط اقتصادهای ملی و جهانی است؛ حلقهای که کم و کیف آن به طور مستقیم و غیر مستقیم در تعیطین
قیمت های داخلی کاالهای تجارتی ،و عرضه و تقاضای اکثر کاالها و خدمات تأثیرگذار و بر عملکرد اقتصاد ملی مؤثر است .ارزش
پول ملی نسبت به بررسی خارجی یا نرخ ارز آیینۀ تمام نمایی از اقتصطاد هطر کشطور در مقابطل سطایر کشطورها ،در محطیط اقتصطاد
بینالملل است .نوسانات غیرعادی در سیستم ارزی ،یکی از معضالت اقتصادی هر کشور است که ثبات اقتصادی را با چالش مواجه
می کند.
سلد اعتماد مردم از پول و کاهش نسبی قدرت خرید در مقایسه با موازنههای بینالمللی نیز از اثرات همطین قضطیه اسطت .در
کشورهایی نظیر ایران ،که قسمت عمدۀ درآمد دولت از محل عایدات ارزی تأمین میشود ،وقتی درآمد حاصل از صادرات نفطت یطا
نرخ برابری ارز به مراتد بیشتر میشود ،به طور مستقیم بر وضع مالی دولت ،درآمدها و هزینههای آن تأثیر می گذارد و نرخ برابری
ارز از محل فروش این فراوردهها نیز تغییر می کند و بر کسری یا مازاد بودجه تأثیر میگذارد .برخی از صاحد نظران معتقدنطد کطه
افزایش نرخ ارز سبد افزایش قیمت کاالهای وارداتی می شود و بر بخش های اقتصادی که حساسیت سیاسی دارند ،اثر نطامطلوب
میگذارد و رشد تورم را تسریع میکند .تصور همگانی به این نحو شکل گرفته است که اگر قیمت ارز خارجی پایین نگهداشته شود،
کاالهای وارداتی ارزان تر تمام می شود و در نتیجه ،سط عمومی قیمت ها نیز دست کم افزایش نخواهد یافت
در چنین وضعیتی ،یک حساب سرانگشتی نشان می دهد که اگر نرخ تسعیر دالر به ریال پایین باشد طبعاب ،کاالهای وارداتی بر
حسد ریال برای مصر کنندۀ داخلی ارزان تر خواهد بود .به دفعات این استدالل مطرح شده است که اگر نطرخ تسطعیر دالر را در
سط پایین تعیین کنیم ،نه تنها کاالهای وارداتی ،بلکه کاالهای تولید شدۀ داخلی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم تحطت تطأثیر
واردات قرار دارند نیز کم هزینه تر و در نتیجه ،ارزان تر تمام می شود .این دیدگاه بسیار رایج است و به سرعت ،به این استنتا می
رسد که برای کنترل سط قیمت های داخلی بایستی نرخ تسعیر دالر به ریال پایین نگهداشته شود .بطور مثال زمانی که نطرخ هطر
دالر از  2222ریال به  6222ریال کاهش یابد برای کاالیی که قیمت آن در بازار بین المللی  9دالر باشد برای ورود ایطن کطاال بطه
کشور در حالت اول باید  16222ریال و پس از کاهش نرخ دالر  19222ریال باید هزینه نمود .بنابراین در حالتی که نطرخ برابطری
دالر به ریال کاهش یابد هزینه تمام شده کاالهای وارداتی کاهش و به تبع مصر کنندگان با قیمت پایین تطری در بطازار مواجطه
خواهند شد باید گفت که پایین نگه داشتن نرخ ارز بدون توجه به اوضاع حاکم بر اقتصاد داخلی و بدون هماهنگی با سیاست های
پولی ،قدرت رقابت را برای تولیدکنندگان داخلی کشور کاهش می دهد.
جالد است بدانیم ،برای اینکه بفهمیم نرخ ارز چقدر روی تورم تطاثیر دارد ،در سطال 33کطه نطرخ ارز  022تومطان بطود ،رشطد
نقدینگی 06درصد بود و با تورم 90درصد مواجه بودیم و تورم فروکش کرد ،اما از سال  32-32رشد نقدینگی تشدید شد و علت آن
منوط کردن تأمین درآمد بودجه به نرخ ارز بود و طبق آمارهای رسمی  90تا 90درصد ارزهای رسمی به فروش نمیرفطت و مانطده
ذخایر ارزی بانک مرکزی مرتبا افزایش مییافت ،لذا از سال  32تا  23رشد نقدینگی داشتیم ،اما تورم در این دوران کاهش یافت و
رشد تولید ناخالص ملی هم کاهش نشان میدهد ،لذا در گزارشهای رسمی مالحظه میشود ،سطرعت گطردش پطول در سطال 22
تقریبا 12درصد رشد منفی داشته است به عقیده بسیاری صاحبنظران ،تکمحصولی بودن و وابستگی به نفت را میتوان ریشه اصلی
بسیاری از مشکالت ساختاری اقتصاد ایران عنوان کرد .شاهد این مدعا نیز تاثیرپذیری باالی بسیاری متغیرهطای کطالن اقتصطادی
همچون تورم ،درآمدهای دولت و واردات از نوسان قیمت جهانی نفت و به تبع آن ،درآمدهای نفتی کشور است .در این میان یکی از
مهمترین موضوعات اقتصادی کشور ارتباط نزدیک درآمدهای نفتی و تورم در اقتصاد ایران است.
میدر خصوص افزایش یا کاهش شدید درآمدهای نفتی می توان اشاره کرد که در سال  1031و بروز تکانطه نفتطی (افطزایش
قیمت نفت و درآمدهای نفتی) است که به تبع آن ،کمبود ارز به عنوان یکی از تنگناهطای اساسطی کشطور بطا رشطد  903درصطدی
درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز از میان برداشته شد
بر این اسا طی دوره  1039-1036سیاستهای انبساطی اتخاذ شد به گونهای که نقدینگی بطور متوسط ساالنه  0233درصطد
رشد کرد ،یعنی حدود  13درصد بیشتر از متوسط دهه قبل آن .رشد نقدینگی از محل افزایش خالص دارایطی هطای خطارجی بانطک
مرکزی رخ داد (خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی در سال  1030حدود سه برابر سال  1039و  3برابر سال  1031شطد) .ططی
دوره  1039-1036کسری بودجه بطور متوسط 1230درصد کل هزینههای دولت را شامل میشد .مجموعه عوامل مذکور منجر شد
تا اقتصاد ایران وارد دوران گذر از نرخهای تورم تک رقمی به دورقمی شود ،بگونه ای که طی دوره  1039-36بطهترتیطد نرخهطای
تورم 1633 ،232 ،1336 ،1130و  9032درصدی تجربه شد نمونه دوم مقطع سال  1063است که کاهش شدید قیمت نفت ،درآمدهای
ارزی دولت را بشدت کاهش داد؛ کل درآمدهای ارزی سال  1063حدود  6میلیارد دالر بود .این کاهش شدید در درآمطدهای ارزی
ابتدا از واردات کاست ،سپس در کاهش شدید تولید متجلی شد و در ادامه برای تامین کسری بودجه که در این سال  06درصد کل

بودجه است ،به رشد نقدینگی منجر شد .مجموعه این عوامل نرخ تورم را از حدود  3درصد در سال  1060تا  90/3درصد در سطال
 1063افزایش داد .کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی به کاهش واردات و تولید ادامه داد و نسبت کسری بودجه از کل بودجطه
عمومی در سال  1063به رقم  32درصد رسید .طی دوره  1066-63نرخ رشد نقدینگی به ترتید  1336و  9032درصد و نطرخ تطورم
 9333و  9232درصد تجربه شد.
همچنین به عنوان نمونه دیگر در این خصوص در سالهای  1036و  1033کاهش پیاپی قیمت نفت در بازارهای جهانی منجطر
شد تا کاهش شدید در درآمدهای نفتی کشور در سال  1033بوجود آید (این سال در دوره پس از انقالب یک سال استثنائی از حیث
درآمدهای نفتی بود بطوریکه قیمت نفت خام  03درصد پایینتر از متوسط قیمت این کاال در  92سال گذشته بوده است .این وضطع
نه تنها بصورت مستقیم از طریق کاهش سهم بخش نفت در تولید ملی بلکه از طریق غیرمستقیم هم در کاهش رشد تولید ملی اثر
گذاشت به گونهای که رشد تولید ناخالص داخلی از  030درصد در سال  1036به  136درصد در سال  1032کاهش یافت.
در خصوص نحوه تاثیرگذاری درآمدهای نفتی بر تورم میتوان بیان داشت که افزایش یا کاهش درآمدهای نفتطی هطر یطک از
کانالهای مختلفی بر تورم داخلی تاثیر مستقیم میگذارند .به بیان ساده افزایش درآمدهای نفتی از طریق تبدیل دالرهای نفتطی بطه
ریال و ورود آن به چرخه اقتصاد کشور ،در کنار عدم تحر پذیری طر عرضه اقتصاد ،به افزایش تورم منجر شده است .از سطوی
دیگر کاهش درآمدهای نفتی نیز از طریق کاهش واردات و تاثیر مستقیم بر طر عرضه و همچنین بروز کسری بودجه (و در برخی
موارد رشد نقدینگی) به افزایش تورم داخلی دامن زده است .براین اسا به نظر میرسد افزایش و کاهشهطای شطدید درآمطدهای
نفتی هر یک تاثیر فزاینده ای از کانالهای مختلف بر تورم داخلی اقتصاد ایران برجای گذاردهاند.

الگوریتم های مختلفی در زمینه پیش بینی و دسته بندی وقایع وجود دارند که از آنها میتوان به الگوریتم ماشین بردار
پشتیبان(  ) svmو الگوریتم kنزدیکترین همسایه(  ) knnاشاره کرد.

 -1-4الگوریتم ماشین بردار پشتیبان
الگوریتم  SVMکه در سال  1223توسط کورتز وپنیک معرفی شد .برای خال دیگر شبکههای عصبی مانند پرسپترون چند
الیه بهجای اینکه خطای مدلسازی را کمینه کند ،در واقع ریسک عملیاتی را به عنوان تابع هد میشناسد و مقدار بهینه آن را
محاسبه میکند .در فضای دوبعدی رابطه خط به شکل زیر است:
𝑤1 𝑥1 + 𝑤2 𝑥2 + 𝑏 = 0
رابطه )(1
و در فضای سه بعدی رابطه صفحه به شکل زیر است:
)𝑤1 𝑥1 + 𝑤2 𝑥2 + 𝑤3 𝑥3 + 𝑏) = 0
و در حالت کلی رابطهی یک فوق صفحه به شکل زیر است:
∑𝑖 𝑊(𝑥) + 𝑏 = 0
رابطه )(2

رابطه )(3
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 -4مبانی نظری تحقیق

𝑤1
𝑥1
𝑤2
𝑥2
]⋮[=𝑥 ] ⋮ [=𝑤
𝑛𝑤
𝑛𝑥
∑𝑖 𝑤𝑖 𝑥𝑖 + 𝑏 = 0 → 𝑤 𝑡 𝑥 + 𝑏 = 0

که رابطه ی کلی یک تفکیک کنندهی خطی میباشند.
در واقع الگوریتم ماشین بردار پشتیبان به دنبال جدا کنندهای میگردد که ریسک عملیاتی کمتری نسبت به سایر خطوط
داشته باشد .این الگوریتم بهجای استفاده از خط تفکیک کنندهی  wtx+b=0به عنوان جداکنندهی دادهها از دو خط wtx+b=1
برای دادههای باالی محور  swtx+b=0و  wt+b=-1برای دادههای پائین محور  wtx+b=0استفاده میکند .این مسئله در
واقع شکل سختگیرانهتری را برای جدا کردن دادهها اعمال میکند .نکته حائز اهمیت این است که بین دو خط  wtx+b=1و
 wtx+b=-1هیچ دادهای نباید حضورداشته باشد.
اگر فر شود که دادهها بهصورت زیر باشند.
𝑛 , 𝑖 = 1,2,3. , . ,
}, 𝑦𝑖 ∈ {±1

آنگاه میتوان گفت اگر  yi=+1آنگاه

}𝑖𝑦 {𝑥 𝑖,
𝑑𝑅𝐼 ∈ 𝑖𝑥
𝑖

≥ 𝑏 𝑤 𝑥𝑖 +

و اگر  yi=1آنگاه
11

𝑤 𝑡 x + 𝑏 ≤ −1

رابطه )(4

انتخاب دو خط به عنوان تفکیک کننده به این دلیل است که جا برای ریسک کردن وجود داشته باشد و فضای بین دو خط
فضایی برای ریسک به وجود میآورد .هرچه فاصله بین این خطوط بیشتر باشد ،تفکیک کنندهی بهتری است .فاصلهی هر یک از
این خطوط از خط مرکزی را با  d1و  d2نشان میدهد که کامالب باهم برابر میباشند .برای به دست آوردن  d1و  d2ابتدا فاصلهی
خط تفکیک کنندهی اصلی از مبدأ مختصات محاسبه میشود.
𝑤𝑡 = 𝑥
𝑡{ 0
→ 𝑡𝑤 𝑡 𝑤 + 𝑏 = 0 → 𝑤. 𝑤 𝑡 = ‖𝑤‖2
𝑤 𝑥+𝑏 =0
𝑏
=𝑡→
=
‖𝑤‖2
𝑏
𝑏−
= ‖𝑤‖
2
‖𝑤‖
‖𝑤‖

رابطه ()3

‖𝑥0 ‖ = 𝑡‖𝑤‖ = −

که  x0فاصله خط از مبدأ میباشد .حال فاصلهی دو خط دیگر از مبدأ محاسبه میشود و به این طریق  d1و  d2نیز محاسبه
میشود .که در نهایت به فرمول زیر میرسد:
1

‖𝑤‖ = 𝑑1 = 𝑑2

تابع هد به این صورت است که باید فاصلهی دو خط از هم ماکزیمم شود:
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} 𝑚𝑎𝑥{𝑑1 + 𝑑2

2

1

1

‖𝑤‖ = ‖𝑤‖ 2 𝑑1 + 𝑑2 = ‖𝑤‖ +
که مفهوم را جمله ی باال به این صورت است ‖ ‖wباید مینیمم شود.
یا بهصورت دقیقتر:

‖min‖w

1

1

2

2

𝑡 𝑤𝑤 = ‖𝑤‖ 𝑛𝑖𝑚

که منجر به تفکیک کنندهای میشود که بیشترین حاشیه را داشته باشد البته با اعمال شروطی که بیان شد:

1
𝑡 𝑤𝑤 𝑛𝑖𝑚
2
𝑖𝑓 𝑦𝑖 = 1 → 𝑤 𝑡 𝑥 + 𝑏 ≥ 1
{ 𝑡 𝑠.
𝑖𝑓 𝑦𝑖 = −1 → 𝑤 𝑡 𝑥 + 𝑏 ≤ −1

که با ضرید طرفین شرط باال درهم داریم:
رابطه ()6

𝑡

𝑦𝑖(𝑤 𝑥 + 𝑏) ≥ 1
→ 𝑦𝑖(𝑤 𝑡 𝑥 + 𝑏) − 1 ≥ 0
𝑦𝑖(𝑤 𝑡 𝑥 + 𝑏) ≤ 1

با استفاده از

شکل  1نشاندهندهی تفکیک دو کال
الگوریتم  SVMمیباشد:
همانطور که مشاهده میشود دو شرط باال به یک شرط
تبدیل شد .مسئله باال یک مسئله ابتدایی میباشد که به راحتی
قابل حل نمیباشد .برای حل مسئله برای هرکدام از شرطها
یک ضرید ∝≤ 2تعریف میشود .و تابع هد بهصورت زیر
تعریف میشود:
رابطه(:)3
1

]𝐿𝑃 = 𝑤 𝑡 𝑤 − ∑𝑖 ∝ 𝑖[𝑦𝑖(𝑤 𝑡 𝑥𝑖 + 𝑏) − 1
2

جداسازی دادههای دو کالس با استفاده از ماشین بردار
پشتیبان

1

1- https://en.wikipedia.org/wiki/Support-vector_machine#/media/File:SVM_margin.png
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که  LPباید مقداری مینیمم داشته باشد .اما برای یافتن  ∝Iباید مقداری ماکزیمم داشته باشد:
ماکزیمم 𝐼∝ →  ← LPمینیمم
بنابراین  LPیک نقطهی زینی است.
حال باید  w, bاز رابطه حذ شوند .برای این کار مشتق جزئی  LPنسبت به  b, wگرفته میشود.
𝑃𝐿𝜕
𝑖𝑥𝑖𝑦𝑖 ∝ ∑ = 𝑤 → = 0 → 𝑤 − ∑ ∝ 𝑖𝑦𝑖 𝑥𝑖 = 0
𝑊𝜕

رابطه )(8

𝑖

𝑃𝐿𝜕

𝑖

قید بایا → = 0 → ∑𝑖 ∝ 𝑖𝑦𝑖 = 0
که در حقیقت حالت دوگان  LPبهصورت زیر است.
𝑊𝜕

1

𝑖 ∝ 𝑖∑ → 𝐿𝐷 = − 2 ∑𝑖 ∑𝑗 ∝ 𝑖 ×∝ 𝑗 𝑦𝑖 𝑦𝑗 𝑥𝑖𝑥𝑗 +
عبارت باال باید ماکزیمم شود که شروط زیر را دارد:
𝑖∀ ∝ 𝑖 ≥ 0

,

∑ 𝑎𝑖 𝑦𝑖 = 0
𝑖

اگر تابع باال قرینه شود آنگاه باید مینیمم آن به دست آید:
حال اگر

𝑦𝑖 𝑦𝑡𝑥𝑖 𝑥 𝑡 𝑗 = ℎ

∝ 𝐻 𝑡∝ = 𝑗 ∝ 𝑖 ∝ 𝑡𝑖∑𝑖 ∑𝑗 ℎ

1
2

ℎ11
⋮ [=𝐻
𝑛𝑛1

∝1
∝
] ∝= [ ⋮2
𝑛∝

∝ 𝑡 𝑓 =∝ ]∑ ∝ 𝑖𝑛[−1, −1 … − 1

𝐻 = 𝐼𝑅𝑛×𝑛 ,

𝑛ℎ1
] ⋮
𝑛𝑛ℎ

ℎ12
⋯

𝑖

−1
−1
𝑚𝑒𝑙𝑏𝑜𝑟𝑝 𝑙𝑎𝑢𝐷
𝑓 = −1
⋮
][−1
1
∝ 𝑡 𝑓min ∝𝑡 𝐻 ∝ +
2
𝑠. 𝑡 ∑ ∝ 𝑖 𝑦𝑖 = 0,
∝𝑖=0
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داریم:

مسئله ی باال یک مسئله ی برنامهریزی درجهی دوم میباشد .تابع هد باید در شرایطی صدق کند که به آنها شرایط kkt

میگویند:
𝑡

∝ 𝑖[𝑦𝑖(𝑤 𝑥𝑖 + 𝑏 − 1] = 0
پس یا  ∝ 𝑖 = 0یا کل رابطهی )𝑦𝑖(𝑤 𝑡 𝑥𝑖 + 𝑏 − 1باید مثبت باشد و برعکس اگر  ∝ 𝑖 > 0باشد آنگاه:
(𝑤 𝑡 𝑥𝑖 + 𝑏 − 1) = 0 → 𝑦𝑖(𝑤 𝑡 𝑥𝑖 + 𝑏) = 1

با ضرب طرفین در  yiداریم:

𝑖𝑦 = )𝑏 𝑦𝑖 2 (𝑥 𝑡 𝑥𝑖 +

چون  yi=±1در نتیجه  y_i^2=+1در نتیجه ∝ ∝iباشد آنگاه:

𝑡

𝑖𝑦 = 𝑏 𝑤 𝑥𝑖 +
}𝑠 = {𝑖|∝ 𝑖 > 0

-

 Sمجموعهی بردارهای پشتیبان که:
𝑡

𝑖𝑦 = 𝑏 ∀𝑖 ∈ 𝑠 → 𝑤 𝑥𝑖 +

13

یعنی یا روی خط باالیی یا روی خط پائینی قرار دارند .درواقع این نقاط مرزداران هر گروه از دادهها هستند که اجازه ورود
خطوط را به حریم خود نمیدهند.
𝑡
𝑖𝑥 𝑤 ∀𝑖 ∈ 𝑠 → 𝑏𝑖 = 𝑦𝑖 −
= 𝑖𝑏 ∑
𝑠∈𝑖

)𝑖𝑥 𝑡 𝑤 ∑𝑖∈𝑠(𝑦𝑖 −

رابطه )(9

که  bضرید بایا

1

|𝕊|

=𝑏→
1
|𝑆|

میباشد.
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الگوریتم –Kنزدیکترین همسایه:
الگوریتم  KNNیک الگوریتم یادگیری بانظارت است .در این الگوریتم فاصله نمونه ورودی( داده تست ) با نمونههای آموزشی
محاسبه شده و نمونههای آموزشی براسا فاصلهی بدست آمده و انتخاب  Kهمسایه نزدیک مرتد میشوند .کالسی که دادههای
آموزشی آن اکثریت را در دادههای نزدیک به داده را دارد به عنوان تخمینی برای کال نمونه ورودی مطرح میشود.این الگوریتم
دادهها را به دو دستهی آموزش و تست تقسیم مینماید و دادههای تست یک به یک بررسی میکند .سپس فاصلهی هرنمونه تست
باهمهی دادههای آموزش یافته میشوند .سپس  Kتا نزدیکترین نمونه آموزش به نمونه تست انتخاب شده و رایگیری آغاز
میشود .داده تست به کالسی تعلق دارد که بیشترین نمونه را دارد .معیار فاصله بر حسد دادهها تعیین میشود .در شکل  9نمونهای
از انتساب یک دادهی تست ناشناخته به یکی از دو دسته مربع قرمز یا مربع آبی میباشد .همانطور که از شکل پیداست الگوریتم
 KNNبهازای دو مقدار  K=3و  K=6اجرا شده است .در حالت  K=3الگوریتم طبق سیاست فاصله مخصوص به خود فاصله
دادهی تست (ستاره سبز رنگ) را با سایر دادههای آموزش محاسبه کرده و  0دادهای که بیشتر از بقیه به آن داده تست نزدیکتر
هستند به عنوان همسایگان داده تست در نظر گرفته می شوند.حال کالسی که بیشترین داده را بین این همسایگان دارد به عنوان
کال داده تازه وارد (داده تست) انتخاب میشود  .طبق شکل زیر کال داده تست بهازای  K=3کال قرمز میباشد و بهازای
 K=6کال داده تست مورد نظر آبی میباشد که نشان از حساسیت انتخاب مقدار  Kدارد .انتخاب مقدار زیاد برای  Kمنجر به
کاهش تاثیر نویز بر روی دستهبندی میشود اما تفکیکپذیری بین کال های مختلف پایین میآید..
به منظور دستهبندی با روش  KNNهمانگونه ه
گفته شد نیاز به محاسبه فاصله داده تست با دادههای
آموزش است.معیارهای مختلفی برای محاسبه این
فاصله مطرح شدهاند که هرکدام بر روی نوع دادههای
خاص نتیجه بهتری را برمیگرداند .برای مثال اگر
دادهها بهصورت منحنی باشند و شکل منحنیها مد
نظر باشد از معیار کرولیشن استفاده میشود.در زیر چند
نمونه از روابط معیارها تحت عنوان فاصلهی اقلیدسی،
شکل  -2نمونهای از دستهبندی دادهها با استفاده از
فاصلهی منهتن و فاصلهی میکوفسکی نمایش داده
الگوریتمKNN
شده است93 ]:و[96
= 𝑛𝑒𝑒𝑑𝑖𝑙𝑐𝑢𝐸
√∑𝑘𝑖=1(𝑥𝑖 − 𝑦𝑖 )2

رابطه )(10

| 𝑖𝑦 𝑀𝑎𝑛ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛 = ∑𝑘𝑖=1|𝑥𝑖 −

رابطه )(11
رابطه )(12

1⁄
𝑞

))| 𝑗𝑦 𝑀𝑖𝑛𝑘𝑜𝑤𝑠𝑘𝑖 = (∑𝑘𝑖=1(|𝑥𝑖 −

انتخاب تعداد نزدیکترین نمونه آموزشی( ،)Kبسیار در نتیجه کال بندی تاثیر دارد.
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 -5نتایج
با آموزش کالسبند  svmبا داده های حاصل از
متغییرهای هفتگانه ذکر شده دقت نهایی در دسته
بندی و پیش بینی  66درصد و برای کالسبند knn
دقت نهایی  30درصد بدست آمد که با توجه به
تاثییرات عوامل غیر پارامتریک و احساسی بر اقتصاد
ایران این نتایج مناسد هستند.نتایج بدست آمده برای
کالسبند  knnدر نمودار کانفیوژ به صورت زیر
هستند:
شکل  0درستی و یا عدم درستی انتساب نمونه
به کال هد را نشان میدهد.
های هر کال
نتایج بدست آمده برای کالسبند  knnدر نمودار
اسکاتر به صورت زیر هستند:

شکل - 3نمودار کانفیوژن مربوط به کالسبندی دادهها رد کالسبند
knn
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شکل  -4نمودار اسکاتر مربوط به متغییر ها در کالسبند knn

نمودارهای موجود در شکل  0تفکیک پذیری هر یک از متغییرهای هفتگانه رانشان میدهد .در حقیقت هرچقدر تفیک پذیری
این متغییرها در کالسها بیشتر باشد کالسبندی و پیش بینی با دقت باالتری انجام خواهد شد.
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نتایج بدست آمده برای کالسبند  svmدر نمودار
کانفیوژن به صورت زیر هستند:
شکل 3درستی و یا عدم درستی انتساب نمونه های
به کال هد را نشان میدهد .نتایج
هر کال
بدست آمده برای کالسبند  svmدر نمودار اسکاتر به
صورت زیر هستند:

شکل -5نمودار کانفیوژن مربوط به کالسبندی دادهها رد کالسبند
svm
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شکل  -6نمودار اسکاتر مربوط به متغییر ها در کالسبند knn

 -6نتیجهگیری
یکی از مهمترین اهدا هر نظام اقتصادی دستیابی به تورم پایین و باثبات و رشد اقتصادی مداوم است .در مطالعۀ حاضر،
نخست ،عوامل مؤثر بر تورم شناسایی شده .سپس ،با استفاده از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در قالد سناریوهای مختلف ،به
بررسی تأثیر هر یک از این عوامل بر نرخ تورم در اقتصاد ایران پرداخته شده است .نتایج تحلیل حساسیت نرخ تورم را با متغیرهای
حجم نقدینگی ،نرخ ارز ،مالیات ،پس انداز ،صادرات ،واردات و با درآمد نفتی نشان می دهد.صر نظر از آثار و پیامدهای تورم ،یکی
از مهمترین مباحث ،بحث عوامل ایجاد کننده آن است .تاکنون تحقیقات گسترده ای در زمینه شناسایی عوامل مؤثر بر تورم انجام
شده است که در هر یک از آنها فهرستی از متغیرهای اقتصادی به عنوان عوامل مؤثر بر تورم معرفی شده که مهمترین آنها رشد
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نقدینگی و افزایش نرخ ارز است که در این پژوهش با استفاده از یادگیری ماشین توانستیم با دقت مطلوبی اقدام به پیش بینی نوع
تورم نماییم.

-7کارهای آینده
با توجه به تع دد متغییرهای موثر در افزایش و کاهش تورم با اضافه کردن این متغییر ها از از لحاظ تعداد میتوان به سط
باالتری از صحت دسته بندی و پیش بینی رسید .عالوه بر آن میتوان با وارد کردن علم یادگیری عمیق در اقتصاد و پیش بینی
توسط این الگوریتم ها به صورت دقیقتر و کاربردی تر به این هد مهم دست پیداکرد.
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بررسی ارزیابی ریسکهای ایمنی ،بهداشت و زیست محیطی پاالیشگاه
نفت ستاره بندرعباس با تکنیک EFMEA

میثم

نادریان1

تاریخ دریافت1401/02/14 :
تاریخ پذیرش1401/03/19 :
کد مقاله92549 :

چکـیده
در این پژوهش ارزیابی ریسکهای ایمنی ،بهداشت و زیست محیطی پاالیشگاه نفت ستاره بندرعباس با تکنیک
 EFMEAمورد مطالعه و بررسی قرار گرفت .روش  EFMEAبا  3پارامتر تمام آیتمها را بررسی کرده ( RPN=S x
 )O X Dروش پاالیشگاه با  5پارامتر ( ) S=A^20 x B^21 x C^22 x D^(23 ) x E^24روش EFMEAبه
صورت کمّی و بر اساس جداول شدت ،احتمال وقوع و کشف رتبهبندی و روش پاالیشگاه به صورت کیفی رتبهبندی شده
است .جنبة بهداشتی با عدد اولویت ریسک  212جزو دستهی ریسکهای باال در اولویتبندی  RPNمحسوب میشود.
نتایج تجزیه و تحلیل آثار و ارزیابی پیامد این جنبه بهداشتی نشان داد شدت اثر آلودگی صوتی که به عوارض شنوایی در
کارکنان منجر می شود خیلی باالست .عالوه بر این ،احتمال اینکه فرد دچار عوارض شنوایی شود خیلی باال ارزیابی شده
است .جنبة زیستمحیطی با عدد اولویت ریسک  315جزو دستهی ریسکهای خیلی باال در اولویتبندی  RPNمحسوب
میشود .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آثار و ارزیابی پیامد این جنبهی زیستمحیطی نشان داد شدت اثر پراکندگی ذرات
آزبست که به آلودگی هوا در زمان تعمیرات اساسی منجر میشود بسیار خطرناك و با اخطار است و احتمال اینکه سبب
آلودگی هوای محیط کار شود به میزان باال ارزیابی شده است .احتمال وقوع ریسکهای ایمنی و بهداشتی با استفاده از
فرایند تحلیل سلسله مراتبی بدست آمد در بین ریسکهای مورد مطالعه فعالیت در شب با وزن  0/592و باال و پایین رفتن
از پله ها با وزن  0/555بیشترین وزن و لغزنده بودن محل کار با وزن  0/112کمترین وزن را در بین ریسکها به خود
اختصاص دادند.

واژگـان کلـیدی :ارزیابی ریسک ،ایمنی ،بهداشت ،زیست محیطی ،تکنیک EFMEA

 -1گروه مهندسی شیمی ،ایمنی ،بهداشت و محیط زیست ،واحد گچساران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گچساران ،ایران
naderi.iau.ac@gmail.com
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 -1مقدمه
امروزه سازمانها تالش میکنند مدیریت بهداشت ،ایمنی و محیطزیست ،سیستم مناسبی برای حفظ و ارتقای محیط کار سالم
بدون هیچگونه حادثه ،آسیب و آلودگی ایجاد کنند .سیستم مدیریت  HSEابزاری است برای کنترل و بهبود عملکرد بهداشت،
ایمنی و محیط کار در کلیة برنامههای توسعهای صنعتی و غیرصنعتی [ .]1در واقع سیستمی ادغام یافته و یکپارچه است که کلیهی
منابع انسانی ،تجهیزاتی و مالی در حمایت از یکدیگر برای تأمین سالمت و محیطی عاری از هرگونه حادثه و آسیب به کار
میگیرند [ .]2امروزه ایجاد محیطی ایمن که در آن تمامی عوامل آسیبرسان شناسایی ،ارزیابی ،حذف یا کنترل گردیده تا سالمت
افراد و تأسیسات را تضمین نماید از اولویتهای مدیریتهای صنعتی میباشد [ ،]3علم ایمنی نیز همانند نگرش سنتی به ایمنی
عکسالعملی بوده است یعنی تا هنگامی که حوادث رخ نمیداد مدیران به فکر یافتن اشکاالت و رفع آنها بر نمیآمدند [ .]4در
دهههای اخیر مالحظات وجدانی و اخالقی صاحبان صنایع در کنار الزامات قانونی و تعهدات بیمهای ،توجه به علم ایمنی را در
جایگاهی ویژه قرار داده است .در این میان از تأثیر زیاد ایمنی بر سودآوری و افزایش رقابت با همکاران نیز نباید غافل شد [.]5
بنابراین توجه به ایمنی با نگرش پیشگیرانه نسبت به حوادث به خصوص در صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی که پتانسیل باالیی جهت
ایجاد سوانح انسانی و زیستمحیطی دارند ،محور توجه قرار گرفته است .صنعت گاز در ایران به دلیل وجود ذخایر عظیم گازی در
این کشور از اهمیت ویژهای برخوردار است [ .]2پاالیشگاههای یکی از مهمترین قسمتهای این صنعت به شمار میروند و لزوم
افزایش ایمنی در این بخشها از مهمترین موارد مورد توجه همه میباشد زیرا کوچکترین مشکلی در این صنعت عالوه بر فجایع
عظیم زیست محیطی و انسانی ممکن است مسایل اقتصادی جبرانناپذیری را به کشور تحمیل نماید [.]9
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 -2روش تحقیق
 -1-2ارزیابی ریسک های ایمنی ،بهداشت و زیست محیطی
برای حصول نتایج از روش  EFMEAاستفاده شده است .روش  FMEAدر چارچوب به کارگیری گسترده از ابزارهای
مدیریت و مهندسی کیفیت در کشورمان ،کاربرد فراوانی داشته است .روش FMEAدارای کاربردهای بسیاری است و متناسب با
آنهاFMEA ،های مختلفی نیز وجود دارد که از جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 FMEA مربوط به ماشینآالت
 FMEA مربوط به مربوط به فرآیند
 FMEA مربوط به محیطزیست
 FMEA مربوط به طراحی
 FMEA مربوط به سیستم
بنابراین ،با توجه به شرایط عملیاتی ناشی از فشار و دمای باال در واحد هیدروکراکر ،جنبههای مربوط به ریسکهای ایمنی و
بهداشتی بیشتر از جنبههای زیستمحیطی گزارش و با روش  FMEAجدول ( )1رتبهبندی و وزندهی شدهاند.
جدول ( :)1نمونهای از کاربرگ روش روش FMEA
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جدول ( )2جنبههای زیستمحیطی شناسایی و ارزیابی و به صورت کیفی رتبهبندی و وزندهی شده و جنبههای حاصل از
ریسکهای ایمنی و بهداشتی شناسایی نشدهاند.
جدول ( :)2جنبههای زيستمحیطي شناسايي و ارزيابي و به صورت کیفي رتبهبندی و وزندهي شده
مرحلهی چرخهی حیات
(Disposalضایعات)

( USEمصرف)

( Productionتولید)
V6017,
H6001,
H6002
چرخه حیات تولید
Fuel Gas Section
فرام کردن سوخت گاز و
تزریق آن به کوره

شماره
فعالیت

چرخه حیات تولید و دفع
ضایعات

چرخه حیات
مصرف

چرخه حیات تولید

چرخه حیات تولید

ضایعات:
-1ضایعات انرژی و مصرف
سوخت
-3ضایعات مواد نفتی

 -1مصرف منابع
و واد اولیه و
انرژی
 -3مصرف انرژی
و استفاده از
سوخت فسیلی
(گاز طبیعی)

ریسکهای
بهداشتی-1:سر و
صدای زیاد حاصل از
سوختن گاز در کوره
 -3نشت گاز از فلنج
و احتمال آتشسوزی
و انفجار و تولید
ترس

جنبههای مربوط به
ریسکهای امنیتی؛ -1
احتمال آتشسوزی در اثر
نشتی از فلنجها ال یایی
سوراخ شده روی مسیر گاز از
قسمت ظرف تفکیک (کائو
درام) به سمت کورها

جنبههای زیستمحیطی؛
آلودگیمحیط زیست -1
نشت گاز در قسمت
فلنجهای مسیر سوخت
کوره یا احتمال سوراخ
شدن الین گاز و احتمال
آتشسوزی و انفجار

-1افزایش مصرف سوخت و
آلودگی گرمایی و کاهش سود
حاصل از فرآیند و کاهش
بهروری
-3اثر زیست محیطی ندارد

-1کاهش منابع
طبیعی در اثر
استفاده از گاز
طبیعی

-1افت شنوایی
-3تولید استرس
شغلی

-1سوختگی کارکنان در اثر
حرارت ایجاد شده (در اثر
 Backزدن کوره و مثبت
شدن کوره (( )Positiveدر
حالت عادی شعلهی درون
کوره می سوزد در حالت
مثبت شدن شعله به بیرون
حرکت میکند.

-1آلودگی هوا ،آلودگی
زمین و آلودگی آب

آثار خرابی
بالقوه(پیامد)

2
0

6

8
9

9

9

شدت()S

-1عادی – غیرعادی ،مستقیم
-3غیرعادی بودن

-1عادی  -ستقیم

-1عادی – مستقیم
-3اضطراری

-1اضطراری – مستقیم

-1اضطراری – مستقیم

وضعیت
جنبه

-1تنظیم نبودن شرایط کارکرد
کوره-عایقکارینکردن مناسب
مسیرها
-3نشت از گسکت

-1برای گرم
کردن مخلوط
خوراک واحد و
گاز هیدروژن

فرایند/فعالیت

حالت خرابی
بالقوه (جنبه)

-1نشتی از ولو ،گست و
سوراخ شدن مسیر

-1خرابی گسکی،خرابی
گلند کنترل ولو ،سوراخ
شدن مسیرها (لولهها)

علل بالقوه
خرابی

2
0

14

9
2

2

2

وقوع
)(O

-1بازدید و تنظیم شرایط
کارکرد کورهها و عایقکاری
مناسب مسیرها
-3بازدید و در صورت نشتی
زیاد از سرویس خارج کردن

-1تنظیم هوای
کوره یا اکسیژن
کوره و تنظیم در
افت (مکش کوره)
–تنظیم برنرها
(مشعل کوره)

-1استفاده از گوشی
-3از طریق آموزش

 -1کوره چک کردن مداوم
کوره به وسیله افراد عملیات
– تعویق گسکت معیوب و در
نهایت بستن واحد در حالت
اضطراری

-1استفاده از detector
 Gasدر نزدیک کوره چک
کردن مداوم کوره به وسیله
افراد عملیات – تعویق
گسکت معیوب و در نهایت
بستن واحد در حالت
اضطراری

کنترلهای
جاری

2
2

2

2
2

2

2

کشف
)(D

24
08

184

316
122

81

81

RPN
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-1سروصدای باالتر
از  82دسیبل
حاصل طراحی اولیه
دستگاه و صدای
ناشی از کارکرد
ادوات
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 -2-2تشریح روش ( EFMEAتشکیل گروه)
طی اجرای  EFMEAانتظار میرود کلیهی بخشهای سازمان که به گونهای در شناسایی و ارزیابی جنبهها دخیلاند ،حضور
یابند EFMEA .روش سیستماتیک با رویکرد گروهی است که یک تیم چند تخصصی را دربر میگیرد .بنابراین ،کل واحد به
منزلهی جامعهی آماری در نظر گرفته شده و طبقهبندی فرآیندی فعالیتهای واحد برای نمونه به کل واحد تعمیم داده شده است.

 -3-2شناسایی فرآیندها
عملیات یا فرآیندهای مورد تجزیه و تحلیل که در سازمان وجود دارد ،شناسایی و همراه شمارهی آن ثبت میشود.

 -4-2حالت خرابی بالقوه (جنبهها)
حالت خرابی بالقوه حالتی است که فرآیند تشریح شده در ستون قبل ،به طور بالقوه نیازمندیهای مشخص شده (استانداردها،
قوانین ،مقررات و غیره) را برآورده نمیکند.

-5-2آثار بالقوهی خرابی
سال هفتم ،شماره ( 1پیاپی ،)23 :بهار 1041

(پیامدها) آثار بالقوهی خرابی به منزلهی آثار حالت خرابی روی مشتریان ،کارکنان و سایر طرفهای ذینفع تعریف
میشود .شدت ارزیابی از میزان جدیبودن پیامد و نقاط شکست بالقوه (محیطزیست و انسان) است .شدت ،صرفاً در مورد اثر به کار
میرود و با تخصیص عددی بین  1تا  10مطابق جدول ( )3رتبهبندی میشود .برای تعیین رتبهی شدت به موارد زیر توجه شده
است.
جدول ( :)3رتبهبندی شدت اثر روی محیط زيست و انسان (ايمني و بهداشتي)
اثر
خطرناك بدون اخطار
خطرناك با اخطار
خیلی باال
باال
متوسط
کم
خیلی کم
ضعیف

معیار :شدت اثر
نتایج به صورت زیان شدید به سالمت انسان یا محیط زیست بدون هیچگونه اخطار یا هشدار ،محتمل است
(ایمنی و بهداشتی :شدت اثر و زیانرسانی روی انسان با توجه به مدت قرارگیری افراد کنار دستگاه یا تماس
با مادهی شیمیایی) (استرس :شدت اثر وقوع آتشسوزی و انفجار یا زیانرسانی که به استرس منجر میشود)
در مورد همهی پارامترها به همین ترتیب است.
نتایج به صورت زیان شدید به سالمت انسان ،محیطزیست همراه با اخطار یا هشدار ،محتمل است
تأثیر قابل توجه روی محیط زیست و انسان
تأثیر زیاد روی محیط زیست و انسان
تأثیر متوسط روی محیط زیست و انسان
تأثیر کم روی محیطزیست و انسان
تأثیر جزیی
محدود و کنترلشده

رتبه
10
9
5
9
2
5
4
3

میزان تواتر به وقوع پیوستن علت خرابی (مشخص شده در ستون قبلی) است .رتبهی احتمال وقوع با توجه به موارد زیر تعیین
شد .برای تعیین رتبهی احت مال وقوع باید مدت قرارگرفتن افراد کنار ادوات را در نظر گرفت .ممکن است احتمال وقوع آلودگی
صوتی همیشگی ،اما مدتی که فرد کنار دستگاه قرار میگیرد کوتاه باشد بنابراین ،رتبهی احتمال وقوع پایین میآید .احتمال وقوع
نشتی که به آتش ،سوزی انفجار و سوختگی افراد منجر میشود چقدر است؟ احتمال وقوع بر اساس تجربیات قبلی از حوادث به
وقوع پیوسته و جدول ( )4تعیین شده است.
تشخیص ارزیابی از احتمالی است که کنترلهای جاری تعریف شده ،عیب یا حالت خرابی بعدی را شناسایی کند .باید
فرض شود خرابی اتفاق افتاده است سپس ،قابلیتهای کلیهی کنترلهای جاری ،برای پیشگیری پیامد ارزیابی شوند .در تعیین
رتبهی کشف به موارد زیر توجه شده است :عدد کشف به کنترلهای جاری بستگی دارد ،به هر میزان کنترلهای جاری باال و
کارساز باشد و از خرابیهای بعدی جلوگیری کند رتبهی کشف پایین میآید (جدول (.))5
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جدول ( :)4رتبهبندی احتمال وقوع
احتمال خرابي
خیلی باال :خرابی اصوالً اجتنابناپذیر است
باال :معموالً مرتبط با فرایندهایی است که دارای خرابی مشابه با فرایندهای دیگرند (تکراری)
متوسط :معموالً مرتبط با فرایندهایی است که مشابه فرایندهای دیگر از آنها انتظار خرابیهای
موردی میرود ،اما تعداد آنها زیاد نیست (موردی)
پایین :خرابیهای کنترل شدة مرتبط با سایر فرایندهای مشابه (نادر)
خیلی پایین :فقط خرابیهای کنترلشدة مرتبط با اغلب فرایندهای یکسان
خرابی های غیرمحتمل؛ هیچگونه خرابی در خصوص فرایندهای یکسان وجود ندارد

احتمال کشف

جدول ( :)5رتبهبندی احتمال کشف
معیار :احتمال اینکه پیامد بهوجودآمده به وسیلة کنترلهای جاری ،قبل از به وقوع پیوستن یک
پیامد بارز زیستمحیطی کشف شود
هیچ کنترل شناخته شدهای برای کشف حاالت خرابی شناسایی نشده است
احتمال کشف حاالت خرابی از طریق کنترلهای جاری خیلی بعید است
احتمال کشف حاالت خرابی از طریق کنترلهای جاری بعید است
احتمال کشف حاالت خرابی از طریق کنترلهای جاری خیلی پایین است
احتمال کشف حاالت خرابی از طریق کنترلهای جاری پایین است
احتمال کشف حاالت خرابی از طریق کنترلهای جاری متوسط است
احتمال کشف حاالت خرابی از طریق کنترلهای جاری کمی باالست
احتمال کشف حاالت خرابی از طریق کنترلهای جاری باالست
احتمال کشف حاالت خرابی از طریق کنترلهای جاری خیلی باالست
کنترلهای جاری غالب ًا به طور حتم حاالت خرابی را کشف میکنند .در فرایندهای مشابه ،کنترلهای
آشکارکنندة قابل اطمینانی وجود دارد

رتیه
14
9
8
3
6
2
0
2
3
1
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غالباً غیرممکن
خیلی بعید
بعید
خیلی پایین
پایین
متوسط
کمی باال
باال
خیلی باال
غالباً حتمی

نرخ خرابي
بیشتر از  1در 2
 1از 3
 1از 5
 1از 20
 1از 50
 1از 400
 1از 2000
 1از 15000
 1از 15000
 1از 1500000

رتبه
10
9
5
9
2
5
4
3
2
1

جدول ( :)6رتبهبندی شدت اثر يا میزان مصرف منابع ،مواد اولیه و انرژی
مصرف
میزان مصرف منابع زیاد (بدون در نظر
گرفتن توصیههای قانونی)
مصرف زیاد منابع (با در نظر گرفتن
توصیههای قانونی)
میزان مصرف منابع خیلی باال
میزان مصرف منابع باالست
میزان مصرف منابع متوسط
میزان مصرف کم
میزان مصرف خیلی کم
میزان مصرف ضعیف

معیار :میزان مصرف
صرف زیاد منابع ( به میزان زیاد باعث کاهش منابع یا اتالف آن،
آلودگی محیطزیست یا به هم خوردن اکوسیستم دریا میشود)
مصرف زیاد منابع با رعایت توصیههای قانونی (به میزان زیاد باعث
کاهش منابع یا تالف آن ،آلودگی محیط زیست یا به هم خوردن
اکوسیستم دریا میشود)
مصرف خیلی باالی منابع (به میزان خیلی باال باعث کاهش منابع یا
اتالف آن ،آلودگی محیط زیست یا به هم خوردن اکوسیستم دریا
میشود)
مصرف باالی منابع (به میزان باال باعث کاهش منابع یا اتالف آن،
آلودگی محیط زیست یا به هم خوردن اکوسیستم دریا میشود)
مصرف متوسط منابع (به میزان متوسط باعث کاهش منابع یا اتالف آن،
آلودگی محیط زیست یا به هم خوردن اکوسیستم دریا میشود)
مصرف کم منابع (به میزان کم باعث کاهش منابع یا اتالف آن ،آلودگی
محیط زیست یا به هم خوردن اکوسیستم دریا میشود)
مصرف خیلی کم منابع (خیلی کم باعث کاهش منابع یا اتالف آن،
آلودگی محیطزیست یا به هم خوردن اکوسیستم دریا میشود)
مصرف ضعیف منابع (به میزان ضعیف باعث کاهش منابع یا اتالف آن،
آلودگی محیط زیست یا به هم خوردن اکوسیستم دریا میشود)

رتبه
14
9

8
3
6
2
0
2
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منظور از شدت اثر در خصوص مصرف منابع میزان آن است که برای رتبهبندی شدت یا استفاده از منابع به موارد زیر توجه
شده است .هر قدر میزان مصرف منابع باال باشد رتبهی شدت اثر نیز باال میرود ،زیرا مصرف زیاد به کاهش زیاد منابع منجر
میشود که اثر باالیی در منابع طبیعی دارد (جدول (.))2
برای رتبهبندی احتمال وقوع به موارد زیر توجه شده است:
آیا از منابع به صورت مداوم و همیشگی استفاده میشود؟ در صورت مثبت بودن جواب رتبهی احتمال وقوع باال میرود.
آیا در این فرایند اتالف منابع وجود دارد؟ (جدول (.))9
جدول ( :)7احتمال وقوع مصرف منابع ،مواد اولیه انرژی
احتمال وقوع (کاهش يا اتالف منابع ،ايجاد آلودگي يا به هم خوردن اکوسیستم
دريا در اثر میزان مصرف يا برداشت منابع)

میزان مصرف (کاهش
منابع ،تولید آلودگي و اثر

رتبه

در اکوسیستم دريا)

سال هفتم ،شماره ( 1پیاپی ،)23 :بهار 1041

احتمال وقوع خیلی باال :همیشه از منابع استفاده میشود ،تکرارپذیر است (احتمال اتالف و کاهش
منابع در اثر استفاده خیلی باالست) در مورد مصرف آب دریا :میزان برداشت آب دریا خیلی
باالست ،همیشه از آن برداشت میشود و اثر خیلی باالیی در به هم خوردن اکوسیستم دریا یا
آلودگی حرارتی حاصل از آن دارد.
احتمال وقوع باال :همیشه از منابع استفاده میشود( ،احتمال اتالف و کاهش منابع در اثر استفاده
باالست) در مورد مصرف آب دریا :میزان برداشت آب دریا باالست ،همیشه از آن برداشت میشود
و اثر باالیی در به هم خوردن اکوسیستم دریا یا آلودگی حرارتی حاصل از آن دارد.
احتمال وقوع متوسط :از منابع به میزان متوسط استفاده میشود (احتمال اتالف و کاهش منابع در
اثر استفاده موردی یا متوسط است) در مورد مصرف آب دریا :میزان برداشت آب دریا متوسط است
و اثر متوسطی در به هم خوردن اکوسیستم دریا یا آلودگی حرارتی حاصل از آن دارد.
حتمال وقوع پایین :از منابع به میزان کم استفاده میشود (احتمال اتالف و کاهش منابع در اثر
استفاده پایین است) در مورد مصرف آب دریا :میزان برداشت آب دریا کم است و اثر کمی در به
هم خوردن اکوسیستم دریا یا آلودگی حرارتی حاصل از آن دارد.
احتمال وقوع خیلی پایین :از منابع خیلی کم و کنترل شده استفاده میشود (احتمال اتالف و
کاهش منابع در اثر استفاده خیلی پایین است) در مورد مصرف آب دریا :میزان برداشت آب دریا
خیلی کم است و اثر خیلی کمی در به هم خوردن اکوسیستم دریا یا آلودگی حرارتی حاصل از آن
دارد.
احتمال وقوع بعید است :هیچگونه کاهش یا اتالف منابع ،ایجاد آلودگی یا به هم خوردن
اکوسیستم دریا در اثر مصرف منابع با برداشت منابع وجود ندارد ،از منابع به گونهای استفاده
میشود که احتمال زیانرسانی وجود ندارد.

بیشتر از  1در 2

10

 1از 3

9

 1از 5

5

 1از 20

9

 1از 50

2

 1از 400

5

 1از 2000

4

 1از 15000

3

 1از 15000

2

 1از 1500000

1

در این رتبهبندی نیز به کنترلهای جاری دربارهی مصرف منابع توجه شده است به این صورت که هر چه کنترلها در زمینهی
مصرف قویتر باشند ،رتبه کشف پایینتر و هر چه کنترلهای جاری ضعیف عمل کنند به همان نسبت ،عدد کشف رتبة باالتری را
به خود اختصاص میدهد (جدول (.))5
جدول ( :)8احتمال کشف ،مصرف منابع ،مواد اولیه و انرژی
کشف
غالباً
غیرممکن
خیلی
بعید
بعید
خیلی
پایین
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معیار :احتمال اینکه پیامد بهوجودآمده به وسیلة کنترلهای جاری ،قبل از به وقوع پیوستن یک
پیامد بارز زیستمحیطی ،کشف شود
هیچ کنترل شناخته شدهای برای کنترل مصرف یا برداشت منابع که به پیشگیری از اتالف یا کاهش منابع،
تولید آلودگی یا به هم خوردن اکوسیستم دریا و آلودگی حرارتی منجر میشود شناسایی نشده است.
احتمال کنترل میزان مصرف یا برداشت منابع که به پیشگیری از اتالف یا کاهش منابع ،تولید آلودگی یا به
هم خوردن اکوسیستم دریا و آلودگی حرارتی منجر میشود از طریق کنترلهای جاری خیلی بعید است.
احتمال کنترل میزان مصرف یا برداشت منابع که به پیشگیری از اتالف یا کاهش منابع ،تولید آلودگی یا به
هم خوردن اکوسیستم دریا و آلودگی حرارتی منجر میشود از طریق کنترلهای جاری بعید است
احتمال کنترل میزان مصرف یا برداشت منابع که به پیشگیری از اتالف یا کاهش منابع ،تولید آلودگی یا به
هم خوردن اکوسیستم دریا و آلودگی حرارتی منجر میشود از طریق کنترلهای جاری خیلی پایین است

رتبه
14
9
8
3

کشف
پایین

متوسط

باال

خیلی باال

معیار :احتمال اینکه پیامد بهوجودآمده به وسیلة کنترلهای جاری ،قبل از به وقوع پیوستن یک
پیامد بارز زیستمحیطی ،کشف شود
احتمال کنترل میزان مصرف یا برداشت منابع که به پیشگیری از اتالف یا کاهش منابع ،تولید آلودگی یا به
هم خوردن اکوسیستم دریا و آلودگی حرارتی منجر میشود از طریق کنترلهای جاری پایین است
احتمال کنترل میزان مصرف یا برداشت منابع که به پیشگیری از اتالف یا کاهش منابع ،تولید آلودگی یا به
هم خوردن اکوسیستم دریا و آلودگی حرارتی منجر میشود از طریق کنترلهای جاری متوسط است احتمال
کنترل میزان مصرف یا برداشت منابع که به پیشگیری از اتالف یا کاهش منابع ،تولید آلودگی یا به هم
خوردن اکوسیستم دریا و آلودگی حرارتی منجر میشود از طریق کنترلهای جاری کمی باالست
احتمال کنترل میزان مصرف یا برداشت مناب ع که به پیشگیری از اتالف یا کاهش منابع ،تولید آلودگی یا به
هم خوردن اکوسیستم دریا و آلودگی حرارتی منجر میشود از طریق کنترلهای جاری باالست
حتمال کنترل میزان مصرف یا برداشت منابع که به پیشگیری از اتالف یا کاهش منابع ،تولید آلودگی یا به
هم خوردن اکوسیستم دریا و آلودگی حرارتی منجر میشود از طریق کنترلهای جاری خیلی باالست احتمال
کنترل میزان مصرف یا برداشت منابع که به پیشگیری از اتالف یا کاهش منابع ،تولید آلودگی یا به هم
خوردن اکوسیستم دریا و آلودگی حرارتی منجر میشود از طریق کنترلهای جاری حتمی است

رتبه
6
2
0
2
3
1

 -6-2شیوهی تحلیل دادهها

 -7-2روش محاسبهی تعیین  RPNشاخص یا درجهی مخاطرهپذیری با استفاده از روش توزیع
فراوانی
حاالت خرابی بالقوه (جنبه) بر مبنای مقدار  RPNبه صورت نزولی از باالترین عدد اولویت ریسک  343به پایینترین عدد
اولویت ریسک  24مرتب و درجهی مخاطرهپذیری با استفاده از روش توزیع فراوانی محاسبه شده که برای محاسبهی این روش به
دو مؤلفهی تعداد رده و طول رده نیاز است.

سال هفتم ،شماره ( 1پیاپی ،)23 :بهار 1041

ابتدا جنبههای زیست محیطی در فرم  EFMEAوارد شدند و  RPNبر اساس رتبهی شدت ،احتمال وقوع و کشف محاسبه
شد .به این صورت که ابتدا درجهی مخاطرهپذیری محاسبه شد و جنبهها بر اساس عدد اولویت ریسک  RPNباالتر از درجه
مخاطرهپذیری اولویتبندی و به منزلهی فعالیتهای بحرانی که نیازمند اقدامات اصالحی است در نظر گرفته شدند .پردازش دادهها
نیز برای جنبههای باالتر از درجهی مخاطرهپذیری با استفاده از نرمافزار  Excelو خروجی نمودار تجزیه و تحلیل و برای
RPNهای باالتر از درجهی مخاطرهپذیری اقدامات اصالحی پیشنهاد شده است.

 -8-2روش محاسبهی تعداد رده
K = 1 + 3/3Logn
n = 291
K = 1 + 3/3Logn

طول رده

کوچک ترین مقدار−بزرگ ترین مقدار
تعداد رده

= 36

=

343−24
9

نتایج حاصل از محاسبات تعیین درجهی مخاطرهپذیری به روش توزیع
فراوانی نشان داد که بیشترین یا  94مورد از اعداد اولویت ریسک در حدود ردة 92
94

  131با فراوانی نسبی  291قرار گرفته .است به عبارت دیگر ،از  291عدد اولویتریسک  94مورد در این محدوده قرار گرفته است که از میانگین اعداد  92و 131
یا حد پایین و باالی این رده درجهی مخاطرهپذیری محاسبه شد.

جدول ( :)8محاسبة حدود رده

محاسبه حدود رده
L1=24-59
L2=60-95
L3=96-131
L4=132-167
L5=168-203
L6=204-239
L7=240-275
L8=276-311
L9=312-347

= 113

96+131
2

24+36=60
60+36=96
96+36=132
132+36=168
168+36=204
204+36=240
240+36=276
276+36=312
312+36=348

= درجهی مخاطرهپذیری

بنابراین ،درجهی مخاطرهپذیری برابر با  113است و اعداد اولویت ریسک جنبههایی که باالتر از درجهی مخاطرهپذیری قرار
گرفتهاند به منزلهی اعداد اولویت ریسک بحرانی شناخته میشوند که به اقدامات اصالحی و کنترلی نیاز دارند.
39

جدول ( :)9تعیین بیشترين فراواني رده برای محاسبه درجة مخاطرهپذيری

فراوانی تجمعی
56
119
193
243
278
283
285

فراوانی نسبی

فراوانی رده

56
291
63
291
74
291
50
291
35
291
5
291
2
291

حدود رده

رده

56

24-59

1

63

60-95

2

74

96-131

3

50

132-167

4

35

168-203

5

5

204-239

6

2

240-215

7

 -3نتایج و بحث
سال هفتم ،شماره ( 1پیاپی ،)23 :بهار 1041

در پژوهش حاضر دو سری جدول و شکل را با نتایج مجزا از
هر فرآیند ارائه میدهد .بعد از شناسایی و رتبهبندی جنبهها،
ریسکهایی که باالتر از درجهی مخاطرهپذیری قرار گرفتهاند به
صورت نزولی از بزرگترین  RPNبرابر با عدد  343به کوچکترین
 RPNبرابر با عدد 24مرتب و با توجه به شکل ( ،)1به  3دسته
تقسیم شدهاند.
 )1ریسکهای خیلی باال با عدد اولویت ریسک ( 300به
باال خیلی باالتر از درجهی مخاطرهپذیری).
 )2ریسکهای باال با عدد اولویت ریسک  200به باال
(باالتر از درجهی مخاطرهپذیری).
شكل ( :)1دستهبندی ريسكهای باالتر از درجة
باال
به
100
(
ریسک
اولویت
عدد
 )3ریسکهای متوسط با
مخاطرهپذيری
کمی باالتر از درجهی مخاطرهپذیری)
بنابراین ،عدد  113یا درجهی مخاطرهپذیری RPNهایی که باالتر از این عددند ،به منزلهی  RPNهای بحرانی معرفی
شدهاند و به اقدامات اصالحی و کنترلی قویتری نیاز دارند و جنبههایی نیز که عدد اولویت ریسک آنها باالتر از درجهی
مخاطرهپذیری است به صورت دو جدول مجزا شامل جدول مربوط به ریسک زیستمحیطی و ریسک ایمنی و بهداشتی تجزیه و
تحلیل شدهاند.

 -1-3اولویتبندی ،RPNتجزیه و تحلیل اثر و ارزیابی پیامد جنبههای باالتر از درجهی
مخاطرهپذیری و ارائهی اقدامات اصالحی و کنترلی
حاالت خرابی بالقوه (جنبه) بر مبنای مقدار  RPNبر اساس بزرگترین عدد اولویت ریسک به کوچکترین عدد اولویت
ریسک در محاسبات توزیع فراوانی  RPNاولویتبندی شدهاند .سپس 10 ،درصد یا  30مورد از باالترین ریسکها که باالترین عدد
اولویت ریسک را به خود اختصاص دادهاند به صورت جدول و ارائهی شکل برای مقایسهی  RPNبا درجهی مخاطرهپذیری تجزیه
و تحلیل و برای آنها اقدامات اصالحی ارائه شدهاند .اقدامات اصالحی به منزلهی نتیجهی اجرای پروژه  FMEAاز اهمیت
بسزایی برخوردارند.

24

جدول ( :)11ريسك ايمني و بهداشتي حاصل فعالیت فراهم کردن سوخت گاز و تزريق آن به کوره

ريسك ايمني و بهداشتي (درجه مخاطرهپذيری )113
علل بالقوه خرابی
حالت خرابی بالقوه (جنبهی بهداشتی) و پیامد حاصل از آن
سر و صدای زیاد حاصل کارکرد ادوات
سر و صدای زیاد حاصل از سوختن گاز در کوره )تولید عوارض
مکانیکی
شنوایی(

RPN
216>113

سال هفتم ،شماره ( 1پیاپی ،)23 :بهار 1041

با توجه به جدول باال و شکل ( )2مشاهده
می شود که جنبة بهداشتی با عدد اولویت ریسک
 212جزو دستهی ریسکهای باال در اولویتبندی
RPNمحسوب میشود .نتایج تجزیه و تحلیل
آثار و ارزیابی پیامد این جنبه بهداشتی نشان داد
شدت اثر آلودگی صوتی که به عوارض شنوایی در
کارکنان منجر میشود خیلی باالست .عالوه بر
این ،احتمال اینکه فرد دچار عوارض شنوایی شود
خیلی باال ارزیابی شده است .البته هر چند
کنترلهای جاری نسبتاً باالست ،اما ارزیابی پیامد
این جنبه حاکی از آن است که چون مدتی که فرد شكل ( :)2ريسك ايمني و بهداشتي حاصل از فراهم کردن سوخت گاز
کنار دستگاه حضور دارد زیاد است در طوالنی
و تزريق آن به کوره
مدت میتواند به افت شنوایی در کارکنان منجر
شود.
کنترلهای جاری که دربارة این جنبه صورت میگیرد ،استفاده از گوشی از سوی کارکنان است ،اما با توجه به عدد اولویت
ریسک  ،212از درجهی مخاطرهپذیری باالتر و نیازمند اقدامات اصالحی است .از جمله اقدامات اصالحی توصیه شده میتوان به
محصورکردن ادوات پر سر و صدا یا استفاده از ادواتی با تکنولوژی برتر در طراحی که برنرهای کم سر و صدا در آن طراحی شده
باشد و سوختن شعله با صدای کمتر صورت گیرد اشاره کرد.
جدول ( :)11ريسك ايمني و بهداشتي حاصل فرايند سولفايدينگ برای شستن اتم گوگرد در زمان تعمیرات اساسي
ريسك ايمني و بهداشتي (درج iمخاطره پذيری (113

حالت خرابی بالقوه (جنبه بهداشتی و پیامد حاصل از آن(
نشت بخارهای سمی سولفایدینگ از بشکه (تولید عوارض
تنفسی و اختالالت ریوی و در صورت تماس با پوست
بدن ایجاد عوارض پوستی و چشمی

علل بالقوه زیانرسانی
خرابی گسکتها ،شلشدن پیچ و مهره ،پارگی شیلنگ
ها و خرابی ادوات (تلمبه) و در صورت استفاده نکردن
از لباس و ماسک (با توجه به شرایط کار استفاده از
وسایل کار مشکل است(

RPN

336>113

با توجه به جدول ( )12و شکل ( ،)3مشاهده میشود جنبة زیستمحیطی با عدد اولویت ریسک  315جزو دستهی ریسکهای
خیلی باال در اولویتبندی  RPNمحسوب میشود .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آثار و ارزیابی پیامد این جنبهی زیستمحیطی
نشان داد شدت اثر پراکندگی ذرات آزبست که به آلودگی هوا در زمان تعمیرات اساسی منجر میشود بسیار خطرناك و با اخطار
است و احتمال اینکه سبب آلودگی هوای محیط کار شود به میزان باال ارزیابی شده است .عالوه بر این ،با توجه به عدد کشف ،این
جنبه گویای این است که کنترلها متوسط عمل میکنند لذا ،ارزیابی پیامد جنبهی مورد نظر حاکی از آن است که این آثار میتوانند
موجب آلودگی هوا به ذرات آزبست شوند .کنترلهای جاری که در این زمینه در واحد صورت میگیرد :رعایت نکات ایمنی گزارش
شده است لذا ،با توجه به عدد اولویت ریسک این جنبه مشاهده میشود که از درجة مخاطرهپذیری باالتر است و با توجه به رتبهی
کشف ( 5متوسط) یعنی کنترل های جاری نسبت به این جنبه متوسط است و به اقدامات اصالحی و کنترلی قویتری نیاز دارد.
اقدامات اصالحی برای این جنبه به دلیل اینکه ذرات آزبست نسبتاً در محیطزیست پایدارند ،در هوا تبخیر نمیشوند و به وسیلهی
هوا جابهجا میشوند مهمترین ریسک بهداشتی را برای انسان به وجود میآورند.

21

جدول ( :)12ريسك زيستمحیطي برای بازديد مسیرها در زمان تعمیرات اساسي
ريسك زيست محیطي (درجه مخاطرهپذيری )113

حالت خرابی بالقوه (جنبه زیست محیطی)
پراکندگی ذرات آزبست در محیط (آلودگی هوا در
اثر ذرات آزبست در هوا(

علل بالقوة خرابی
بازدید مسیرها از سوی بازرس فنی و تعویض آزبست،
ذرات معلق آزبست در محیط پراکنده میشود

RPN
315>113
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از این رو ،این آثار در طوالنی مدت میتوانند
به ایجاد عوارض تنفسی و اختالالت ریوی در
افراد و در نهایت سرطان ریه منجر شوند .در این
زمینه اقدامات اصالحی و کنترلی ارائه شده،
استفاده از عایقهای غیرآزبستی ،مانند
فایبرگالس ،که آلودگی کمتری دارد ،یا تغییر
روش بازرسی فنی برای اندازهگیری ضخامت
مسیرهاست .همچنین ،توصیه میشود از سوی
عایقکاران دریچهای مستطیل مانند روی زانوها
نصب شود که احتیاج به عایقکاری مجدد ،آلودگی
شكل ( :)3ريسك زيستمحیطي برای بازديد مسیرها در زمان
هوا و موجب به خطرافتادن سالمت شغلی
تعمیرات اساسي
کارکنان نشود.
شکل ( )4شدت اثر ریسکهای زیستمحیطی ،ایمنی و بهداشتی واحد واحد تصفیه هیدروژنی نفتا پاالیشگاه را نشان میدهد.
احتمال وقوع ریسکهای ایمنی و بهداشتی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی بدست آمد در بین ریسکهای مورد مطالعه
فعالیت در شب با وزن  0/592و باال و پایین رفتن از پله ها با وزن  0/555بیشترین وزن و لغزنده بودن محل کار با وزن 0/112
کمترین وزن را در بین ریسکها به خود اختصاص دادند.

شكل ( :)4شدت اثر ريسكهای زيستمحیطي ،ايمني و

شكل ( :)5گسترهآلودگي ريسكهای زيستمحیطي واحد

بهداشتي واحد تصفیه هیدروژني نفتا

تصفیه هیدروژني نفتا

احتمال کشف ریسکهای ایمنی و بهداشتی واحد تصفیه هیدروژنی نفتا نشان داد که استنشاق بخارات درون مخازن بیشترین
احتمال کشف و تماس با مواد شیمیایی کمترین احتمال کشف را در بین ریسکهای مورد مطالعه داشتهاند .شکل ( )5گسترهآلودگی
ریسکهای زیستمحیطی واحد تصفیه هیدروژنی نفتا را نشان میدهد.

 -4نتیجهگیری
 )1روش  EFMEAبا  3پارامتر تمام آیتمها را بررسی کرده )𝐷 𝑋 𝑂 𝑥 𝑆 = 𝑁𝑃𝑅( روش پاالیشگاه با  5پارامتر
)  (𝑆 = 𝐴20 𝑥 𝐵21 𝑥 𝐶 22 𝑥 𝐷23 𝑥 𝐸 24روش EFMEAبه صورت کمّی و بر اساس جداول شدت ،احتمال وقوع و کشف
رتبهبندی و روش پاالیشگاه به صورت کیفی رتبهبندی شده است در روش  EFMEAمصرف منابع ،مواد اولیه و انرژی نیز
23
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[ ]2سپانلو ك ،.نگرش نوین به ایمنی ،بخش تحقیقات و توسعه ایمنی هستهای ،اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت
 ،HSEدانشگاه صنعتی شریف ،تهران ،اسفند .1354
[ ]3گوهررخی م ،.ارزیابی کیفی و کمی ریسک در واحدهای فرآیندی ،روشهای بررسی حوادث و شبیه سازی شبکه فلر با
نرمافزار  ،Aspen flare netانتشارات دانشگران صنعت پژوه.1355 ،
[ ]4گوگل م ،.شناسایی مخاطرات و آنالیز کیفی ریسک در صنایع فرآیندی توسط نرمافزار  ،PHA-proانتشارات دانشگران
صنعت پژوه.1354 ،

سال هفتم ،شماره ( 1پیاپی ،)23 :بهار 1041

رتبهبندی و برای آن ها جداول شدت ،احتمال وقوع و کشف طراحی شده که در روش پاالیشگاه مصرف منابع بر اساس جداول
شناسایی و رتبهبندی نشده است.
 )2جنبة بهداشتی با عدد اولویت ریسک  212جزو دستهی ریسکهای باال در اولویتبندی  RPNمحسوب میشود.
 )3نتایج تجزیه و تحلیل آثار و ارزیابی پیامد این جنبه بهداشتی نشان داد شدت اثر آلودگی صوتی که به عوارض شنوایی در
کارکنان منجر می شود خیلی باالست .عالوه بر این ،احتمال اینکه فرد دچار عوارض شنوایی شود خیلی باال ارزیابی شده است .البته
هر چند کنترل های جاری نسبتاً باالست ،اما ارزیابی پیامد این جنبه حاکی از آن است که چون مدتی که فرد کنار دستگاه حضور
دارد زیاد است در طوالنی مدت میتواند به افت شنوایی در کارکنان منجر شود.
 )4کنترلهای جاری که دربارة این جنبه صورت میگیرد ،استفاده از گوشی از سوی کارکنان است ،اما با توجه به عدد اولویت
ریسک  ،212از درجهی مخاطرهپذیری باالتر و نیازمند اقدامات اصالحی است .از جمله اقدامات اصالحی توصیه شده میتوان به
محصورکردن ادوات پر سر و صدا یا استفاده از ادواتی با تکنولوژی برتر در طراحی که برنرهای کم سر و صدا در آن طراحی شده
باشد و سوختن شعله با صدای کمتر صورت گیرد اشاره کرد.
 )5جنبة زیستمحیطی با عدد اولویت ریسک  315جزو دستهی ریسکهای خیلی باال در اولویتبندی  RPNمحسوب
میشود .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آثار و ارزیابی پیامد این جنبهی زیستمحیطی نشان داد شدت اثر پراکندگی ذرات آزبست
که به آلودگی هوا در زمان تعمیرات اساسی منجر میشود بسیار خطرناك و با اخطار است و احتمال اینکه سبب آلودگی هوای
محیط کار شود به میزان باال ارزیابی شده است.
 )2احتمال وقوع ریسکهای ایمنی و بهداشتی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی بدست آمد در بین ریسکهای مورد
مطالعه فعالیت در شب با وزن  0/592و باال و پایین رفتن از پله ها با وزن  0/555بیشترین وزن و لغزنده بودن محل کار با وزن
 0/112کمترین وزن را در بین ریسکها به خود اختصاص دادند.

[5] Kletz, T., Learning from Accidents, Third ed., Gulf Professional Publishing, Oxford,
2001.
[6] Arendt, J. S. and Lorenzo, D. K., Evaluating Process Safety in the Chemical Industry,
American Institute of Chemical Engineers, New York, 2000.
[7] Drs. P. L. B. A Van Geel, Guidelines for Quantitative Risk Assessment, 2005.
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ارایه یک استراتژی کنترلی بهینه برای حفاظت منبع تغذیه بیوقفه
مبتنی بر اینورتر منبع ولتاژ در مقابل انواع اضافه جریان
احسان آرامی ،1بابک صفری چابک* ،2سینا یزدانی،3
سجاد غالمرضایی
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چکـیده
مبدلهای منبع تغذیه بیوقفه مورد استفاده در سیستمهای تشخیص خطا و حفاظت ،نقش مهمی در بهبود کیفیت توان
شبکه بازی میکنند .در این مقاله ،یک استراتژی جدید کنترلی برای حفاظت آنها در مقابل رخداد اضافه جریان شامل
اتصال کوتاه و اضافه بار ارائه میشود و برای بهینهسازی ضرایب کنترلی در حلقههای ولتاژی و جریانی بکارگرفته شده از
الگوریتم ژنتیک استفاده میگردد .بهمنظور اعتبارسنجی و تایید کارایی استراتژی کنترلی پیشنهادی ،مطالعات عددی برای
شرایط اتصال کوتاه سه فاز متقارن و اضافه بار در یک فاز بکار گرفته میشود .نتایج شبیهسازی گواه این حقیقت است که
طرح کنترلی پیشنهادی میتواند گذرای جریانی و ولتاژی ایجادی سیستم را در هنگام اتصال کوتاه با کمترین زمان
نشست و ماکزیمم اورشوت میراسازی نموده و عملکرد سیستم را به مقدار مطلوب بازیابی نماید ،بعالوه ،قادر است تا
وظیفه مقابله با گذاری حاصل از رخداد اضافه بار را با کمترین چالش انجام دهد.

واژگـان کلـیدی :منبع تغذیه بی وقفه ( ،)UPSاینورتر منبع ولتاژ ( ،)VSIحفاظت اضافه جریان ،سیستم تشخیص خطا-
حفاظت ،ضرایب کنترلی تناسبی-انتگرالی ،و الگوریتم ژنتیک.

 -1کارشناس ارشد مهندسی برق ،مدیریت و برنامهریزی انرژی الکتریکی ،فارغ ااتحصیل دانشگاه آزاد کرج
 -2کارشناس ارشد مهندسی برق -قدرت ،رئیس شرکت کهکشان پژوهشگستر برق (نویسنده مسئول)
Babak.safari9941@gmail.com

 -5کارشناسی ارشد مهندسی برق-قدرت ،دانشجوی دانشگاه گیالن
 -0کارشناس ارشد مهندسی برق-الکترونیک ،مربی دانشگاه فنی و حرفهای
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مبدلهای منبع تغذیه بی وقفه ( )UPSبرای مقابله با مشکالت کیفیت توان در برخی از سیستمهای ویژه طراحی و بکار گرفته
میشوند .سیستم تشخیص خطا و حفاظت جایگاه مهمی را در سیستمهای  UPSدارد .به طور کلی ،برای این تجهیزات دو نوع
روش حفاظت اضافه جریان وجود دارد که شامل روشهای مبتنی بر سخت افزار و روشهای مبتنی بر نرم افزار میباشد .برای
جلوگیری از آسیبهای ناشی از گرمای بیش از حد و تخریب کلیدهای مبدل الکترونیک قدرت  VSIدر  ،UPSتشخیص سریع
خطای اضافه جریان شامل اتصال کوتاه یا اضافه بار بسیار ضروری است ( .)Martins, A. P, 1995:584-589با توجه به
اهمیت بحث مطالعات زیادی در این حوزه برای بسط و توسعه روشهای حفاظت اضافه جریانی انواع  UPSانجام شده است .برای
مثال ،مرجع ( )Iwade, T, 2003:480-484طرحی برای عملکرد موازی سیستمهای  UPSتکفازه و سه فازه پیشنهاد شده است
که در آن قادر به افزودن هر تعداد مطلوب از  UPSبه طور موازی با هدف افزایش قابلیت اطمینان سیستم هستیم .مرجع
( )Guerrero, J.M, 2008:2845-2859طرح کنترلی برای بهرهبرداری موازی سیستهای  UPSارائه میکند .تکنیکهای
تقسیم بار اکتیو و رهیافتهای کنترل دروپی بحث میشود و مزایای طرح کنترلی پیشنهادی در مقایسه با روشهای دیگر تشریح
میگردد .مرجع ( )Faiz, J., 2008:29-49عملکرد فیلتر خروجی متوالی دو مرحلهای برای اینورتر تکفاز منبع ولتاژ  UPSرا مورد
تحقیق قرار داده است و با فیلتر خروجی  LCمقایسه کرده است .نتایج شبیهسازی ،کاهش هارمونیک تولیدی به کمتر از  1درصد
را تایید میکند .در مرجع ( )Aamir, M, 2016:276-289یک مطالعه جامع برای انواع ساختار و تکنیکهای کنترلی سیستم
 UPSفرآهم میگردد و مقایسه این سیستمها بر اساس عملکرد ،اندازه ،هزینه و راندمان آنها ارائه میگردد .در مرجع ( Zhang, C,
 ،)2016: 5176-5188یک استراتژی کنترلی دو الیه برای بهرهبردری موازی اینورترهای سه فازه به شکل  UPSآنالین ارائه
گردید .در مرجع ( )Hussain-Bukhari, S. S, 2017:1149-1156یک سیستم  UPSآنالین معرفی میشود که با بکارگیری
طرح کنترلی جریان ویژهای قادر به حذف هارمونیکهای تولیدی بواسطه جریان هجومی کشیده شده در زمان راهاندازی
ترانسفرموتورهای تحت بار میباشد .در مرجع ( )Katir, H, 2022:145-150یک روش کنترل بازگشتی تطبیقی برای حفظ
پایداری عملکرد اینورترهای هایبرید متوالی بکارگرفته شده در سیستمهای  UPSارائه گردید .در مرجع ( Bloemink, J. M,
 )2012:2122-2132روشی برای کنترل یک ریزشبکه با حضور منابع انرژی پراکنده مجهز به واسطهای  VSIتحلیل شده است.
در مرجع ( )Koseoglu, C, 2019:1-7یک الگوریتم محدود کننده جریان ترکیبی برای اینورترهای کنترل شده ولتاژی ارائه
شده است .این الگوریتم از الحاق الگوریتمهای دیجیتال و آنالوگ یک سیستم با قابلیت پاسخگویی سریع و شکل موج ولتاژ
خروجی با کیفیت باال حتی حین رخدادهای گذار فرآهم میکند .همان طور از مرور مقاالت اخیر استنباط میشود ،پژوهشهای
کمی در حوزه حفاظت سیستمهای  UPSمبتنی بر  VSIو  CSIانجام شده است .بنابراین ،در این مقاله یک استراتژی کنترلی
جدید برای حفاظت تجهیز  UPSمبتنی بر  VSIدر مقابل رخداد انواع اضافه جریانها شامل اتصال کوتاه و اضافه بار ارائه می-
گردد .برای بهینهسازی ضرایب کنترلی تناسبی و رزونانسی در حلقههای ولتاژی و جریانی بکارگرفته شده از الگوریتم ژنتیک
استفاده میگردد .مابقی بخشهای مقاله به صورت ذیل سازماندهی میشود :در بخش دوم ،طرح پیشنهادی حفاظت  UPSمبتنی
بر  VSIدر مقابل اضافه جریان ارائه میشود و سپس طرح حفاظت در مقابل اتصال کوتاه و اضافه بار بر اساس روابط حاکم آنالیز
میشود .در بخش سوم ،کدسازی مسئله بهینهسازی مذکور برای حل توسط الگوریتم ژنتیک تشریح میگردد .در بخش چهارم،
مطالعات عددی و شبیهسازی با هدف ارزیابی عملکرد استراتژی کنترلی پیشنهادی برای حفاظت سیستم  UPSمبتنی بر VSI
تست در مقابل رخداد اضافه جریان شامل اتصال کوتاه سه فاز متقارن و اضافه بار بکار گرفته میشود و در بخش پنجم نیز نتایج
مفهومی حاصل از شبیهسازی ارائه میگردد.

 -2استراتژی کنترلی پیشنهادی برای حفاظت  UPSمبتنی بر  VSIدر مقابل اضافه جریان
در این بخش ،استراتژی کنترلی پیشنهادی ما برای حفاظت سیستم  UPSمبتنی بر  VSIدر مقابل رخداد اضافه جریان شامل
اتصال کوتاه و اضافه بار تشریح میشود .بمنظور دستیابی به قابلیت اطمینان و دسترسپذیری باالی  ،UPSطرح حفاظتی اتصال
کوتاه و اضافه بار ضروری میباشد .وقتی اضافه بار رخ میدهد با استفاده از روش کنترلی پیشنهادی دامنه جریان خروجی را می-
توان به مقدار ثابتی محدود نمود ،که این مقدار از طرف مصرفکننده برای اجتناب از خرابی کانورتر و همچنین برای فرآهمسازی
بازیابی سریعتر قابل تنظیم میباشد .روش حفاظت پیشنهادی اساسا سه بخش کنترلی برای محدودسازی جریان را شامل میشود،
بخش اول شامل آنتی-ویندآپ در کنترولرهای جریان و ولتاژ است ،بعدی بخش فیدفوروارد ولتاژ خازن برای حلقه کنترل جریان
است و نهایتا ،بخش سوم برای بازنشانی سریع قسمت رزونانسی کنترولر جریان وقتی که اضافه جریان رخ میدهد ،است .در روش
کنترلی پیشنهادی ،ضرایب تناسبی-رزونانسی حلقههای کنترلی ولتاژ و جریان بترتیب شامل  K PVو  K RVو  K PIو  K RIرا به
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طور بهینه از طریق الگوریتم هوشمند ژنتیک تعیین میگردد تا بهترین پاسخ کنترلی حاصل شود .روش حفاظت اتصال کوتاه و
اضافه بار پیشنهادی ما در واقع بر مبنای کاربرد یک الگوریتم جدید میباشد که در این طرح کنترلی ،حلقه فیدفوروارد اضافه می-
شود ،و وقتی اضافه جریان رخ میدهد دیگر اصال مهم نیست زیرا که اضافه بار یا اتصال کوتاه در فازهای خروجی ،خروجی قسمت
رزونانسی کنترولر جریان با مقدار صفر تنظیم مجدد میشود که این امر مانع تجاوز جریانهای خروجی از مقادیر از پیش تعیین شده
خواهد شد .استفاده از ولتاژ خروجی به صورت فیدفوروارد یک پاسخ سریع برای فرآیند حفاظتی توسط حذف اثر ولتاژ خازن ایجاد
خواهد کرد .بعالوه ،حلقه آنتی-ویندآپ همچنین به کنترولر رزونانسی اضافه میشود .برای یک سیستم  UPSسه فازه ،خروجی
طوری ساخته میشود که قادر به عملکرد تکفاز یا سه فاز باشد تا اینکه برای اتصال به انواع بارها به طور همزمان مناسب بوده و از
انعطافپذیر برخوردار باشد .بنابراین ،کنترل تحت قاب هماهنگ ایستا است ،که کار برای تست کارایی استراتژی فاز به فاز و سه فاز
باهم بسیار ساده و آسان میگردد .شکل ( )4ساختار اینورتر  NPCسه فاز سه سطحی با فیلتر  LCدر سمت خروجی را نشان می-
دهد .شکل ( )0طرح کنترلی پیشنهادی ما را نشان میدهد .به طور متداول ،حلقههای آنتی ویندآپ به کنتورلرهای رزونانسی جریان
و ولتاژ برای اجتناب از امکان اورشوت بیش از حد در خروجی آنها اضافه میگردد .به هر حال ،این نوع کنترل به تنهایی کفایت
الزم برای یک عملکرد عالی حفاظتی در مقابل اتصال کوتاه یا اضافه بار را نخواهد داشت .اما در طرح کنترل پیشنهادی ،بمنظور
داشتن یک پاسخ مناسب و سریع در جهت محدودسازی جریان اضافه بار یا اتصال کوتاه ،اگر جریان خروجی از مقدار از پیش تعیین
شده تجاوز نمود ،قسمت رزونانسی کنترولر  PRدر حلقه کنترلی ،جریان را با مقدار صفر جایگزین خواهد نمود.

V

بعالوه ،در مقایسه با حلقههای کنترل جریان و ولتاژ متداول ،ولتاژ خازن فیلتر  Cبه طور مستقیم به عنوان ورودی حلقه
جریان خروجی را تغذیه می کند .با هماهنگی سه قسمت در این طرح کنترلی که شامل حلقه آنتی ویندآپ در کنترولرهای ولتاژ و
جریان ،کنترل فیدفوروارد ولتاژ خازن و قسمت رزونانسی کنترولر جریان ،در زمان اضافه جریان یک محدودسازی سریع و مناسب
جریان فرآهم میگردد .قسمت فیدفوروارد ولتاژ خازن به هنگام وقوع اضافه جریان بویژه تحت شرایط اتصال کوتاه میتواند اثر ولتاژ
خازن بر روی جریان خروجی را حذف نماید .قسمت رزونانسی کنترولر جریانی میتواند به سرعت شکل موج مدوالسیون را به مقدار
محدودسازی از پیش تعیین شده با هدف اجتناب از ورود به شرایط غیرقابل کنترل یا اورشوت جریان کاهش دهد .بنابراین ،هر یک
از سه بخش یک وظیفه مهم را برای محدودسازی جریان تحت شرایط اضافه بار و اتصال کوتاه بازی میکنند.
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شکل  -1ساختار اینورتر  NPCسه فاز سه سطحی با فیلتر  LCدر سمت خروجی

شکل ( :)2طرح کنترلی پیشنهادی برای حفاظت  UPSمبتنی بر  VSIدر مقابل اضافه جریان

شکل ( )0مدل کنترلی خطی ساده شده برای  VSIدر  UPSرا نشان میدهد .که در آن ،تابع تبدیل کنترولر ولتاژ )GV (s

مطابق رابطه ( ،)4تابع تبدیل کنترولر جریان ) GI (sمطابق رابطه ( )0و تابع تبدیل اینورتر ) GPWM (sمطابق رابطه ( )0اشاره
دارد.
53

K RV S
S2  2
K S
GI ( s )  K PI  2 RI 2
S 
1
GPW M ( s )  K PW M 
1  1.5TS
GV ( s )  K PV 

()4
()0
()0

که  K PVو  K RVبترتیب ضرایب تناسبی و رزونانسی کنترولر ولتاژ  PRهستند ،که  K PIو  K RIبترتیب ضرایب تناسبی
و رزونانسی کنترولر جریان  PRهستند ،برای  VSIسه سطحی مقدار گین  K PWMبرابر با  Vdc / 2است .به هر حال ،به منظور
سرکوب و حذف تاثیر ولتاژ باس  ،DCاین باس همیشه در کنترل مورد توجه میباشد ،سیگنال  PWMبه مقدار  Vdc / 2قبل از
ارسال به مدار درایور تقسیم خواهد شد به نحوی که گین مسیر از خروجی کنترولر جریان به خروجی اینورتر ،از نقطه *  PWMبه
نقطه ) VXO (s)( X  A, B, Cدر شکل ( )0معادل مقدار عددی  4خواهد بود .متعاقبا ،یک واحد کنترل فیدفوروارد در اینجا
 F (s)  1بکار گرفته میشود .آنالیز کنترولر  PRبرای تشریح روش کنترلی پیشنهادی ضروری است زیرا آن یک بخش مهم در
رهیافت کنترلی پیشنهادی محسوب میشود .دیاگرام کلی کنترولر  PRدر شکل ( )0نمایش شده است.
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شکل ( :)3مدل کنترلی خطی ساده شده برای  VSIدر UPS

تابع تبدیل کنترولر  PRدر رابطه ( )1بیان میشود .با توجه به سیگنال خطای ورودی فرکانس مشابه با  PRنظیر
)  ، uerror (t )  M sin(t  تبدیل الپالس )  uerror (tمطابق رابطه ( )5خواهد شد .در بخش رزونانسی کنترولر  ،PRخروجی
)  y KR (sمشاهده میشود و از رابطه ( )5برای نوشتن رابطه ( )7استفاده میشود .با گرفتن عکس الپالس از رابطه ( )7مطابق
ذیل رابطه ( )6حاصل میشود.
()1
()5

KRS
S2  2
uerror ( s )  M sin( t   )  M sin( t ) cos   M cos(t ) sin  

GPR ( s )  K P 


s
 M (sin  ) 2
s2   2
s  2


s
sin   s 2   2
1


) y KR ( s )  KR.M (cos 

 2
 2
2
2 
2
2 2
2

2  s   
s    


s






s  KR.s

y KR (t )   M (cos  ) 2
 M (sin  ) 2
s  2
s   2  s 2   2


)  M (cos 

()7
()6

1


t cos(t )   sin( t ) 


 cos 
sin 
 KR.M 
t sin( t ) 
2
 2

میتوان به این نکته توجه کرد که خروجی با زمان افزایش مییابد تا وقتی که سیگنال ورودی صفر شود .بنابراین ،مقدار
نهایی کنترولر رزونانسی مقدار ثابتی با خطای حالت دائمی صفر خواهد شد البته اگر کنترولر به درستی تنظیم شده باشد .کنترولر
رزونانسی زمانی عملکرد دارد که یک سیگنال خطا موجود باشد .بعالوه ،باید توجه داشت که کنترل رزونانسی فقط با یک سیگنال
ورودی غیر صفر کار میکند بدین معنی که همواره خروجی کنترل رزونانسی به گردآوری سیگنال خطا با گذر زمان ادامه میدهد.
بنابراین ،یک خطای کوچک میتواند منجر به یک اصالح بزرگ شود اگر زمان کافی باشد .از آنجایی که خطا جمع میشود ،سیستم
تحت فشار خواهد بود تا خطا را اصالح کند تا در حالت دائمی به مقدار صفر برسد .به هر حال ،با کنترولر رزونانسی یا انتگرالی
همیشه اورشوت روی سیگنال کنترلی رخ میدهد .بمنظور ارزیابی عملکرد یک کنترولر در دیاگرام کنترلی ،برخی ابزار را میتوان
بکار گرفت .پاسخ پله اغلب برای تایید کارایی و پایداری یک طرح کنترلی بکار گرفته میشود .پاسخ دینامیکی سریع برای یک
سیستم قدرت ضروری است و آن میتواند انحراف ولتاژ و جریان خروجی را طی خطاهای گذرا با کنترل موثر کاهش دهد .پاسخ
پله واحد به طور گسترده در سیستم قدرت استفاده میشود ،این یک رفتار زمانی از خروجی سیستم است وقتی که در یک زمان
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کوتاه ورودی از مقدار صفر به یک پریونیت تغییر میکند .از دیدگاه عملی ،دانستن اینکه سیستم چگونه به یک ورودی ناگهانی
پاسخ خواهد داد بسیار حائز اهمیت است زیرا انحرافات تا حد ممکن سریع و بزرگ از وضعیت حالت دائمی طوالنی مدت ممکنه
اثرات شدیدی بر کنترولر و تمامی بخشهای دیگر کل سیستم که وابسته به این کنترولر هستند ،داشته باشد .بعالوه ،سیستم قادر
به فعالیت نیست تا اینکه خروجی کنترولر به مجاورت حالت دائمی خود برسد .به طور نرمال ،دانستن پاسخ پله یک سیستم
دینامیکی اطالعاتی در ارتباط با پایداری اینچنین سیستمی و توانایی آن برای رسیدن به حالت ثابت و استاتیک جدید میدهد .به
طور نرمال ،از طریق پاسخ پله سیستم میتوان اطالعاتی نظیر ماکزیمم اورشوت ،زمان نشست و پاسخ حالت دائمی سیستم را تعیین
کرد .هنگامی که یک اضافه بار یا اتصال کوتاه رخ میدهد ،سیستم به سمت یک نقطه کار جدید حرکت میکند ،از دیدگاه بار ،می-
توان یک تغییر بزرگ پلهای بار را مشاهده کرد ،و جریان بیشتری که باید از طریق کانورترها فرآهم شود ،برای حفاظت سخت
افزاری ،ما نیاز به تمرکز بر روی این سه جنبه خواهیم داشت :کاهش ماکزیمم اورشوت و زمان نشست و همچنین دستیابی به یک
حفاظت محدودساز جریانی مناسب .بنابراین ،آنالیز پاسخ پله سیستم حلقه-بسته برای استراتژی کنترلی پیشنهادی میتواند یک
رهیافت بهینه برای بهبود فرآیند کنترلی سیستم ارائه دهد .در اینجا سه ساختار کنترلی متفاوت برای تحلیل پاسخ پله طرح کنترلی
پیشنهادی مورد توجه قرار میگیرد .مورد  ،1استفاده تنها از کنترولر تناسبی  K PIدر حلقه کنترلی جریان با کنترل فیدفوروارد
ولتاژ خازن  VCمنجر میشود که تابع تبدیل حلقه بسته در نتیجه شامل حلقه کنترلی جریان مطابق رابطه ( )8شود .مورد ،2

باشد .در رابطه ( )8مولفه ) I 0 (sرا میتوان به عنوان یک وقفه خارجی مشاهده نمود .مورد  ،3برای مجزاسازی ولتاژ خازن
) VC (sو جریان سلف )  ، I L (sکنترل فیدفوروارد به حلقه کنترل جریان اضافه میشود ،پس تابع تبدیل حلقه بسته حلقه کنترلی
جریان مطابق رابطه ( )40خواهد شد .در مطالعه وضعیت سوم میتوان متوجه شد که تاثیر ولتاژ خازن بر روی جریان سلف حذف
میشود.
1
Ls  rL
K PI
I L (s) 
I ref ( s ) 
)I ref ( s
1
Ls  rL  K PI
)1  GI ( s
Ls  rL
)GI ( s

()8
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استفاده از کنترولر  PRدر حلقه کنترلی جریان بدون کنترل فیدفوروارد  VCمنجر میشود که تابع تبدیل حلقه بسته شامل حلقه
کنترل جریان مطابق رابطه ( )9خواهد شد که با توجه به رابطه ( )41میتوان رابطه ( )9را به شکل رابطه ( )44بازنویسی کرد .در
رابطه ( )9به روشنی نشان داده میشود که بدون کنترل فیدفوروارد ) ، VC (sتاثیر ولتاژ خازن بر روی جریان سلف قابل حذف نمی
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2

2

1
Ls  rL
I L ( s) 
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 -3کدسازی مسئله حفاظت اضافه جریانی  UPSمبتنی بر  VSIتوسط الگوریتم ژنتیک
در این بخش ،ابتدا فلوچارت کار بمنظور دستیابی به پاسخی مطلوبتر از طریق روش کنترلی پیشنهادی ارائه میگردد و سپس
نحوه کدسازی مسئله بهینهسازی کنترل حفاظت اضافه جریان  UPSمبتنی بر  VSIدر الگوریتم هوشمند ژنتیک با هدف تعیین
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مقادیر بهینه ضرایب تناسبی-رزونانسی حلقههای کنترلی ولتاژ و جریان و فرکانس سوئیچینگ  VSIبترتیب شامل - K PV
 K RVو  K RI - K PIو  fsتشریح میگردد .فلوچارت کلی کار در شکل ( )1به نمایش در آمده است .در این بخش ،الگوریتم
هوشمند ژنتیک به منظور تعیین مقادیر بهینه ضرایب تناسبی و رزونانسی حلقههای ولتاژ و جریان کنترولر پیشنهادی بکار گرفته
میشود.
شروع
مقداردهی اولیه برای ضرایب کنترلی حلقه ولتاژ و جریان بترتیب شامل

-

و

-

و  fsطبق جدول (.)4

تعیین پاسخ خروجی سیستم از طریق روش کنترلی حفاظت اضافه جریان  UPSمبتنی بر منبع ولتاژ اینورتری پیشنهادی طبق روابط ( )8تا
(.)40

مرتبسازی نتایج با برازندگی باالتر

تعیین برازش الگوریتم ژنتیک طبق رابطه ()40
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بکارگیری اپراتور تقاطع و جهش بترتیب طبق شکلهای
( )5و (.)7

خیر

شرط همگرایی
برقرار است؟

پایان

شکل ( : )4فلوچارت کار بمنظور دستیابی به پاسخی مطلوبتر از طریق روش کنترلی پیشنهادی

به طور کلی ،برای ساخت مدل بهینهسازی کنترلی با هدف حفاظت  UPSمبتنی بر  VSIدر مقابل اضافه بار و اتصال کوتاه با
بکارگیری الگوریتم ژنتیک چهار جزء مهم آن باید درست طراحی گردد :اول ،دستور زبان یا گرامر کروموزم که در واقع کدبندی و
رمزگذاری یک قالب اطالعاتی است که در فرمت کروموزم کدسازی میشود .دوم ،تعبیر و تفسیر اطالعات درون هر کروموزم در
واقع کشف رمز از آن میباشد .سوم ،محاسبه و تعیین برازندگی کروموزم که معادل تنظیمات حفاظتی بهتر برای اینورتر منبع ولتاژ
 VSIدر مقابل اضافه بار و اتصال کوتاه میباشد .چهارم ،عملگرهای مناسب برای امور آمیزش و انتزاج و جهش کروموزمها بخش
دیگری از کار است که باعث میشود تا تنظیمات حفاظتی نامناسب برای حلقه کنترلی ولتاژ و جریان طرح کنترلی منبع تغذیه بی-
وقفه  UPSمبتنی بر  VSIبا مقادیر بهتر جایگزین کنند .الگوریتم هوشمند ژنتیک به جای اینکه روی پارامترها یا متغیرهای
مسئله کار کند ،با شکل کد شده آنها به طور مناسب سروکار دارد .متداولترین روش کدگذاری کاربرد اعداد حقیقی در رشتههای
بیتی است .در این روش پارامترها با دنبالههای مناسب از اعداد حقیقی جایگزین میشوند .تعداد بیتهایی که برای کدگذاری
متغیرها استفاده می شود وابسته به محدوده تغییرات پارامترها و رابطه بین متغیرها میباشد .برای نمونه ،در کنترلر حلقه ولتاژی
مقدار عددی  K PVبین  1.5تا  1.9آمپر به ولت و  K RVبین  511تا  4511آمپر ثانیه بر ولت میباشند و برای کنترلر حلقه جریانی
 K PIدر محدوده  4تا  0آمپر به ولت و  K RIبین  011تا  811آمپر ثانیه بر ولت و  fsبین  45تا  05کیلوهرتز است .از آنجایی
که در حل مسئله بهینهسازی پاسخ روش کنترلی با هدف حفاظت  UPSمبتنی بر  VSIدر مقابل اضافه جریان مورد توجه قرار
گرفته است ساختار کرموزوم کدسازی شده معادل حل مسئله مطابق جدول ( )4میشود.
جدول ( : )1کرموزوم نمونه بعنوان تنظیم پارامترهای بهینه روش حفاظت  UPSمبتنی بر  VSIدر مقابل اضافه جریان

fs
01111

K RI
711

K PI

K RV

K PV

4.5

4011

1.6

از آنجایی که اجرای فرآیند کنترل سیستم  UPSمبتنی بر  VSIدر مقابل اضافه جریان هدف نهایی کار میباشد .بنابراین،
باید پاسخ این سیستم در مقابل رخداد اضافه جریان توسط عملکرد کنترولر پیشنهادی با پارامترهای تنظیم حلقه ولتاژ و جریان
شامل  K RV - K PVو  K RI - K PIو همچنین فرکانس سوئیچینگ اینورتر منبع ولتاژ  fsتولیدی الگوریتم ژنتیک در هر تکرار
برازش شوند .در اینجا ،برازندگی هر مجموعه تنظیم پارامترهای کنترلی از طریق مجموع وزندار شده ماکزیمم اورشوت و زمان
نشت پاسخ سیستم به رخداد اضافه بار تعیین میگردد .برای مثال ،فرکانس سوئیچینگ اینورتر منبع ولتاژ  fsمعادل  01کیلوهرتز در

04

نظر گرفته میشود و دامنه جریان در خروجی اینورتر به  01آمپر محدود گردد و فرکانس پایه سیستم  041رادیان بر ثانیه باشد
بعالوه ،ولتاژ نامی خروجی اینورتر  001ولت موثر باشد .رابطه برازش تنظیم پارامترهای کنترلی مطابق رابطه ( )40تعیین میگردد.
Fitness Control
) Method =  .( MAX overshoot )   .( Settling time

()40

با توجه به محاسبه برازش برای جمعیت اولیه کروموزومها یا به عبارت دیگر پارامترهای تنظیم روش کنترلی برای حفاظت
اضافه جریان سیستم  UPSمبتنی بر  ،VSIاجرای الگوریتم  GAدر تکرار بعد نیاز به مرتبسازی کرموزومهای والد بهتر بر
اساس نتایج برازش بر اساس پاسخ مطلوب سیستم دارد .عملگر تقاطع بر روی یک جفت از کروموزومها شامل پارامترهای تنظیم
روش کنترلی عمل میکند و میتواند به صورت نقطهای و یا چند نقطهای باشد .عملگر جابجایی تک نقطهای ،دو کروموزوم را به
طور تصادفی از یک نقطه شکسته و بخشهای دو کروموزوم را جابهجا میکند بدین ترتیب دو کروموزوم جدید بدست میآید .به
کروموزومهای اولیه ،کروموزومهای والد و به کروموزومهای حاصل شده از عمل جابهجایی و عمل جهش ،کروموزمهای فرزند
گویند .عملگر تقاطع با احتمال  pcبر روی کروموزومهای والد عمل میکند .بدین معنی که با احتمال  pcعمل جابجایی انجام
میگیرد .در عمل جابجایی ،ابتدا نقطه ای در حد فاصل دو بیت مجاور از کروموزوم های والدین به تصادف انتخاب شده و سپس
جابه جایی از آن نقطه صورت میگیرد .معموال اگر کروموزم از کدگذاری چندین متغیر بوجود آمده باشد ،بهتر است که نقطه

جابجایی ،محل اتصال متغیرها انتخاب شود .در شکل ( )5کروموزمها از شکل کد شده متغیرهای  K RV - K PVو  K RI - K PIو

شکل ( : )5تقاطع در کروموزم های معادل پارامتر تنظیم روش کنترلی حفاظت اضافه جریان سیستم UPS
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 fsساخته شدهاند و محل اتصال متغیرها میتواند به عنوان نقطه جابجایی باشد .برای مثال در این شکل محل اتصال متغیرهای
 K PIو  K RVبعنوان نقطه جابجایی انتخاب شده است .تفاوت بین عملگر جا به جایی چند نقطهای در مقایسه با عملگر جابهجایی
تک نقطهای در این است که نقطه شکست دو کروموزم بیش از یکی است و جابهجایی در بخشهای شکسته شده دو کروموزم به
صورت یک در میان انجام میگیرد .عملگر جهش به طور تصادفی یک ژن از یک کروموزم را انتخاب کرده که در اینجا شامل
محتوی یک پارامتر تنظیم روش کنترلی است که با تغییر آن به طور تصادفی یک کروموزم جدید مطابق شکل ( )7ساخته میشود.

شکل ( : )6جهش در کروموزم معادل پارامتر تنظیم روش کنترلی حفاظت اضافه جریانی تجهیز UPS

عملگر انتخاب با انتخاب تعدادی از کروموزمهای یک جمعیت ،جمعیت جدیدی را تشکیل میدهد .این انتخاب به گونهای
است که احتمال حضور کروموزومهای با برآزندگی باالتر در جمعیت نهایی ،بیشتر از سایر کروموزمها است.

 -1مطالعات عددی و نتایج شبیهسازی
بمنظور اعتبارسنجی و تایید کارایی مدل پیشنهادی حفاظت اضافه جریان  UPSمبتنی بر  VSIسه فازه ،مطالعات عددی بر
روی سیستم تست مطابق شکل ( )6بکار گرفته میشود .پارامترهای طرح کنترلی سیستم شامل فرکانس برق  acخروجی ،UPS
خازن ،سلف فیلتر و مقاومت بار و همچنین محدودیت جریان عبوری از اینورتر منبع ولتاژ سه فازه  VSIدر جدول ( )0نمایش شده
است .پیادهسازی مدل کنترلی پیشنهادی برای سیستم خطیسازی شده مطابق شکل ( )8در محیط نرم افزار متلب بر روی کامپیوتر
 ASUSبا پردازشگر چهار هستهای  0.1گیگاهرتزی انجام شده است و از الگوریتم هوشمند ژنتیک  GAبرای مسئله بهینهسازی
تنظیم پارامترهای کنترولی در حلقه جریانی و ولتاژی و همچنین فرکانس سوئیچینگ  VSIاستفاده گردیده است.

01

شکل ( : )7شبیهسازی منبع تغذیه بی وقفه  UPSمبتنی بر اینورتر منبع ولتاژ سه فازه VSI

جدول ( : )2پارامترهای طرح کنترلی پیشنهادی برای حفاظت  UPSمبتنی بر  VSIدر برابر اضافه جریان
Value

Parameters

Coefficient

314 rad/s

O

Fundamental frequency

60 µF

Cf

Filter capacitor

200 µH

Lf
rL

35 A
)230 V(rms

Ilimit
Vref

0.06 Ω

Filter inductor
Equivalent series resistance of filter inductor
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Preset current amplitude limit value
Nominal output voltage

در ابتدا فرض شده که سیستم تست مورد مطالعه تحت شرایط نرمال عملکرد داشته است که شکل موجهای ولتاژ و جریان بر
اساس ضرایب کنترلی حلقه جریان-ولتاژ و فرکانس سوئیچینگ بهینه که توسط الگوریتم ژنتیک تعیین میگردد ،پارامترهای
الگوریتم ژنتیک برای تعداد  41تکرار ،تعداد جمعیت  01کروموزوم و همچنین احتمال تقاطع و جهش بترتیب  1.6و  1.0تنظیم می-
شوند .تعداد  5ژن برای هر کروموزوم معادل پاسخ بهینه مسئله بهینهسازی میباشد.

شکل ( : )8شبیهسازی مدل کنترل پیشنهادی برای خطی شده سیستم  UPSمبتنی بر  VSIسه فازه

پس از همگرایی حل مسئله به نتایج بهینه مطابق شکل
( ،)9همان طور که از نتایج شبیهسازی بر میآید فرمان کنترلی
به گیت ترانزیستورهای اینورتر منبع ولتاژ  VSIتحت شرایط
نرمال مطابق شکل ( )41میشود .نتایج شبیهسازی تحت
شرایط نرمال برای ضرایب کنترلی حلقه ولتاژ-جریان و
فرکانس سوئیچینگ اینورتر منبع ولتاژ مطابق جدول ()0
محاسبه میشود.
شکل ( : )9منحنی همگرایی  GAبه جواب بهینه مسئله
طرح کنترلی حفاظت  UPSمبتنی بر VSI

02

شکل ( :)11فرمان کنترلی به گیت ترانزیستورهای اینورتر منبع ولتاژ  VSIتحت شرایط نرمال
جدول ( : )3نتایج شبیهسازی برای پارامترهای تنظیم روش کنترلی  UPSمبتنی بر  VSIدر مقابل اضافه جریان

fs

K RI

K PI

K RV

K PV

15342

500

1.2456

500

0.5

مقایسه ولتاژ رفرنس و ترمینال  UPSمبتنی بر  VSIتحت شرایط نرمال و همچنین خطای ولتاژ در شکل ( )44به نمایش در
آمده است .مطابق انتظار تحت شرایط عدم وقوع اضافه بار و اتصال کوتاه ،مقدار خطای ولتاژ دو سر ترمینال بار پس از عبور از
گذرای لحظه راه اندازی سیستم همواره صفر است .مقایسه جریان سلف فیلتر و جریان اتصالی برای  UPSمبتنی بر  VSIتحت
شرایط نرمال در شکل ( )40نشان داده شده است.
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شکل ( :)11ولتاژ دو سر بار و خطای ولتاژ در ترمینال  UPSمبتنی  VSIتحت شرایط نرمال

شکل ( :)12نتایج شبیهسازی برای جریان سلف فیلتر و جریان اتصالی  UPSمبتنی  VSIتحت شرایط نرمال

مطابق انتظار جریان اتصال کوتاه و اضافه بار محاسبه شده صفر و دامنه جریان سلف فیلتر معادل  5آمپر میباشد .بمنظور
انجام اعتبارسنجی و تایید کارایی روش کنترلی پیشنهادی ،مطالعات موردی برای دو رخداد اضافه جریان شامل اتصال کوتاه سه فاز
متقارن با جریانی معادل  0511آمپر و اضافه بار  51آمپر برای سیستم شبیهسازی میگردد و نتایج متناظر با هر مطالعه با جزییات
بحث و بررسی میشود.

 -1-4اتصال کوتاه سه فاز متقارن به زمین با جریانی معادل  2022آمپر
در این مطالعه موردی روش کنترلی پیشنهادی برای حفاظت  UPSمبتنی بر  VSIدر مقابل اتصال کوتاه سه فازه متقارن
رخداده با جریان نامی  0511آمپر تست میگردد .الگوریتم ژنتیک پس از  01تکرار به جواب بهینه مسئله مذکور همگرا میشود و
ضرایب کنترلی بهینه مطابق جدول ( )1تعیین میشود .تحت شرایط اتصال کوتاه سه فازه رخداده با جریان نامی  0511آمپر ،نتایج
شبیهسازی برای جریان سلف فیلتر و جریان اتصالی  UPSمبتنی بر  VSIدر فازهای  Aو  Bو  Cدر شکل ( )40آورده شده است.
05

جدول ( : )4نتایج شبیهسازی برای پارامترهای کنترلی بهینه  UPSمبتنی بر  VSIدر شرایط اتصال کوتاه سه فاز متقارن

fs

K RI

K PI

K RV

K PV

18199

1000

1.5

1500

1

شکل ( : )13نتایج شبیهسازی برای جریان سلف فیلتر و اتصالی  UPSمبتنی بر  VSIهنگام اتصال کوتاه سه فاز متقارن
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جریان سه فاز در زمان اتصالی بین  1.11تا  1.18ثانیه در سیکل منفی و مثبت در ماکزیمم مقدار  05آمپر محدود گردیده است
که پس از طی گذاری بعد پاکسازی خطا در سیستم به شرایط نرمال  5آمپری باز میگردد .با توجه به تغییرات جریان سیستم
مقایسه نتایج ولتاژ رفرنس و ترمینال بار و همچنین اختالف ولتاژ واقعی ترمینال  UPSمبتنی بر  VSIاز مقدار مطلوب تحت
شرایط اتصال کوتاه سه فاز متقارن رخداده با جریان نامی  0511آمپر در فازهای  Aو  Bو  Cدر شکل ( )41به نمایش در آمده
است.

شکل ( : )14مقایسه نتایج ولتاژ رفرنس ،ولتاژ ترمینال بار و همچنین اختالف ولتاژ واقعی ترمینال  UPSمبتنی بر  VSIاز
مقدار مطلوب تحت شرایط جریان اتصال کوتاه سه فاز متقارن  2511آمپر

همان طور که دیده میشود طرح کنترلی پیشنهادی در مواجهه با رخداد اتصال کوتاه سه فاز متقارن که در واقع بدترین حالت
ممکن برای رخداد خطا در تجهیز  UPSمبتنی بر  VSIاست نیز عملکرد مناسبی از خود نشان داده و گذرای جریانی و ولتاژی
ایجادی را با کمترین ماکزیمم اورشوت و زمان نشست پاسخ به مقدار مطلوب باز میگرداند.
 -2-4اضافه بار با جریان  02آمپر در فاز A
در این مطالعه موردی روش کنترلی پیشنهادی برای حفاظت  UPSمبتنی بر  VSIدر مقابل اضافه بار رخداده با جریان نامی
 51آمپر در فاز  Aاز زمان  1.11ثانیه تا  1.45ثانیه بکارگرفته میشود .الگوریتم ژنتیک پس از  49تکرار به حل بهینه مسئله همگرا
میشود و در نتیجه ضرایب کنترلی بهینه بمنظور حفاظت  UPSمبتنی بر  VSIدر مقابل رخداد اضافه بار با جریان نامی  51آمپر
در فازهای  Aمطابق جدول ( )5تعیین میکند.
جدول ( : )5نتایج شبیهسازی برای پارامترهای ضرایب کنترلی بهینه  UPSمبتنی بر  VSIدر مقابل اضافه بار  51آمپری

fs
21339

00

K RI
520

K PI
1.5

K RV

K PV

500

0.71702

تحت شرایط جدید اضافه بار رخداده با جریان نامی  51آمپر در فازه  Aاز زمان  1.11ثانیه تا  1.45ثانیه ،نتایج شبیهسازی برای
جریان سلف فیلتر و جریان اتصالی  UPSمبتنی بر  VSIدر فازهای  Aو  Bو  Cمطابق شکل ( )45به نمایش در آمده است.
شکل ( )47مقایسه نتایج ولتاژ رفرنس و ترمینال بار و همچنین اختالف ولتاژ واقعی ترمینال  UPSمبتنی بر  VSIاز مقدار
مطلوب تحت شرایط اضافه بار رخداده با جریان نامی  51آمپر در فاز  Aرا نشان میدهد.

شکل ( : )15نتایج شبیهسازی برای جریان سلف فیلتر و جریان  UPSمبتنی بر  VSIتحت شرایط اضافه بار رخداده در
فاز  Aبا جریان نامی  51آمپر
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شکل ( : )16نتایج شبیهسازی ولتاژ رفرنس ،ولتاژ ترمینال بار و همچنین اختالف ولتاژ واقعی ترمینال  UPSمبتنی بر
 VSIاز مقدار مطلوب طی اضافه بار رخداده با جریان  51آمپری فاز A

نتایج شبیهسازی نشان میدهد ولتاژ ترمینال  UPSمبتنی بر  VSIدر وضعیت اضافه بار گذاری چندان چشمگیر و چالش-
برانگیزی برای کنترولر پیشنهادی ایجاد نمیکند بدین معنی که کنترلر حلقه ولتاژی برای بازگرداندن سیستم به شرایط نرمال از
نظر ولتاژی عملکرد مناسبی دارد و این در حالی است که حلقه جریان کنترلر پیشنهادی نیز در زمان رخداد جریان بیش از مقدار
محدودیت جریانی  UPSمعادل  51آمپر در مقدار  05آمپر محدود میشود تا از رسیدن آسیب به تجهیزات جلوگیری شود.

 -0نتیجهگیری
در این مقاله ،یک استراتژی کنترلی جدید برای حفاظت  UPSمبتنی بر  VSIپیشنهاد شد و در ادامه نحوه کدسازی
پارامتریک ضرایب کنترلی حلقههای جریانی و ولتاژی در الگوریتم ژنتیک برای حل مسئله بیان گردید .بمنظور اعتبارسنجی و تایید
کارایی روش کنترلی پیشنهادی برای حفاظت  UPSمبتنی بر  VSIدر مقابل اتصال کوتاه و اضافه بار ،مطالعات عددی و شبیه-
سازی بر روی سیستم تست بکار گرفته شد .دو رخداد اضافه جریان شامل اتصال کوتاه سه فاز متقارن با جریانی معادل  0511آمپر
و همچنین اضافه بار در فاز  Aبا جریان  51آمپر شبیهسازی گردید .نتایج گواه این حقیقت است که طرح کنترلی پیشنهادی
عملکرد مناسبی داشته و گذرای جریانی و ولتاژی ایجادی سیستم را با کمترین ماکزیمم اورشوت و زمان نشست پاسخ به مقدار
مطلوب باز میگرداند .بعالوه ،مطالعات اضافه بار نیز نشان می دهد که گذاری حاصل از رخداد اضافه بار در مقایسه با اتصال کوتاه
برای کنترولر پیشنهادی چندان چشمگیر و چالشبرانگیزی ایجاد نمیباشد بدین معنی که کنترلر حلقه ولتاژی برای بازگرداندن
سیستم به شرایط نرمال از نظر ولتاژی کار سختی در پیش نخواهد داشت و ضمنا حلقه جریانی کنترلر نیز جریانی  UPSرا در
کمترین زمان پس از افزایش به بیش از محدودیت معادل  05آمپر محدود میسازد تا از رسیدن آسیب جدی به تجهیز جلوگیری
شود.
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ارزیابی تغییر مکان ماندگار ساختمان های بتن مسلح بهسازی شده
با CFRPتحت زلزله های بلند مدت

محراب

اکراقنبری*1
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چکـیده
در این تحقیق کارایی بتن مسلح شده با الیاف کربنی ) (CFRPدر بهبود عملکرد لرزه ای قابهای بتنی مورد بررسی قرار
گرفته است .برای این منظور ،یک ساختمان با سیستم قاب خمشی بتن مسلح  8طبقه مطابق با ضوابط شکل پذیری
متوسط آیین نامه  ACI 318-14در نرم افزار  SAP2000طراحی شده اند .به منظور بهبود عملکرد لرزه ای سازه ها ،از
تقویت کننده های  CFRPدر نواحی مستعد به رفتار غیر االستیک به عنوان تکنیک اصلی بهسازی در این مقاله استفاده
شده است .رسیدن به سطح پذیرش مدنظر آیین نامه به عنوان اصلی ترین هدف در مقاوم سازی ساختمان های مذکور
انتخاب شده است .در گام دوم مقاومسازی ،کنترل ضابطه ستون قوی -تیر ضعیف مورد بررسی قرار گرفته و در صورت
نیاز به تقویت سازه پرداخته شده است .جهت ارزیابی لرزه ای سازه های مدنظر از نشریه  360استفاده شده است .سپس
به بررسی نتایج سازه های اولیه و بهسازی شده تحت زلزله های با مدت دوام باال پرداخته شده است .نتایج از نظر تغییر
مکان ماندگار در سازه با هم مقایسه شده است .نتایج نشان داد که طرح بهسازی شده در بهبود عملکرد لرزه ای سازه و
کاهش تغییر مکان ماندگار در سازه ها می تواند کارا و مفید باشد.

واژگـان کلـیدی ،CFRP :بهسازی لرزه ای ،مفصل پالستیک  ،تغییر مکان ماندگار ،طراحی عملکردی

 -1کارشناسی ارشد ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ایران m.ekraghanbari@stu.umz.ac.ir
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در کشورهای مختلف جهان بسیاری از ساختمان ها بر پایه ی آیین نامه های قدیمی طراحی و ساخته شده بودند .در این آیین
نامه ها نسبت به آیین نامه های امروزی ،توجه کمی روی بارگذاری زلزله شده بود و عمدتا بارهای ثقلی به عنوان بارهای مهم
طراحی مد نظر قرار گرفته می شد .همانگونه که در زلزلههای گذشته مانند نورتریچ  ، 1774کوبه  ، 1775چی چی  ،1777بم
 2003و کریستچارچ  2011دیده شد ،این امر باعث آسیب پذیری زیاد سازه در برابر زلزله بود .لذا به منظور کاهش احتمال آسیب
پذیری و عدم بروز نارسایی های کوچک یا بزرگ در ساختمان در اثر زلزله ،بحث بهسازی لرزه ای مطرح شد]  .[1در میان
تکنیکهای متفاوت بهسازی ،نصب کامپوزیت های  FRPروی سطوح بیرونی سازه های بتنی به منظور مقاوم سازی آنها ،توجه
پژوهشگران و مهندسان را به خود جلب کرده است .این موضوع به ویژه به مزیت های ذاتی  FRPشامل مقاومت کششی باال،
مقاومت مناسب در برابر خوردگی و سادگی اجرا در محل نصب مربوط میشود].[2
مطالعات انجام شده تا به امروز ،تاثیرات مثبت  FRPدر بهبود عملکرد سازه های ناکارا را مورد تایید قرار داده اند .دی
لودوویکو و همکاران با انجام مطالعاتی در سال  2008توانستند بطور قابل مالحظه ای ظرفیت شکل پذیری قاب طراحی شدهی
بتن مسلح را با استفاده از  GFRPافزایش دهند و درنتیجه باعث بهبود عملکرد لرزه ای سازه شدند] .[3تاثیر کامپوزیت های
 FRPروی بهبود رفتار لرزه ای سازه های بتن مسلح ناکارا ،بوسیله ی گارکیا و همکاران در سال  2010تایید شد .آن ها از طریق
آنالیز عددی و تجربی نمونه ها نشان دادند کهاستفاده از  CFRPبرای بهسازی می تواند منجر به بهبود چشمگیر عملکرد لرزه ای
یک سازه ی بتن مسلح خسارت دیده تحت حرکتهای متفاوت زمین شود] .[4لی ترانگ و همکاران در تحقیق خود در سال 2010
دریافتند که اضافه کردن کامپوزیت های  FRPمیتواند بطور قابل مالحظه ای مقاومت جانبی و شکل پذیری نمونه های طراحی
شده غیرسازه ای را ارتقا دهد] .[5مرتضایی و همکاران در مطالعه ای در سال  2010نشان دادند که اجرای درست  FRPباعث
بهبود سختی ،مقاومت و ظرفیت جابه جایی جانبی در سازهی بهسازی شده می شود .نتایج آنها این موضوع را بیان می کند که
تقویت با  FRPدر کاهش تقاضای جابه جایی برای سازه ها موثرمی باشد] .[6ماهینی و رونق با انجام مطالعاتی در سال های
 2010 ،2009و  ،2011هم بصورت عددی و هم بصورت تجربی ،توانایی ورق های FRPرا در جلوگیری از تشکیل مفصل
پالستیک در اتصاالت خارجی ستون های ساختمان بتنی نشان دادند] .[9،8،7،10اسالمی و رونق در سال  2013در مطالعه ای
عددی ،به بررسی عملکرد جانبی یک سازه ی بتنی مسلح  8طبقه تحت آنالیز استاتیکی غیرخطی پرداختند .آن ها با استفاده از
پوشش  GFRPدر ناحیه های مفصل پالستیک ستون ،یک افزایش  52درصدی در ظرفیت جابه جایی کلی سازه های ناکارا را
مشاهده کردند] .[11در مطالعه ای دیگر در سال  2013رونق و اسالمی به بهسازی خمشی یک سازهی بتن مسلح  8طبقه با
استفاده از مواد کامپوزیت ،مطابق با آیین نامهی سازه های بتن مسلح پرداختند .این محققین منحنیهای مقاومت – جابهجایی سازه
اصلی و بهسازی شده را با استفاده از آنالیزاستاتیکی غیرخطی بدست آوردند و باهم مقایسه کردند .بر اساس نتایج این مقایسه،
بهسازی  GFRPمیتواند مقاومت جانبی کل سازه اصلی را تا  43درصد افزایش دهد .همچنین در قابهای بهسازی شده با
 CFRPافزایش مقاومت جانبی به  80درصد نیز میرسد .به عالوه ،حداکثر جابه جایی درون طبقه ای قابها به میزان  18و 23
درصد بترتیب بعد از بهسازی با  GFRPو  CFRPکاهش یافته بود].[12
در این تحقیق به منظور بررسی اثر زلزله های بلند مدت بر روی تغییر مکان ماندگار یک ساختمان بتنی  8طبقه بهسازی شده
با  CFRPانجام شده است .نتایج تحلیل تاریخچه زمانی این ساختمان ها در هر دو حالت اولیه و بهسازی شده جهت ارزیابی
رفتار لرزه ای آن ها با هم مورد مقایسه قرار گرفته است.

 -2مشخصات ساختمان های اصلی
در این مطالعه ی ساختمان بتن مسلح  8طبقه مطابق با ضوابط شکل پذیری متوسط آیین نامه [ ACI 318-14]13طراحی
شده است .پالن کف ساختمان در شکل ( )1نشان داده شده است .هم چنین جزئیات قاب و میلگرد گذاری آن ها در شکل ( )2ارائه
شده است .بارگذاری لرزه ای بر مبنای آیین نامه  [14] 2800انجام پذیرفته است.
فرض شده است ساختمان ها در یک ناحیه با خطر لرزه ای باال )حداکثرشتاب زمین  (0.3 gو بر بستر با خاک نوع ( 3مطابق
باآیین نامه ی  )2800قرار گرفته است .عالوه بر وزن خود تیرها و ستون ها یک بارگسترده  4کیلوپاسکال و  2کیلوپاسکال به
ترتیب به عنوان بارمرده و زنده اعمال شده است .هم چنین مقاومت فشاری بتن  25مگاپاسگال فرض شد .به عالوه برای میلگرد
طولی و عرضی از میلگرد رده ی  60مطابق  ASTMبا مقاومت تسلیم  420مگاپاسگال استفاده شده است .از میلگرد آجدار به
قطر  10میلی متر به عنوان میلگرد عرضی استفاده شده است .مود اول ارتعاش سازه ی  8طبقه بطور تقریبی بترتیب برابر
 T1=1.095تعیین شده است.
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الف)
ب)
شکل  :2الف ) ساخنمان  8طبقه ب) مقطع عرضی تیر و ستون
جدول  :1ساختمان  8طبقه
stirrup interval

Asbot

150
150
125
125
110
110
110

4Փ20
4Փ18
3Փ16

Astop

6Փ22
6Փ22
5Փ22

Ast
16Փ22
16Փ18
16Փ18
12Փ16

h

b

600
550
500
450
550
450
400

600
550
500
450
550
450
400

story

section

1-2
3-4
5-6
7-8
1-4
5-6
7-8

C1-C6
C7-C12
C13-C18
C19-C24
B1
B2
B3

 -2 -3مشخصات غیر خطی
یکی از کارهای اساسی در تحلیل غیرخطی سازه ها استخراج منحنی لنگر-انحنا برای مقاطع اعضا است .این منحنی ها برای
استخراج منحنی های ظرفیت اعضا تیر و ستون به کار می رود .منحنی های لنگر-انحنا همه ی عضوهای سازه ای با استفاده از
تحلیل فایبر در نرم افزار] XTRACT [15تعیین شده است .در چنین تحلیلی خصوصیات مقطع ،جزئیات میلگردگذاری و بار
محوری ستون در نظر گرفته شده اند .در این مطالعه بار محوری ستون از بارهای مرده به عالوه ی  20درصد بارهای زنده محاسبه
شده در حالی که بار محوری در تیرها صفر فرض شده است .مدل تنش-کرنش بتن و میلگرد فوالدی که در تحلیل لنگر-انحنا
74

برای اعضا استفاده شده در شکل( )3نشان داده شده است .برای بتن محصور شده با فوالد از مدل بتن محصور شده و غیر محصور
مندر (مندر و همکاران  [16] )1788استفاده شد .برای میلگردهای فوالدی یک مدل االستیک پالستیک کامل با یک سخت
شدگی کرنشی مطابق خواص غیر االستیک پیشنهاد شده در  ASTM A615Mدر نظر گرفته شده است ()ASTM 2009
]. [19

الف][11

ب) ][11

سال هفتم ،شماره ( 1پیاپی ،)74 :بهار 1741

شکل  -3رفتار تنش -کرنش الف) بتن ب) میلگرد
در این مطالعه انحنای نهایی به عنوان کوچکترین مقدار
متناطر شرایط زیر فرض شد:
 20 )1درصد کاهش در ظرفیت چرخشی عضو
 )2کرنش کششی نهایی در میلگرد طولی
 )3کرنش فشاری نهایی بتن بر پایه ی یک مقدار
پیشنهاد شده بوسیله ی اسکات وهمکاران([18])1782
بطوری که:

𝑓𝑠ℎ
〉
300

〈 𝑠𝜌 𝜀𝑐𝑢 = 0.004 + 0.9
شکل  -4نمودار لنگر-انحنا و منحنی ایده آل متناظر آن][2

در رابطه ( 𝜀𝑐𝑢 )1برابر با کرنش فشاری نهایی بتن 𝜌𝑠 ،برابر با نرخ حجمی میلگرد های عرضی ،و  𝑓𝑠ℎبرابر با
مقاومت تسلیم میگرد عرضی است .با این حال اولین معیار از شرایط گفته شده در این مطالعه مد نظر نبود.

 -3تحلیل استاتیکی غیر خطی( پوش آور)
تحلیل غیر خطی استاتیکی جهت بدست آوردن منحنی ظرفیت سازه در نرم افزار  SAP 2000انجام شده است .با توجه به
آیین نامه ] ،FEMA 356 [19نیروی جانبی به صورت مثلثی در ارتفاع سازه پخش شده است .برای لحاظ کردن رفتار غیر
خطی مصالح از مفاصل پالستیک متمرکز استفاده شده است .روش استاتیکی غیر خطی توانایی قابل قبولی برای تخمین رفتار غیر
خطی سازه دارد.در این روش بارجانبی تحت اثر یک الگوی خاص مرحله به مرحله افزایش می یابد و تغییر مکان جانبی یک نقطه
کنترلی در تراز بام با استفاده از نمودار «برش پایه – تغییر مکان جانبی» ارزیابی می شود.همچنین اثرات ∆  𝑝 −در تحلیل غیر
خطی در نظر گرفته شده است.
همانطور که در شکل ( )9مشاهده می شود ،پس از تحلیل استاتیکی غیر خطی ،مفصل های پالستیک در هر سه ساختمان از
سطح پذیرش مدنظر آیین نامه که ایمنی جانی است عبور کرده اند که قابل قبول نمی باشد .همچنین ضابطه تیرضعیف -ستون
قوی رعایت نشده است .لذا برای رسیدن به سطح مد نظر آیین نامه و انتقال مفاصل پالستیک از ستون ها به تیرها جهت رعایت
ضابطه تیرضعیف -ستون قوی اجرای بهسازی ضروری به نظر می رسد.
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 -4طرح بهسازی
برای بهسازی سازه ی های طراحی شده ورقه های  FRPبصورت
کششی در جهت میلگردهای طولی در باال و پایین تیر وستون ها ،در
نواحی مستعد تشکیل مفصل پالستیک اعمال شده است.این استراتژی که
توسط اسالمی و همکاران] [2با هدف افزایش نیروی جانبی سازه اتخاذ
شده بود ،در شکل ( )8بصورت یک طرح نشان داده شده است.
عرض ورقه های  FRPدر اتصاالت با عرض مقطع مورد استفاده
برابر است .هم چنین راستای الیاف  FRPهم جهت با میلگردهای طولی
است .بهسازی می تواند باعث افزایش مقاومت خمشی اعضای سازه ای در
مناطق انتهایی تیرها و ستون ها شود که به طول معمول مستعد تغییر
شکل پالستیک هستند .برای این منظور از ورقه های  CFRPبا مقاومت
کششی  3700مگا پاسگال ،کرنش کششی نهایی  ،1.63مدول االستیسیته
 240000مگاپاسگال و ضخامت  0.165میلی متر برای هر الیه استفاده
شده است .برای بهبود مقاومت چسبندگی بین ورقه های  CFRPو بتن،
از 7الیه دورپیچ  CFRPبه ضخامت 50میلی متر استفاده شده است.
تعداد ورقه های  CFRPاعمال شده در ناحیه مفصل پالستیک برای
هر تیر و ستون در قاب بهسازی شده جهت رسیدن به سطح پذیرش
ایمنی جانی مطابق با نشریه [ 22]360و رعایت ضابطه ستون قوی -تیر
ضعیف در جدول های ( )4( ،)3و ( )5بترتیب برای ساختمان های 8 ، 4
و  12طبقه آورده شده است .تنها تفاوت بین سازه ی اصلی و بهسازی
شده مشخصات مفصل های پالستیک و مقدار سختیشان است.

شکل  -5ساختمان  8طبقه

جدول  -2تعداد الیه های  CFRPجهت طرح بهسازی مورد نظر برای ساختمان  8طبقه
B4

B1
2-1

B2
4-3

B3
1-5

B4
1

8

-

4

4

4

4

C1-C6
2-1

C7-C12
4-3

C13-C18
1-5

C19-C24
8-1

1

1

1

1

تیر
شماره طبقه
تعداد الیه ها
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شکل  -1طرح بهسازی اتخاذ شده ][2

ستون
شماره طبقه
تعداد الیه ها

همانگونه که در شکل ( )9نشان داده شده است ،مشاهده می شود که
با اتخاذ تعداد الیه های  CFRPمورد نظر می توان به سطح پذیرش
مدنظر آیین نامه (سطح ایمنی جانی) دست یافت .به عالوه طرح بهسازی
مورد استفاده منجر به حذف کامل مفصل های پالستیک در ستون های
قاب بهسازی شده تحت تحلیل استاتیکی غیر خطی و رعایت ضابطه ی
تیرضعیف -ستون قوی شده است.

 -4تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی
در پژوهش حاضر از زلزله های بلند مدت مطابق جدول های 10-3
استفاده شده است .زلزله های بلندمدت انتخابی دارای  D5-95کمتر از
 30ثانیه می باشند .همچنین تمام زلزله های بلند مدت استفاده شده در و رعایت ضابطه تیرضعیف -ستون قوی بعد از
بهسازی در ساختمان  8طبقه
این تحقیق دارای  Agبزرگتر از  g 0.2و  Vgبزرگتر از  15سانتی متر بر
ثانیه هستند.
به عالوه بزرگای تمام این زلزله ها بیشتر از  6.5و ( km) Rrupو )Rjb (kmآن ها کمتر از  40کیلومترانتخاب شده است.
 Vs30نیز برای این زلزله ها بین  195تا  395متر بر ثانیه مطابق خاک  Dانتخاب شده است.

شکل  -1رسیدن به سطح پذیرش ایمنی جانی
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Event

RSN4210
RSN5619
RSN5664

Imperial
Valley-06
Superstition
Hills-02
Kobe, Japan
Kobe, Japan
Chi-Chi,
Taiwan
Chi-Chi,
Taiwan
Niigata, Japan
Iwate, Japan
Iwate, Japan

RSN5814

Iwate, Japan

RSN169
RSN729
RSN1100
RSN1110
RSN1203
RSN1236

RSN5825

RSN5827

RSN5832
RSN6886
RSN6952

Delta

PGV
(cm/s)

Dg
(cm)

6.53

50.51

0.34

32.9

20.17

6.54

34.24

0.2

36.21

28.67

6.9
6.9

56.38
40.95

0.23
0.21

24.7
27

9.8
10.76

1995
1995

Superstition Hills02
Abeno
Morigawachi

1999

CHY036

7.62

32.80

0.2

44.7

33.9

1999

CHY088

7.62

32.19

0.21

20.7

11.4

2004
2008
2008

NIG020
IWT011
MYG005
Furukawa Osaki
City

6.63
6.9
6.9

68.96
39.67
42.56

0.53
0.15
0.44

30.6
19.9
69.6

10.69
10.63
35.6

6.9

34.80

0.31

46.6

24.4

2010

Chihuahua

7.2

51.20

0.24

38.3

48.2

2010

CERRO PRIETO
GEOTHERMAL

7.2

37.68

0.28

49.5

40.7

2010

MICHOACAN
DE OCAMPO

7.2

32.67

0.53

61.5

34.6

2010

TAMAULIPAS

7.2

46.29

0.22

52.8

52.2

7

35.05

0.19

47.4

46.69

7

36.97

0.18

78

49.37

1987

2008

El MayorCucapah,
Mexico
El MayorCucapah,
Mexico
El MayorCucapah,
Mexico
El MayorCucapah,
Mexico
Darfield,New
Zealand
Darfield,New
Zealand

RSN5823

1979

PGA
(g)

Canterbury Aero
Club
Papanui High
School

2010
2010
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 مشخصات رکوردهای زلزله های بلند مدت:3جدول
D5Year
Station
Mag
95
(sec)

 طیف طرحی که در. . برای این کار از نرم افزار سایسمومچ استفاده می کنیم. هر یک از زلزله هارا اسکیل می کنیم،در ابتدا
. مطابق شکل زیر است2800  طیف خاک نوع سه بر اساس آیین نامهABI،این تحقیق از آن استفاده شده است
B1 - 2800

3

2

B1

Soil - III

1
0
0

1

2

T (sec) 3

4

5

2822  مطابق آیین نامه3  طیف خاک-8 شکل
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جهت ارائه نتایج قابل اعتماد برای اهداف طراحی ،نرم افزار
سایسمومچ [ ]20برای تنظیم رکودهای انتخاب شده با طیف
طرح پاسخ االستیک مطابق با نوع خاک  3استاندارد 2800
مورد استفاده قرار گرفت .زمین لرزه های سازگار با طیف می
توانند طیف طرح پاسخ را بیان کنند و بنابراین برای اهداف
طراحی عمومی مناسب هستند [ .]21نرم افزار سایسمو مچ قادر
است تا شتابنگاشت های زلزله را با یک طیف طرح هدف خاص
با استفاده از الگوریتم موجک مچ کند که ویژگی های فرکانس
باالی حرکت ورودی زمین را حفظ می کند که برای پروژه
های مهندسی بسیار حائز اهمیت می باشد[ .]22شکل  7طیف
االستیک پاسخ را برای زلزله های بلندمدت نشان می دهد.

شکل  -9طیف های االستیک پاسخ برای زلزله های
بلندمدت

 -5تغییر مکان ماندگار

 -6بحث و نتایج
شکل  10توزیع حداکثر تغییر مکان ماندگار را برای سازه
اصلی و مقاوم سازی شده تحت زلزله های بلند مدت در ارتفاع
نشان می دهد .مشاهده شده است که طرح مقاوم سازی شده
می تواند تغییر مکان ماندگار در سازه را بطور قابل توجهی
کاهش دهد .با افزایش ارتفاع سازه ،تغییر مکان ماندگار در
حالت مقاوم سازی شده با شیب بیشتری کاهش می یابد ،به
طوری که بیشترین اختالف در طبقه آخر رخ میدهد .تغییر
مکان ماندگار رکورد  6752تحت تحلیل تاریخچه زمانی برای
طبقه آخر ( در گره  )31در شکل  11نشان داده شده است.
همانطور که می توان دید ،مقدار تغییر مکان ماندگار از
 0.04326در قاب اولیه به  0.01355در قاب بهسازی شده
بهبود یافته است که با کاهشی حدود  67درصدی مواجه شده
است.
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اکثر سازه هایی که بر اساس مقررات آیین نامه فعلی طراحی شده اند ،تغییر مکان ماندگار را به دلیل حرکات قوی زمین حفظ
می کنند .تغییر مکان ماندگار به دلیل مشکالت موجود در تعمیر و بازسازی پس از زلزله نامطلوب است .بزرگی تغییر مکان ماندگار
نشاندهنده درجه آسیب سازهها است و همچنین یک شاخص اصلی نشاندهنده ی قابلیت تعمیر سازهها پس از زلزله است .هرچه
تغییر مکان ماندگار بزرگتر باشد ،تعمیر آن دشوارتر است [ .]23تجزیه و تحلیل های آماری نشان داد که تغییر مکان ماندگار به طور
قابل توجهی تحت تأثیر شدت حرکت زمین ،وضعیت مکان ،و همچنین خواص ساختاری ،به ویژه رفتار هیسترتیک قرار می گیرد
[ .]24-28زمانی که تغییر مکان ماندگار از مقدار مجاز فراتر رود ،سازه به طور مطلوب قابل تعمیر نمی باشد و فقط می توان آن را
تخریب کرد [ .]29-31بنابراین تغییر مکان ماندگار و پیامدهای آن نقش مهمی در عملکرد سازه ایفا می کند ].[32

شکل:12توزیع حداکثر تغییر مکان ماندگار برای سازه ی
 8طبقه مطابق با سایسمومچ

شکل  -11تغییر مکان ماندگار رکورد  1952تحت تحلیل تاریخچه زمانی الف) سازه ی اصلی ب) سازه ی
بهسازی شده

07

همچنین میانگین حداکثر تغییر مکان ماندگار
 نشان داده شده12  طبقه در شکل8 برای سازه ی
 کاهش، همانطور که مشاهده می شود.است
میانگین حداکثر تغییر مکان ماندگار در سازه ی
مقاوم سازی شده به معنای میزان آسیب کمتر
 این امر کمک شایانی به بازسازی و تعمیر.است
.سازه ها پس از زلزله می کند
 طبقه8  میانگین حداکثر جابه جایی ماندگار برای سازه ی:12شکل

 در نظر گرفته شدهACI 318-14  طبقه مطابق با ضوابط شکل پذیری متوسط آیین نامه8 در این مطالعه یک ساختمان
 در نواحی مستعد به رفتار غیر االستیک جهت رسیدن به سطح پذیرشCFRP این سازه با استفاده از تقویت کننده های.است
 عملکرد لرزه ای سازه های اولیه و بهسازی شده برای. ستون قوی بهسازی شد-مدنظر آیین نامه و رعایت ضابطه ی تیرضعیف
هر این ساختمان تحت زلزله های بلند مدت مورد ارزیابی قرار گرفته است و نتایج دو سازه ی اصلی و بهسازی شده از لحاظ تغییر
 مقایسه نتایج آماری نشان داد که طرح بهسازی شده در کاهش تغیر مکان ماندگار بسیار مفید و.ماندگار مورد بررسی قرار گرفت
.موثر بوده است و این کاهش قابل توجه در بحث تعمیر و بازسازی سازه ها پس از زلزله ها بسیار مهم و حائز اهمیت می باشد
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افزایش ضریب بازیافت نفت با تزریق غیرامتزاجی گازهای  CO2و
 H2Sدر مخزن نفتی اهواز

فرشید جمالی

نسب1

تاریخ دریافت1401/02/14 :
تاریخ پذیرش1401/03/21 :
کد مقاله81848 :

چکـیده
هدف از انجام این پژوهش افزایش ضریب بازیافت نفت با تزریق غیرامتزاجی گازهای  CO2و  H2Sدر مخزن نفتی
اهواز که مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت .بدین منظور مطالعهای در خصوص شبیهسازی ترکیبی با نرم افزار
 Eclipse300از مجموعه ی  Geoquestو با هدف انتخاب حجم بهینهی اسالگ تزریقی ،طول چرخهی بهینه و
همچنین انتخاب ترکیب گاز تزریقی به منظور افزایش بازیافت مخزن پیشنهاد شد .جهت شبیهسازی رفتار سیال مخزن،
معادلهی حالت پنگ – رابینسون سه متغیری با نتایج آزمایشهای استاندارد تنظیم گردید .نتایج نشان داد که با تزریق
 H2Sبه دلیل تشکیل فاز مایع غیر آبی ثانویه ،مؤثرتر از تزریق گاز  CO2بوده و نگهداشت بهتر فشار میدان ،منجر به
افزایش بیشتر نفت تولیدی میشود .استفاده از چاههای تزریقی افقی گاز  CO2و  H2Sموجب افزایش بازیافت میدان
خواهد شد .مهمترین عامل تأثیرگذار بر بازدهی تزریق گاز در این مدل شکافدار ،دبى تزریق گاز بوده و بهترین سناریوى
تزریق گاز  H2Sنیز حالتى است که تزریق با دبی بهینه  MMscf/d 12500صورت پذیرد .در این حالت نسبت تزریق
به تولید میدان  MMscf/d 750مى باشد و تزریق از یك چاه و تولید از چهار چاه اطراف آن انجام مى شود هم چنین
تولید از تمام ستون مخزن و تزریق گاز نیز در دو ناحیه گازى و نفتى انجام مى گردد.

واژگـان کلـیدی :ضریب بازیافت نفت ،تزریق غیرامتزاجی گاز ،مخزن نفتی

 -1گروه مهندسی شیمی ،واحد گچساران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گچساران ،ايران
farshidjamalinasab093@gmail.com
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 -1مقدمه
نفت و گازی که در درون مخازن قرار دارند تا حدی که انرژی آنها اجازهی باال آمدن را به آنها میدهد به سطح میآیند
برای اینکه این انرژی چه در زمانی که نفت با انرژی ذاتی خود باال می آید چه بعد آن ،تقویت شود و نفت به راحتی به سطح زمین
برسد [ ،]1نیاز به استفاده از روشهای ازدیاد برداشت ثانویه و ثالثیه به منظور افزایش تولید و بازیابی است .در طول  40سال اخیر،
تنوع روشهای ازدیاد برداشت گسترش یافته و این روشها به طور عمده در مخازن بلوغ یافته و همچنین مخازن تخلیه شده
استفاده میشوند [ .]2مخازن شکافدار حدود  % 00از ذخایر باقیمانده نفت دنیا را در خود جای دادهاند که این بیانگر اهمیت باالی
اینگونه مخازن است از مخازن شکافدار شناخته شده دنیا میتوان به مخازن نواحی خاورمیانه ،دریای شمال و آمریکا اشاره کرد
[ .]3در ایران نیز بخش اعظمی از ذخایر نفتی جنوب غرب کشور ،در مخازن کربناته شکافدار نهفته است .از طرف دیگر یکی از
روشهای مرسوم برای حفظ فشار در مخازن شکاف دار و افزایش بازیافت نفت ،تزریق گاز است [ .]4در واقع حدود نیمی از
پروژههای تزریق گاز در جهان در مخازن شکافدار انجام میگردد .معموالً در مخازن شکافدار مکانیزم عمده تولید ،ریزش ثقلی
است و در بیشتر موارد نقش نفوذ مولکولی ناچیز است .درشرایطی که تراوایی ماتریس کم ،اندازه ماتریس بلوکها کوچك و فشار
موئینگی زیاد باشد ،مکانیزم ریزش ثقلی عمدتا اهمیت خود را از دست میدهد و تأثیر جابه جایی همرفتی نیز ناچیز خواهد بود [.]5
در این صورت مکانیزم عمده تولید نفت تحت کنترل پدیده نفوذ مولکولی است و در صورتی که مساحت موجود برای نفوذ مولکولی
زیاد باشد ،این مکانیزم مؤثرتر عمل خواهد کرد .در واقع ،نفوذ مولکولی زمان یکه تراوایی ماتریس پایین و تعداد شکافها بسیار باال
باشد .مکانیزم تولید غالب خواهد بود [.]0
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 -2روش تحقیق
 -1-2خصوصیات کلی مخزن
مخزن نفتی مورد مطالعه واقع در اهواز قرار دارد .وجود هیدروکربور در سازند آسماری این میدان به اثبات رسیده است .در
این تحقیق از خواص سنگ یکی از الیههای این میدان استفاده میشود .بر اساس اطالعات نمونه سنگ مخزن آنالیز چاه آزمایی،
این مخزن شکافدار بوده و دارای سیستم شکاف قوی و ماتریس با نفوذ پذیری و تخلخل نسبتاً کم میباشد .تخلخل و نفوذ پذیری
ماتریس به ترتیب در بازه  8تا  13درصد و  0/25 mdتا  3/5 mdتغییر میکند .تاریخچه تولید مخزن نشان میدهد که پس از چند
سال تولید از این مخزن دبی آن کاهش زیادی داشته و این کاهش در تمامی چاههای مخزن محسوس بوده است ،بنابراین
نمیتواند یك مشکل ناحیه ای بوده یا مربوط به تخریب سازند باشد .از این رو روشن است که برای افزایش و بهینهسازی بازیافت
نفت در این مخزن ،به بررسی فرآیندهای مختلف ازدیاد برداشت نیاز است .با توجه به این که در حال حاضر در این مخزن ،تزریق
غیر امتزاجی گاز در حال اجرا است ،بنابراین چگونگی عملکرد و میزان تأثیر این فرآیند بر بازیافت نفت ،شبیه سازی و بررسی شده
است.
الف -دادههای اولیه مدل :معموالً اولین مرحله در شبیه سازی مخازن ،جمع آوری دادههای مورد نیاز برای ساختن
مدل مخزن است .شرایط اولیه مخزن مورد مطالعه به قرار ذیل است:
 دمای اولیه مخزن 180 :درجه فارنهایت فشار اولیه مخزن 4500 psia :در عمق مبنا ستیغ مخزن 8000 :فوت زیر سطح دریاب -خواص سنگ مخزن :با توجه به دادههای آزمایشگاهی و مطالعات انجام شده ،برای هر بلوک ،نفوذ پذیری عمودی
مطلق نصف نفوذ پذیری افقی و تخلخل شکاف نیز  0/15درصد تعریف گردید .در مدل مورد مطالعه ،نفوذ پذیری افقی و عمودی
شکاف به ترتیب معادل  200و  10میلی دارسی در نظر گرفته شد .از آن جا که برای سیستم ترک خوردگی و چگونگی توزیع آن در
مخزن ،اطالعات کافی موجود نبود ،بنابراین بر اساس شبیه سازیهای گذشته ،فاصله بین شکافها در جهت افقی  20فوت و در
جهت عمودی  9فوت تعریف گردید.
ج -خواص سیال مخزن :اطالعات مربوط به خواص سیال که مورد نیاز شبیه سازی است ،بر اساس دادهها و
آزمایشهای  PVTتهیه می شوند .به طور کلی در شرایط اولیه ،مخزن زیر اشباع و فشار نقطه حباب نفت مخزن نیز 3350 psia
است .در شرایط استاندارد ،میانگین نسبت گاز به نفت حدود  10/41 Mscf / stbو چگالی ویژه نیز  0/818گزارش شده است.
سیال مخزن دارای  9جزء و  𝐶7+با درصد مولی  25/82و وزن مولکولی  249میباشد .معادله حالت با دادههای آزمایشگاهی مربوط
به آزمایش انبساط با ترکیب ثابت و هم چنین آزمایش انبساط مرحلهای مطابقت داده شد .این مهم به وسیله نرم افزار  PVTiانجام
گرفته و خصوصیات و رفتار سیال مخزن با معادله حالت  Peng – Robinsonاصالح گردید [ ]8و با دقت قابل قبولی مدل سازی
شد .در نهایت رفتار سیال مخزن با مدل ترکیبی ،مدل سازی شده و به مدل مخزن وارد گردید .الزم به ذکر است که در این مدل
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سازی ،برای به دست آوردن تطابق مناسب بین نتایج آزمایشگاهی و محاسباتی ،از پارامترهایی نظیر دمای بحرانی ،فشار بحرانی،
ضرایب تأثیر متقابل بین اجزا وضریب تصحیح حجم استفاده شده است.
جدول ( :)1مشخصات کلی شکاف در مول مورد مطالعه
ویژگی
نفوذ پذیری افقی
فاصله افقی بین شکافها
نفوذ پذیری عمودی
فاصله عمودی بین شکافها
تخلخل

واحد
md
ft
md
ft
%

مقدار
200
20
10
9
0/15

جدول ( :)2مشخصات کلی مدل مورد مطالعه
Psi
℉
%
md
md
psi
Ft ss
Ft

د -شرایط عملیاتی :در مدل ترکیبی مورد مطالعه 5 ،چاه تعریف شد که با توجه به سناریوی مورد نظر ،میتوان هر کدام از
آن ها را به عنوان چاه تولیدی یا تزریقی در نظر گرفت .به این معنی که محل قرار گرفتن چاهها مشخص بوده ولی نوع آن (تولیدی
یا تزریقی) بسته به نوع فرآیند تغییر میکند .همه چاهها عمودی محدودیتهای اقتصادی تعریف شده برای همه چاهها در تمام
سناریوها به قرار ذیل است .در صورت رسیدن به این محدودیتها ،نرم افزار به صورت خودکار و به روش مقتضی ،به رفع مشکل
اقدام مینماید.
 حداقل فشار ته چاهی2000 psia : حداکثر نسبت گاز به نفت2500 scf /stb : حداکثر برش آبی 30 :درصد حداقل دبی تولید هر چاه100 stb/d : فرآیند تخلیه طبیعیبرای تخمین میزان برداشت اولیه از مخزن ،محدودیتهای ذکر شده اعمال میشوند .اعمال این محدودیتها به منظور کنترل
عوامل مختلف است .بازیافت نهایی نفت در این حالت  28/92درصد میباشد .در این سناریو پس از مدتی ،تولید اولیه نفت
( )20000 STB/Dافت شدیدی پیدا میکند .این افت که در تمامی چاهها دیده میشود ،نشان دهنده نیاز به بهینه سازی برداشت
نفت در این مل شکاف دار است.
ه -اجرای شبیهسازی روی سکتور مدل با کمک نرمافزار  : Eclipse 300اکلیپس یا  ،ECLIPSEیکی از
نرمافزارهای رشته مهندسی نفت و شبیهساز مخزنی همه منظوره ،کامالً ضمنی ،سه فازی ،و سه بعدی است که به زبان فورترن 88
نوشته شده است [ .]8شبیهساز اکلیپس معموالً به صورت یك پکیج ،همراه با سایر نرمافزارهای مکمل آن ارائه میشود .شبیهساز
اکلیپس معموالً در دو نسخه اکلیپس  100و اکلپیس  300ارائه میشود که به ترتیب برای شبیهسازی به روش نفت سیاه و ترکیبی
قابلاستفاده هستند [ .]9در شبیهسازهای ترکیبی ،مانند اکلیپس  ،300هر یك از فازهای نفت و گاز میتوانند ترکیب خاص خود را
داشته باشند و هر جزء (متان ،اتان ،پروپان ،و  )...بهطور مستقل در محاسبات جریان دخالت دارد .این نوع شبیهسازها به ویژه برای
مدلسازی سیاالتی در نزدیکی نقطه بحرانی مؤثر هستند؛ جایی که تغییرات فشار و دما باعث تغییرات بسیار متفاوتی در رفتار
جریانی میشود .در اینگونه شبیهسازها فرض میشود که خواص سیاالت در هر فشار ،دما ،و ترکیبی به وسیله یك معادله حالت
قابل تعریف است .شبیهسازهای ترکیبی میتوانند در شبیهسازی مخازن گاز میعانی و تزریق گاز امتزاجی با موفقیت مورد استفاده
قرار گیرند..
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ویژگی
فشار اولیه مخزن
دمای مخزن
تخلخل
نفوذ پذیری افقی ماتریس
نفوذ پذیری عمودی ماتریس
فشار در نقطه حباب
ستیغ مخزن
شعاع چاه

واحد

مقدار
4050
180
11
2
1
3350
8000
0/33
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لذا در این پژوهش از یك سکتور مدل سه بعدی به عنوان بخشی از مدل کل میدان که دارای انطباق تاریخچه است برای
انجام سناریوهای تزریقی پایلوت انتخاب شد (شکل ( .))1مدل دارای  81گرید در جهت  21 ،xگرید در جهت  yو  10گرید در
جهت  zبرای ماتریس و همین مقدار گرید بلوک برای شبکهی شکاف است .طول و عرض هر گرید بلوک  100فوت و ارتفاع آن
 85فوت است .به منظور بررسی بهتر رفتار حرکت سیال در نقاط نزدیك به چاه از  LGRاستفاده شد.
محل چاه تزریقی در مرکزیترین گرید و چاههای تولیدی به صورت تقریبی در وسط فاصلهی بین چاه تزریقی تا آخرین گرید
در هر گوشه از مدل انتخاب گردیده است .مختصات محل چاههای میدان در جدول ( )3ارائه شده است.
جدول ( :)3محل قرارگیری چاهها در محل
نوع چاه

شمارهی گرید

شمارهی گرید

تزریقی
تولیدی SW
تولیدی SE
تولیدی NW

چاه در محور Y
0
9
9
3

چاه در محور X
41
21
01
21

تولیدی NE

3

01
شکل ( :)1نماى کلى مدل مصنوعی مورد مطالعه
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منحنیهای تراوایی نسبی تهیه شده از مغزههای میدان
نشان میدهد که سنگ مخزن نسبت به نفت تر شوندگی
جزیی تا متوسط دارد .به عالوه با توجه به وجود سه نوع
سنگ متمایز در مخزن ،در مدلسازی میدان سه دسته
منحنی تراوایی نسبی و فشار مویینگی به کار رفته است.
همچنین با توجه به نقش تعیینکنندهی پدیدهی
 Hysteresisدر عملیات تزریق  WAGاین حالت در
فرضیات شبیهسازی لحاظ شده است .اطالعات مورد استفاده
در سکتور مدل برداشت شده از مدل کل میدان که دارای
انطباق تاریخچهی فشار ،برش آب و نسبت گاز به نفت
است در جدول ( )4ارائه شده است.

 -3نتایج و بحث
 -1-3تزریق پیوستهی گاز

جدول ( :)4ترکیب اولیه سیال مخزن
جزء
H2 S
CO2
C1
C2
C3
IC4
NC4
IC5
NC5
C6+
C6+ MW
C6+ SG

درصد مولی
0/0
0/94
38/38
8/34
5/48
1/94
4/89
1/44
1/12
38/88
199
0/8181

 استفاده از چاههای عمودیبه منظور تعیین ضریب بازیافت حاصل از تزریق
پیوستهی گاز ،گازهای  CO2و  ،H2Sبه مخزن تزریق شده
و حجم نفت تولیدی و ضریب بازیافت هر سناریو ثبت
گردید .در مرحله اول برای به دست آوردن دبی بهینه تزریق
گاز ،سناریوهای مختلفی با تغییر دبی ابتدایی اجرا شد و
حساسیت بازدهی مخزن به افزایش یا کاهش نرخ ابتدایی
دبی مورد بررسی قرار گرفت .شکل ( )2تولید انباشتی نفت
در سناریوهای مختلف تزریق گاز  CO2با دبیهای مختلف
را نشان میدهد .همانطوری که از شکل ( )2مشاهده
میشود بیشترین تولید انباشتى نفت با تزریق گاز  CO2با
دبی  15 MMscf/dدر زمان  180روز حاصل شد که
 900000 stb/dحاصل شد .پس از اجراهای متعدد ،دبی
بهینه تزریق گاز  CO2معادل  15 MMscf/dبه دست
آمد.
04

شکل ( :)2تولید انباشتى نفت با تزریق گاز  CO2با دبیهاى
مختلف در چاههای عمودی

شکل ( )3تولید انباشتی نفت در سناریوهای مختلف
تزریق گاز  H2Sبا دبیهای مختلف را نشان میدهد.
همانطوری که از شکل ( )3مشاهده میشود بیشترین تولید
انباشتى نفت با تزریق گاز  H2Sبا دبی 8000 MMscf/d
در زمان  180روز حاصل شد که  920000 stb/dحاصل
شد .پس از اجراهای متعدد ،دبی بهینه تزریق گاز H2S
معادل  8000 MMscf/dبه دست آمد.

 استفاده از چاههای افقیمختلف در چاههای عمودی

شکل ( :)4تولید انباشتى نفت با تزریق گاز  CO2با دبیهاى
مختلف در چاههای افقی
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به منظور بررسی تأثیر نوع تکمیل چاههای تزریقی
بر نتایج مطالعه ،سناریوهای باال با فرض در نظر گرفتن
چاههای افقی در عمیقترین الیه تکرار شد .نتایج
شبیهسازی نشاندهندهی تولید انباشتى نفت است .از دالیل
این افزایش تولید انباشتى نفت ،افزایش سطح تماس چاه با
مخزن و در نتیجه امکان جابجایی مؤثرتر نفت توسط گاز
تزریقی در حرکت به سمت باالست .شکل ( )4تولید انباشتی
نفت در سناریوهای مختلف تزریق گاز  CO2با دبیهای
مختلف در چاههای افقی را نشان میدهد .همانطوری که از
شکل ( )4مشاهده میشود بیشترین تولید انباشتى نفت با
تزریق گاز  CO2با دبی  20000 MMscf/dدر زمان 180
روز حاصل شد که  0400000 stb/dحاصل شد .پس از
اجراهای متعدد ،دبی بهینه تزریق گاز  CO2معادل
 20000 MMscf/dبه دست آمد.
شکل ( )5تولید انباشتی نفت در سناریوهای مختلف
تزریق گاز  H2Sبا دبیهای مختلف را در چاههای افقی
نشان میدهد .همانطوری که از شکل ( )5مشاهده میشود
بیشترین تولید انباشتى نفت با تزریق گاز  H2Sبا
دبی  12500 MMscf/dدر زمان  180روز حاصل شد که
 100000 stb/dحاصل شد .پس از اجراهای متعدد ،دبی
بهینه تزریق گاز  H2Sمعادل  12500 MMscf/dبه دست
آمد.
مقایسه ضرایب بازیافت مربوط به استفاده از تزریق
گازهای  CO2و  H2Sمتفاوت در تزریق پیوستهی گاز در
شکل ( )0آورده شده است.

شکل ( :)3تولید انباشتى نفت با تزریق گاز  H2Sبا دبیهاى

شکل ( :)5تولید انباشتى نفت با تزریق گاز  H2Sبا دبیهاى
مختلف در چاههای افقی

 -2-3تزریق متناوب گاز و آب
برای سناریوی تزریق مداوم گاز ،تزریق متناوب گاز
و آب با حجم اسالگ  0/5درصد از حجم فضای خالی در
هر سیکل با نسبت  1:1شبیهسازی شد .نسبت تناوب بهینه
در تزریق  CO2و  H2Sبرای هر مخزن تابع تر شوندگی
سنگ است که برای سنگهای آب دوست برابر با  1:1و
برای سنگهای نفت دوست برابر با ( 1:0تزریق پیوسته)
میباشد .همچنین ،به دلیل مشابه ،افزایش نسبت WAG
تأثیری منفی بر میزان بازیافت ،خواهد داشت.

شکل ( :)6مقایسه ضرایب بازیافت مربوط به استفاده از
تزریق گازهای  CO2و  H2Sدر چاههای افقی و عمودی
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 بررسی حجم اسالگ گاز تزریقیدر این بخش نسبت  WAGثابت فرض شد و حجم
اسالگهای تزریقی تغییر یافت .نتایج تغییر حجم اسالگ گاز
تزریقی در شکل ( )8ارائه شده است .همانگونه که مشاهده
میشود افزایش حجم گاز تزریقی در هر سیکل تا  0/5درصد
حجم فضای خالی مخزن ،سبب افزایش  0درصدی ضریب
بازیافت (نسبت به تخلیهی طبیعی) میشود .اما افزایش یك
درصدی حجم اسالگ تزریقی ،تنها منجر به افزایش یك
درصدی ضریب بازیافت نسبت به حالت قبل میشود .از آنجا
که مقدار کمتر گاز تزریقی یکی از انگزههای عملیات تزریق
متناوب آب -گاز است ،حجم اسالگ  0/5درصد فضای خالی
به عنوان حجم بهینه در هر سیکل تزریق انتخاب گردید.

شکل ( :)7تأثیر افزایش حجم اسالگ گاز تزریقی
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 انتخاب طول بهینهی سیکل تزریقعالوه بر حجم اسالگ تزریقی ،آنالیز حساسیت طول
چرخههای تزریق نیز انجام شد و چرخههایی با طول  4 ،2و 0
ماه بررسی گردید .همچنین با توجه به نتایج حاصل از تزریق
پیوستهی گاز CO2 ،و  H2Sبه عنوان گاز تزریقی در نظر
شکل ( :)8تأثیر نوع گاز و انتخاب سیال تزریقی در سیکل
گرفته شد .با توجه به این که نرخ تزریق گاز ثابت فرض شده
 4ماهه بر درصد بازیافت نفت
بود در سیکلهای  4و  0ماهه به ترتب  0/5و یك درصد حجم
فضای خالی به مخزن گاز تزریق میشد .همچنین نرخ تزریق
معادل آب برای دستیابی به حجم تعیین شده محاسبه و اعمال
گردید و به منظور مشاهدهی تأثیر نوع سیال تزریقی در سیکل
نخست بر بازیافت و بررسی جابجایی نفت و تغییرات اشباع نفت
باقیمانده ،هر کدام از سناریوها در دو حالت آغاز تزریق با گاز و
آغاز تزریق با آب اجرا شد .نتایج نشان میدهد که تزریق با
سیکلهای  0ماهه و آغاز تزریق با فاز گاز منجر به بیشترین
ضریب بازیافت میشود .این نتایج در شکل ( )8با یکدیگر
مقایسه شدهاند .همچنین نتایج شبیهسازی نشان میدهد که با
توجه به ترشوندگی جزیی سنگ مخزن نسبت به نفت ،تزریق
شکل ( :)9تأثیر نوع گاز و انتخاب سیال تزریقی در سیکل
به روش  WAGنسبت به تزریق پیوستهی گاز منجر به ضریب
 6ماهه بر درصد بازیافت نفت
بازیافت کمتری خواهد شد.
شکل ( )9تأثیر نوع گاز و انتخاب سیال تزریقی در سیکل  0ماهه بر درصد بازیافت نفت را نشان میدهد .نتایج نشان میدهد
که تزریق با سیکلهای  0ماهه و آغاز تزریق با فاز گاز منجر به بیشترین ضریب بازیافت میشود .همچنین با توجه به شکل آغاز
تزریق با گاز  H2Sمنجر به بیشترین مقدار بازیافت نفت به میزان  %02میگردد .آنالیز حساسیتسنجی روی نوع گاز تزریقی نیز
انجام شد که نتیجهی آن برتری گاز  H2Sرا نسبت به گاز  CO2انتخابی تأیید کرد.
 تأثیر  Hysteresisبر ضریب بازیافتشکل ( )10مقایسهی تأثیر درنظر گرفتن و درنظر نگرفتن  Hysteresisبر میزان ضریب بازیافت را نشان میدهد .در نظر
گرفتن اثر  Hysteresisبر تراوایی نسبی در شبیهسازی فرآیند  WAGمنجر به افزایش ضریب بازیافت خواهد شد .برای اعمال
شرایط باال و مشاهدهی نتایج ،در سناریوی قبلی ،اثرات  Hysteresisاز مدل حذف شد و ضریب بازیافت در دو حالت مقایسه
گردید .نتایج نشان میدهد طبق نتیجهی مطالعهی مورد اشاره ،در نظر گرفتن  Hysteresisمنجر به افزایش ضریب بازیافت
خواهد شد.
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 مقایسهی تأثیر درنظر گرفتن و درنظر:)11( شکل
 بر میزان ضریب بازیافتHysteresis نگرفتن

 تزریق آب) ضریب بازیافت حاصل از تزریق آب در11( شکل
 راH2S  وCO2 مقایسه با ضرایب بازیافت حاصل از تزریق گاز
 اگرچه تزریق آب در سنگ مخازن نفت دوست و.نشان میدهد
شکافدار به ندرت انجام میشود اما در این مطالعه به منظور
 یك سناریوی تزریق،مقایسه و بررسی تغییرات ضریب بازیافت
 به، همانگونه که انتظار میرفت.آب نیز طراحی و اجرا گردید
دلیل عدم توانایی آب در افزایش فشار مخزن و جابجایی مؤثر
. ضریب بازیافت این سناریو بسیار کم است،نفت درون ماتریس
%02  باH2S بیشترین میزان بازیافت نفت مربوط به تزریق گاز
.بدست آمد
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 نتیجهگیری-4
، به دلیل تشکیل فاز مایع غیر آبی ثانویهH2S ) با تزریق1
، بوده و نگهداشت بهتر فشار میدانCO2 مؤثرتر از تزریق گاز
.منجر به افزایش بیشتر نفت تولیدی میشود
H2S  وCO2 ) استفاده از چاههای تزریقی افقی گاز2
 حضور پدیدهی.موجب افزایش بازیافت میدان خواهد شد
 در نمودارهای تراوایی نسبی تأثیر مثبتی برHysteresis
 ضریب بازیافت حاصل از تزریق آب در:)11( شکل
. داردWAG افزایش ضریب بازیافت عملیات تزریق
 وCO2 مقایسه با ضرایب بازیافت حاصل از تزریق گاز
 با تزریق آب وWAG ) در مقایسهی تزریق به روش3
H2S
 باH2S  تزریق پیوستهی گاز (تزریق گاز،تزریق پیوستهی گاز
 ضمن اینکه گاز تزریقی.) بازیافت نهایی بیشتری داشت%02
.بیشتری نیز نیاز است
 دبى تزریق گاز بوده و بهترین سناریوى تزریق گاز،) مهمترین عامل تأثیرگذار بر بازدهی تزریق گاز در این مدل شکافدار4
 در این حالت نسبت تزریق به تولید میدان. صورت پذیرد12500 MMscf/d  نیز حالتى است که تزریق با دبی بهینهH2S
 مى باشد و تزریق از یك چاه و تولید از چهار چاه اطراف آن انجام مى شود هم چنین تولید از تمام ستون مخزن850 MMscf/d
.و تزریق گاز نیز در دو ناحیه گازى و نفتى انجام مى گردد
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مروری بر کاربرد الگوریتمهای یادگیری ماشین
در پیش بینی عملکرد انرژی ساختمان

سحر

لبافان1

تاریخ دریافت7011/77/71 :
تاریخ پذیرش7017/10/10 :
کد مقاله76671 :

چکـیده
امروزه به دلیل افزایش اهمیت مصرف انرژی ،روشهای بسیاری با هدف پیش بینی دقیق میزان مصرف انرژی مورد
استفاده قرار گرفته است .یکی از این روشها استفاده از هوش مصنوعی است .برای انجام این کار از الگوریتمهای
مختلفی استفاده میشود که میتوانند نتیجه دقیقتری نسبت به سایر ابزارهای شبیه سازی انرژی ساختمان ارائه دهند.
این مقاله ،با هدف شناسایی دقیقترین و پرکاربردترین الگوریتمها ،تعدادی از تحقیقات مرتبط با این موضوع که در سال
های اخیر انجام شدهاند را بررسی میکند .الگوریتمهایی که دارای کمترین میزان خطا ،بیشترین سرعت و دقت محاسبات
هستند .پس از استفاده از الگوریتمهای مختلف ،نقاط قوت و ضعف هر یک مشخص میشود .در این تحقیق ،از چارچوب
الیهای برای انتخاب مقاالت استفاده شده است .در الیه اول ،سال انتشار مقاله مورد توجه بوده؛ دوم ،دارای کلمات کلیدی
مرتبط و مطابق با دستاوردهای تحقیق بودهاند و سوم ،مطابقت با موضوع مقاله بررسی شده است .هدف این مقاله شناخت
بهتر ویژگیهای الگوریتمهای مختلف باتوجه به نوع استفاده از آنها است؛ عالوه بر این ،بهترین و پرکاربردترین
الگوریتمهای یادگیری ماشین در سالهای اخیر معرفی میشوند .الگوریتمهای پرکاربرد برای بهینه سازی مصرف انرژی و
پیش بینی عملکرد انرژی ساختمانها به ترتیب شبکه عصبی مصنوعی ،0ماشین بردار پشتیبان ،3جنگل تصادفی ،0الگوریتم
ژنتیک 5و رگرسیون خطی 6بوده است.

واژگـان کلـیدی :الگوریتمهای یادگیری ماشین ،پیش بینی انرژی ،عملکرد انرژی ،بازده انرژی ساختمان ،دقت نتایج

 -1کارشناسی ارشد معماری و انرژی ،دانشگاه معماری و هنر پارس ،تهران ،ایران sahar.labbafan@pu.ac.ir
)2 . Artificial Neural Network (ANN
)3 . Support Vector Machine (SVM
)4 . Random Forest (RF
)5 . Genetic Algorithm (GA
)6 . Linear Regression (LR
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 -1مقدمه
سهم جهانی ساختمانها در مصرف انرژی دائماً در حال افزایش است و اکنون بین  01تا  ٪01میباشد و تقریباً  3/7درصد از
انتشار گازهای گلخانهای مربوط به آنهاست .پیشبینی و طبقهبندی مصرف انرژی ساختمانها با هدف بهبود عملکرد آنها ،کاهش
اثرات زیست محیطی و برآورد پتانسیل اقتصادی به منظور صرفهجویی در مصرف انرژی و ایجاد برنامههای مرتبط با استفاده از
انرژیهای تجدیدپذیر امری ضروری است(Wei et al. 2018) .رویکردهای متداول در شبیه سازی انرژی ساختمان به شرح زیر
دسته بندی می شود:
7
 .7رویکردهای مبتنی بر جعبه سفید .0 ،رویکردهای مبتنی بر جعبه خاکستری .3 ،رویکردهای مبتنی بر جعبه سیاه.
رویکردهای مبتنی بر جعبه سفید مرتبط با فیزیک ساختمان هستند و به اطالعات دقیق در مورد بدنه ساختمان نیاز دارند .بنابراین
در بسیاری از موارد که پیش بینی مصرف انرژی دارای محاسبات پیچیده است ،از این روش استفاده میشود .با توجه به این
موضوع ،این روش اخیراً ساده سازی شده و این ساده سازی منجر به وقوع اشتباهاتی در نتایج شده است؛ در این روش معموالً
میزان صرفه جویی در مصرف انرژی بیش از حد واقعی ارزیابی میشود(Cavalheiro and Carreira 2016)(Barnaby .
)and Spitler 2005
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رویکردهای مبتنی بر جعبه خاکستری ،رویکرد جعبه سفید اصالح شده است؛ به این معنی که از روشهای آماری برای ترکیب
اطالعات تاریخی و فیزیکی ساختمان در شبیه سازی مصرف انرژی استفاده میکند .با توجه به اینکه ورودیها در این روش
مشخص نیستند ،یکی از مشکالت نسخه فعلی جعبه خاکستری ناکارآمدی محاسباتی است .برای جبران کاستیهای رویکرد جعبه
سفید و خاکستری ،رویکردهای مبتنی بر جعبه سیاه توسعه یافتهاند که فقط با استفاده از دادههای تاریخی میتوانند مصرف انرژی
ساختمان را تجزیه و تحلیل کنند و در این روش نیازی به اطالعات فیزیکی ساختمان نیست .این تغییر اساسی باعث شده است که
رویکرد مبتنی بر جعبه سیاه با محاسبات سریع و دقیق بهتر از جعبه سفید و خاکستری عمل کند(Zhao and Magoulès .
)2012

دیاگرام  )1تکنیکهای مدلسازی و پیش بینی مصرف انرژی ساختمان )(Bourdeau et al. 2019

دیاگرام  7طبقه بندی الگوریتمها را بر اساس دادههای ورودی نشان میدهد .در این مقاله ،روشهای منفرد مورد بحث قرار
گرفته و روشهای ترکیبی در محدوده این پژوهش نیستند .با توجه به الگوریتم آماری و استفاده زیاد از دادهها ،رویکردهای مبتنی
بر جعبه سیاه به عنوان رویکردهای داده محور نیز شناخته میشوند(Wei et al. 2018) .

 -2روش تحقیق
در این تحقیق ابتدا در مورد تکنیکها و الگوریتمهای یادگیری ماشین «بدون نظارت» و «تحت نظارت» مختصراً توضیح داده
شده است .سپس انواع الگوریتمهای یادگیری ماشین تحت نظارت معرفی میشوند .برای این کار ،تعدادی از مقاالت مرتبط با

1. White box based approaches, 2.Grey box-based approaches, 3.Black box based approaches
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موضوع «پیش بینی و بهینه سازی مصرف انرژی ساختمان» انتخاب شده که در آنها از الگوریتمهای هوش مصنوعی و یادگیری
ماشین برای پیشبینی یا بهینه سازی مصرف انرژی استفاده شده است.
در این تحقیق ،از چارچوب الیه ای برای انتخاب مقاالت استفاده شده است .در الیه اول ،مقاالتی که در سالهای اخیر منتشر
شدهاند مورد بررسی قرار گرفتهاند؛ در الیه دوم ،مقاالت انتخابی دارای کلمات کلیدی مرتبط مورد نظر بوده و مطابق با
دستاوردهای تحقیق بودهاند؛ در الیه سوم ،مطابقت موضوع مقاله اهمیت داشته و در آنها از الگوریتم های یادگیری ماشین برای
پیش بینی یا بهینه سازی مصرف انرژی ساختمان استفاده شده است .کاربرد ،نقاط قوت و ضعف تکنیکهای یادگیری ماشین که در
مقاالت منتخب ذکر شده است ،در این مطالعه بررسی می شوند .هدف از این مطالعه شناخت بهتر تکنیکهای یادگیری ماشین
برای پیشبینی یا بهینه سازی انرژی در ساختمانها در مطالعات آینده است.

 -1-2تکنیک ها و الگوریتم های یادگیری ماشین بدون نظارت

پر کاربردترین الگوریتمهای یادگیری ماشین بدون نظارت عبارتند از:
  K-meansبرای مشکالت خوشه بندی -الگوریتم  Aprioriبرای مشکالت یادگیری قاعده ارتباط.

 -2-2تکنیک ها و الگوریتم های یادگیری ماشین تحت نظارت
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در یادگیری بدون نظارت ،فقط دادههای ورودی ) (Xوجود دارند و متغیر خروجی مربوطه وجود ندارد .هدف از یادگیری بدون
نظارت ،مدلسازی ساختار دادهها برای کسب اطالعات بیشتر در مورد آنها است .دلیل نامگذاری "یادگیری بدون نظارت" این است
که برخالف یادگیری تحت نظارت ،هیچ پاسخ یا مشاهدهگر صحیحی وجود ندارد .یادگیری بدون نظارت به طرح الگوریتمهایی
برای ارائه ساختار داده متکی است .مشکالت یادگیری ماشین بدون نظارت بیشتر مربوط به خوشهبندی و مسائل مربوط به آن
است( .ترابی )7311
خوشهبندی :7خوشهبندی هنگامی استفاده میشود که هدف کشف ماهیت دادهها باشد ،مثالً وقتی مشتریها بر اساس نوع
خریدشان دستهبندی میشوند.
ارتباط :0یکی از موضوعات مهم هنگام تجزیه و تحلیل دادهها ،کشف قوانینی است که بخش بزرگی از دادههای ما را توصیف
میکند .مانند این مثال؛ افرادی که مایل به خرید  Aهستند ،مایل به خرید  Bنیز هستند( .ترابی )7311

غالباً در آموزشهای عملی ماشینی از یادگیری نظارت شده استفاده میشود .در یادگیری تحت نظارت ،چندین متغیر ورودی
) (Xو یک متغیر خروجی ) (Yوجود دارد و میتوان از الگوریتمی برای یادگیری عملکرد نگاشت از ورودی به خروجی Y = f
) (Xاستفاده کرد .هدف از بکارگیری الگوریتم ،تخمین دقیق عملکرد نقشه برداری است؛ تا زمانی که ورودی جدیدی به آن داده
شود ،میتواند متغیرهای خروجی را به درستی پیشبینی کند .دلیل نامگذاری "یادگیری تحت نظارت" این است که فرایند یادگیری
الگوریتم با استفاده از دادههای آموزشی میتواند مانند یک معلم ناظر بر روند یادگیری باشد .به گونهای که الگوریتم دادههای
آموزشی را به طور مکرر پیشبینی میکند و آموزش میدهد؛ سپس توسط معلم اصالح میشود .به این ترتیب از ابتدا ،ما جواب
صحیح آزمون را میدانیم .وقتی عملکرد الگوریتم به سطح قابل قبولی رسید ،یادگیری متوقف میشود .رگرسیون و طبقهبندی دو
مشکل یادگیری تحت نظارت هستند:
 طبقه بندی :هنگامی که متغیر خروجی یک دسته باشد .مثل قرمز و آبی ،یا بیماری و عدم بیماری. رگرسیون :هنگامی که متغیر خروجی یک مقدار واقعی مانند دالر یا وزن است.0
برخی از مشکالت متداول ایجاد شده در طبقهبندی و رگرسیون 3به ترتیب شامل نظریه و پیش بینی سری زمانی هستند.
)(Jason Brownlee 2016

الگوریتمهای یادگیری ماشین تحت نظارت ،پیشبینی خروجی را از دادههای ورودی یاد میگیرند و همه ورودیها دارای
برچسب هستند(Jason Brownlee 2016) .
از جمله محبوبترین مدلهای پیشبینی داده محور یا الگوریتمهای یادگیری ماشین تحت نظارت ،شبکههای عصبی
مصنوعی ) ، (ANNماشین بردار پشتیبان ) ، (SVMرگرسیون آماری ،درخت تصمیم ) (DTو الگوریتم ژنتیک ) (GAهستند.
در این بخش هر یک از این مدلها به طور خالصه معرفی میشوند.
1 . Clustering
2 . Association
3 . Classification and Regression
4 . Recommendation and time series prediction
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 -3-2شبکههای عصبی مصنوعی
در طراحی شبکههای عصبی مصنوعی از ساختار مغز انسان الهام گرفته شده است و واحد پردازش مدل سازی و عنصر اصلی
آن یک نورون بیولوژیکی است .به طور کلی یک شبکه ،از واحدهای فرایندی بسیاری تشکیل شده است که به صورت الیه الیه
هستند و در الیههای مختلف ،واحدهای پردازشی به یکدیگر متصل میشوند (Wei et al. 2018) .این شبکه از سه الیه از
نورونهای بهم پیوسته تشکیل شده است :الیه ورودی ،الیه پنهان و الیه خروجی .کار و توانایی اصلی شبکه عصبی مصنوعی
ایجاد ارتباط بین الیههای مختلف سلولهای عصبی تعریف شده است .وزن این اتصال از فرایند یادگیری گرفته شده و تابع
فعالسازی وزن ورودی نورونها را به خروجی فعال سازی تبدیل میکند(AlTabbaa and Ankrah 2016) .

 -4-2ماشین بردار پشتیبان
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این روش با تعداد  nداده سروکار دارد و به طور گستردهای برای حل مشکالت رگرسیون مورد استفاده قرار میگیرد تا رابطه
بین ورودیهای غیر خطی با یک هدف مشترک با مقداری واقعی تخمین زده شود .هنگامی که ماشین بردار پشتیبان به عنوان
رگرسیون مورد استفاده میگیرد ،با عنوان «رگرسیون بردار پشتیبانی »7شناخته میشود .ماشین بردار پشتیبان مبتنی بر داده به یکی
از پرکاربردترین روشها برای پیشبینی مصرف انرژی ساختمان تبدیل شده است (Wei et al. 2018) .ماشین بردار پشتیبان به
گونهای انعطافپذیر پیچیدگی مدل و الگوی پراکنده راه حلها را کنترل میکند .انگیزه اصلی این الگوریتم جستجوی بهینهترین
مرزهای تعمیم در راستای هدف رگرسیون است(Drucker et al. 1996) .

 -5-2رگرسیون خطی
این روش شناخته شده و معمول بیشتر برای مدلهای پیشبینی استفاده میشود .رگرسیون خطی به راحتی قابل استفاده است
و پارامترهای مدل را به راحتی درک میکند .رگرسیون یک معادله ایجاد شده از دادههای ورودی را برای پیشبینی خروجی به
عنوان یک تابع خطی ایجاد میکند .پیشبینی مصرف انرژی ساختمان برای ایجاد رابطه و پیوند خروجی با آن به تحلیل رگرسیون
متکی است .از رگرسیون آماری برای پیشبینی مصرف انرژی ساختمان استفاده میشود(AlTabbaa and Ankrah 2016) .
"رگرسیون خطی" یک الگوریتم معمول و بصری برای یک مدل پیشبینی کلی است .هدف رگرسیون خطی ساده تبیین رابطه
بین یک متغیر وابسته و مجموعهای از متغیرهای مستقل با استفاده از ترکیبات خطی مورد بعدی است .تابع هدف برای ساخت یک
مدل رگرسیون خطی ساده ،به حداقل رساندن مجموع حداقل خطاهای مربع است(Deng, Fannon, and Eckelman .
)2018

 -6-2درخت تصمیمگیری
درخت تصمیمگیری روشی برای دستهبندی دادهها به شکل یک نمودار درختی است .یک مدل درخت تصمیمگیری از یک
گره ریشه و چندین گره شاخه تشکیل شده است؛ نقطه شروع نمودار از گره ریشه است .گره ریشه از دادههای ورودی شروع
میشود و این دادهها با توجه به برخی متغیرهای پیشبینی که قبالً به عنوان «معیار تقسیم بندی» تعریف شدهاند ،به گروههای
مختلف تقسیم میشوند .دادههای تقسیم شده شاخههای ریشه هستند و هر گره زیر مجموعه دیگری دارد .گرههای فرعی یا به
شاخههای بیشتری تقسیم میشوند یا بدون گرههای فرعی باقی میمانند .آخرین شاخه هیچ زیر شاخهای ندارد(Wei et al. .
)2018

 -7-2جنگل تصادفی
رگرسیون،0

جنگل تصادفی یک روش مجموعه درختی است که تعداد
به عنوان یک پیشرفت در روش معمول طبقه بندی و
زیادی درخت تصمیمگیری را به طور موازی رشد میدهد تا همزمان واریانس و تمایالت به یک سمت را در مدل کاهش دهد.
)(Breiman 2001

 -8-2الگوریتمهای ژنتیک

)1 . Support Vector Regression (SVR
)2 . Classification and Regression Tree (CART
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یک روش بهینه سازی تصادفی است که با الهام از تکامل طبیعی و مبتنی بر ایده "بقا از بهترین" ساخته شده است .در
الگوریتم ژنتیک ،یک فضای جستجو توسط مجموعههای مختلف وزن ایجاد میشود که یک نقطه از آن نشان دهنده یک راه حل
عملی برای مسئله مورد بررسی است .وظیفه اصلی الگوریتم ژنتیک مدل سازی یک فرایند تکاملی برای معرفی بهترین راه حلهای
عملی در این فضا است(Lucasius and Kateman 1993) .

 -3بررسی مقاالت پژوهشی
تعدادی از مقاالت منتشر شده در سالهای اخیر که از الگوریتمهای هوش مصنوعی و یادگیری ماشین برای پیش بینی یا
بهینه سازی مصرف انرژی ساختمان استفاده کردهاند ،در این مطالعه بررسی شدهاند .همانطور که قبالً ذکر شد ،از چارچوب الیهای
برای انتخاب این مقاالت استفاده شده است .مقاالت منتخب با اهداف و رویکردهای مختلف در کشورهای مختلف انجام شدهاند؛
همچنین در هر یک از آنها از روشی خاص و منحصر به فرد برای انجام کار استفاده شده است .تنها وجه مشترک آنها استفاده از
الگوریتمهای هوش مصنوعی و یادگیری ماشین برای اهداف معماری و انرژی است .در ادامه ،نقاط قوت و ضعف ذکر شده در هر
مقاله و مربوط به هر الگوریتم را با اهداف خاص آن تحلیل خواهیم کرد .در مقاالت منتخب ،الگوریتمهای یادگیری ماشین مطابق
با اهداف پژوهشگران به چالش کشیده شدهاند و نقاط قوت و ضعف آنها در نتایج این تحقیقات آورده شده است.

مطابق جدول  ،7که در آن فقط مقاالتی بررسی شدهاند که هدف اصلی آنها "پیش بینی" (برق ،گاز ،گرمایش ،سرمایش و
غیره) بوده است؛ نتیجه گیری میشود که در حدود  ٪51از تحقیقات برای دستیابی به هدف خود از ترکیب الگوریتمها (دو الگوریتم
یا بیشتر) استفاده کردهاند و  %51دیگر فقط از یک الگوریتم استفاده کردهاند .عالوه بر این ،در بیشتر تحقیقات از الگوریتم ANN
استفاده شده است و مسئله اصلی ذکر شده در آنها ،بهبود عملکرد این الگوریتم به روشهای مختلف بوده است .در مقاالت بررسی
شده در جدول  ،7عمدتاً اهداف به ترتیب مربوط به پیش بینی مصرف انرژی و سپس مصرف برق میباشد .این اهداف ،اهمیت این
مسئله را در سطح جهانی نشان میدهد .با توجه به این نکته که بیش از  ٪01انرژی مصرفی جهان به ساختمانها تعلق
دارد SVM (Hwang, Suh, and Otto 2020).دارای تعدادی پارامتر است که با افزایش خطی تعداد متغیرهای ورودی به
صورت خطی افزایش مییابد .از طرف دیگر ANN ،این ویژگی را ندارد .یک شبکه عصبی قادر است تعداد الیههای مورد نظر
شما را داشته باشد(“SVM Vs Neural Network | Baeldung on Computer Science” n.d.) .
طبق جدول  ، 0که در آن فقط مقاالتی بررسی شدهاند که هدف اصلی آنها "بهینه سازی" (مصرف انرژی) بوده است؛ نتیجه
گیری میشود که باز هم  ، ANNدر مواردی که تحقیقات با اهداف مختلف مرتبط با تعیین عملکرد بهینه سازی با روشهای
متعدد انجام شدهاند ،بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است؛ حتی اگر بتوان تکنیکهای دیگری را برای حل مشکالت بهینه سازی
بکار برد(Villarrubia et al. 2018) .
مطابق جدول  ،3که در آن فقط مقاالتی بررسی شدهاند که هدف اصلی آنها "پیشنهاد روش" بوده است؛ نتیجهگیری میشود
که روشهای پیشنهادی جدید بیشتر در رابطه با بهینه سازی و پیش بینی مصرف انرژی هستند .ابتدا از الگوریتم پایه استفاده شده
و سپس تغییرات و روشهای جدیدی بر روی آن اعمال شده است .در نهایت ،روش جدید با الگوریتم پایه مقایسه میشود .عالوه بر
این ،بیشتر الگوریتمهای مدرن یادگیری ماشین دارای پارامترهایی هستند که میبایست قبل از استفاده و اجرا اصالح شوند .به چنین
پارامترهایی «ابر پارامتر» گفته میشود .در بسیاری از موارد ،عملکرد یک الگوریتم در یک کار خاص به تنظیمات ابر پارامتر آن
بستگی دارد .با هدف دستیابی به بهترین عملکرد ،متخصصان یادگیری ماشین میتوانند ابر پارامترها را تنظیم کنند(Weerts, .
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 -4پیش بینی ،بهینه سازی ،پیشنهاد روش و ارزیابی

)Müller, and Vanschoren 2020

جدول  0مقاالتی را با موضوع "ارزیابی" ارائه میدهد و بیشتر به مقایسه عملکرد الگوریتمهای مختلف برای دستیابی به یک
هدف واحد می پردازد.
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جدول  .1تجزیه و تحلیل کاربرد الگوریتم ها به منظور "پیش بینی"  ،در مقاالت منتخب
شماره

منبع  /تاریخ

الگوریتم

متغیر وابسته

7

(Bui et al.
)2020

الگوریتم کرم شب تاب
مبتنی بر الکترومغناطیس
با شبکه عصبی مصنوعی
)(EFA-ANN

پیش بینی بار سرمایشی
و گرمایشی

0

(Walker et al.
)2020
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3

(Luo,
Oyedele,
Ajayi,
Akinade,
Delgado, et
)al. 2020

0

(Chai et al.
)2020

5

(Luo,
Oyedele,
Ajayi,
Akinade,
Owolabi, et
)al. 2020

6

(Chakraborty,
Elzarka, and
Bhatnagar
)2016

1

(Kallio et al.
)2021

8

(Deng,
Fannon, and
Eckelman
)2018

نقاط ضعف
(و راهحلها)
الگوریتم EFA-ANN
(ساخته شده است)؛  EFAبا
 ANNترکیب شده تا با
بهینه سازی مجموعه
پارامترهای اولیه ،عملکرد
خود را بهبود بخشد.

نقاط قوت
با استفاده از الگوریتم(EFA-
) ،ANNنتایج پیش بینی
مصرف سرمایش و گرمایش به
طور دقیق و سریع انجام شد و
محاسبات نیز سریع انجام شد.

 Boosted-tree RF SVM-linear Quadratic Cubic Fine-GaussianANN -

پیش بینی مصرف برق
در ساختمانهای منفرد و
غیر منفرد با استفاده از
تعدادی الگوریتم
یادگیری ماشین برای
 01ساختمان اداری با
استفاده از دادههای آنها

الگوریتم  ANNدر مقایسه
با الگوریتمهای درخت
رگرسیون ،نتایج دقیقی در
مدل آموزشی ارائه نداده
است.

سه الگوریتم ،boosted-tree
 RFو شبکه  ANNاز نظر
زمان محاسبه و دقت خطا
عملکرد خوبی داشتهاند .در میان
الگوریتمهای رگرسیون در نظر
گرفته شدهboosted-tree ،
و  RFبهترین نتیجه را ارائه
دادهاند.

genetic
algorithmdetermined deep
feedforward
neural network
architecture
)(GA-DFNN
از الگوریتمهای ANN
برای پیشبینی TCV
و  TSVدر
ساختمانهای مسکونی
که دارای تهویه طبیعی
هستند استفاده شده
است.

پیش بینی مصرف برق
به دو صورت ساعتی در
روزهای آینده و روزانه در
هفتههای آینده برای
ساختمان یک دانشگاه
در انگلستان

نتایج الگوریتم ساخته شده
(شبکه) نشان میدهد که،
وقتی تعداد الیههای پنهان
بسیار کم باشد ،خطاهای
زیادی وجود دارد.

مدلی که برای پیش بینی
ساخته شده است ،عملکرد
بهتری نسبت به تمام
الگوریتمهای مرجع دارد.

DNN
هر کدام دارای یک
مشخصه آب و هوایی،
همراه با مصرف انرژی
در ساختمان و زمان
مربوطه ،برای آموزش
یک زیر مدل DNN

SVM

-Ridge
regression
-Decision Tree
-Random Forest
-Multilayer
Perceptron
- LR
- Lasso
Regression
- SVM
- RF
- Gradient

ارزیابی راحتی حرارتی
(در فضای داخلی)

ارائه یک رویکرد مبتنی
بر هوش مصنوعی
یکپارچه که دارای
ویژگیهایی مانند بهینه
سازی تکاملی و مدل
 DNNتطبیقی برای
پیش بینی مصرف انرژی
ساعتی در هفتههای
آینده باشد.
با استفاده از یک
مجموعه داده معتبر
حاوی دادههای تاریخی
تابش خورشیدی ،یک
روش مدل ترکیبی بر
اساس  SVRو برآورد
احتمال برای پیش بینی
متغیرهای اقلیمی ارائه
شده است.

مدل مناسب باید بر اساس
دادههای محلی ایجاد میشد.
دامنه دما در ساختمانهای
دارای تهویه طبیعی بسیار
گستردهتر از منطقه آسایش
سازگار  ASHRAEبوده
است.
مدل پیشنهادی
 GA-DNNمیتواند در
آینده اصالح شود .همچنین
میتوان برای حل مشکل
احتمالی ناشی از وجود
دادههای ناقص اندازهگیری
به دلیل خطاهای سنسور و
تجهیزات ،اصالحات بیشتری
انجام داد.

در مقایسه با مدلهای تعادل
حرارتی سنتی ،شبکه عصبی
دارای عملکرد بهتری بوده
است.

مدل  DNNتطبیقی ابداع
شده میتواند مصرف ساعتی
دقیق را در هفتههای آتی و
برای سیستم مدیریت انرژی
ساختمان پیشبینی کند.

 بسیاری از پارامترها برایجلوگیری از مشکل کمبرازش
و بیش برازش 1انتخاب شده
اند.
 روش پیشنهادی تنها باپیشبینی دادههای تابش
خورشید معتبر است.

مزیت عمده  SVRنسبت به
سایر روشهای رگرسیون این
است که از نظر نظری بسیار
قوی است و توسط نظریه
یادگیری آماری ایجاد میشود،
دقت بلندمدت روش مدل سازی
پیشنهادی معتبرتر از روش فعلی
است.

پیش بینی غلظت آینده
CO2در فضاهای
داخلی

استفاده از یک مدل داده
پیچیده تر  ،مانند  RFیا
 ،MLPارزش افزوده قابل
توجهی در این مطالعه ندارد

 DTمیتواند تقریباً به اندازه
محاسبات سنگینتر مدل جنگل
تصادفی دقیق باشد.

برآورد  EUIبرای
ساختمانهای اداری
تجاری در ایاالت متحده
و مصرف نهایی انرژی
فردی براساس

هیچ یک از متغیرها برای
پیشبینیهای انرژی زیر
سیستم کل و HVAC
پررنگ نیستند زیرا همه آنها
با استفاده از  RFبه طور

برای پیش بینی  EUIکل،
 SVMو  RFدر میان همه
بخشهای مجموعه داده و دیگر
الگوریتمها دارای عملکرد برتر
بودهاند.

1 . Underfitting and Overfitting
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شماره

منبع  /تاریخ

نقاط ضعف

الگوریتم

متغیر وابسته

Boosting
- ANN

جدیدترین دادههای
CBECS 2012.

1

(Seyedzadeh
)et al. 2018

ANN
SVM
Gaussian-based
regressions
Clustering
همه مدلها با تهیه تعداد
زیادی نمونه و بهینه
سازی پارامترها ،دقت
قابل قبولی را ارائه
میدهند.

پیش بینی مصرف انرژی
و عملکرد ساختمان

هیچ تضمینی برای عملکرد
مدلها وجود ندارد .نتایج
نشان میدهد که شبکه
ANNباید با تعداد کافی
نمونه تغذیه شود تا دقت قابل
قبولی را ارائه دهد .در غیر
این صورت ممکن است با
یک مدل ساده MLR
عملکرد بهتری بدست آید.

71

(Kim, Kim,
and Srebric
)2020

LRو  ANNبا
الگوریتم Levenberg
– Marquardt
Back
Propagation
)(LM-BP
ارزیابی چگونگی
تاثیرگذاری نرخ اشغال
فضا و شرایط محیطی
محلی بر مصرف برق

پیش بینی مصرف برق
یک ساختمان؛ مقایسه
رویکردهای پیش بینی
انرژی الکتریکی
ساختمان با روش آماری
رایج :الگوریتم های LR
وANN

الگوریتم  ANNپیشنهادی
را میتوان با پارامترهای
اضافی به منظور بهبود دقت
پیش بینیها در آینده به روز
کرد.

در مقایسه با مدل رگرسیون
خطی برای پیش بینی مصرف
برق یک ساختمان ،از روش
ANNپیشنهادی میتوان به
عنوان یک روش قابل اعتماد
استفاده کرد.

77

(Li et al.
)2018

ترکیبی از شبکههای
عصبی مصنوعی
) (ANNبا الگوریتم
بهبودیافتهی بهینه سازی
مبتنی بر آموزش و
یادگیری )(TLBO

پیش بینی مصرف انرژی
الکتریکی ساعتی از دو
ساختمان آموزشی واقع
در ایاالت متحده آمریکا
و چین

برای بهبود دقت مدل
ANNدر پیش بینی کوتاه
مدت انرژی ساختمان ،از
روش ترکیبی جدیدی به نام
 TLBO-ANNبرای
بهینه سازی پارامترهای
ANNدر محدوده جهانی
استفاده شده است.

مدلهای پیشنهادی ،پتانسیل
باالیی برای پیش بینی انرژی
مصرفی در ساختمان به صورت
آنالین دارند.

(و راهحلها)
میانگین کمتر از  01درصد
کاهش دقت دارند.

نقاط قوت

 SVMو  GPبا تعداد کمی
پارامتر نظارت میشوند و
عملکرد مطلوبی را نیز ارائه
میدهند SVM .در پیش بینی
بار از ANNپیشی میگیرد و
قابلیت ساخت مدل از نمونههای
محدود را دارد ANN .بار
کوتاه مدت را سریع و دقیق
پیش بینی میکند .درصورتیکه
در متغیرهای ورودی عدم
قطعیت وجود داشته باشدGP ،
برای برآورد انرژی درازمدت
مناسبتر است.

سال هفتم ،شماره ( 1پیاپی ،)73 :بهار 1041

جدول  .2تجزیه و تحلیل کاربرد الگوریتمها به منظور "بهینه سازی"  ،در مقاالت انتخاب شده

شماره

منبع  /تاریخ

الگوریتم

متغیر وابسته

نقاط ضعف
(و راهحلها)

نقاط قوت

7

(Nasruddin
)et al. 2019

ترکیبی از ) (ANNو
الگوریتم ژنتیک چند
هدفه)(MOGA

به حداقل رساندن مصرف
انرژی ساالنه و به
حداکثر رساندن آسایش
حرارتی در یک دانشگاه
با توجه به مقدار PPD

روند آموزش با بهینه سازی
وزن و ضرایب بایاس 1برای
به حداقل رساندن خطای
موجود بین هدف و بازده
 ANNانجام شده است.

 ANNطراحی شده ،در مرحله
آموزش پیش بینی دقیقی را
نشان میدهد.

0

(D’Amico
)et al. 2019

ANN

پیشنهاد کاربرد شبکه
عصبی مصنوعی ،با هدف
حل همزمان تعادل انرژی
و محیط زیست
ساختمانها

میانگین خطای مطلق و
ضریب تصمیم 2به ترتیب
کمتر از  ٪5و نزدیک به 7
بوده است.

پیاده سازی الگوریتم  ANNدر
یک نرم افزار امکان ایجاد یک
ابزار پشتیبانی مناسب برای
تصمیم گیری را فراهم میکند.
نتایج عالی تأیید کرده است که
این روش را میتوان در هر
زمینه و شرایطی گسترش داد.

1. bias coefficients
2. determination coefficient
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جدول  .3تجزیه و تحلیل کاربرد الگوریتمها به منظور "پیشنهاد یک روش جدید"  ،در مقاالت انتخاب شده

شماره

سال هفتم ،شماره ( 1پیاپی ،)73 :بهار 1041

منبع  /تاریخ

الگوریتم

متغیر وابسته

7

(Sharif and
)Hammad 2019

ANN
(از الگوریتمهای
پیشنهادی ANN
میتوان برای پیش
بینی ، TEC
 LCCو LCA
به عنوان ابزاری برای
شبیه سازی ساختمان
استفاده کرد؛ همچنین
زمان و انرژی الزم
برای محاسبات
کاهش مییابد).

ایجاد پیوند بین
 SBMOو ANN
ایجاد یک  ANNقوی
از مدل  SBMOبرای
کشف دادههای گسترده و
پیچیده و پیشنهاد یک
 ANNدقیق برای
پیش بینی مصرف انرژی
با استفاده از دادههای
مدل. SBMO

0

(Ilbeigi,
Ghomeishi, and
Dehghanbanadaki
)2020

شبکه عصبی با
استفاده از مدل
MLP
بهینه سازی انرژی
توسط پالگین
Galapagosبر
اساس الگوریتم
ژنتیک انجام شده
است.

پیشنهاد یک روش قابل
اعتماد برای بهینه سازی
مصرف انرژی ساختمانها
(مصرف انرژی به عنوان
تابع هدف انتخاب شده
است)

3

)(Xu et al. 2019

ادغام تحلیل شبکه
اجتماعی ) (SNAبا
تکنیک شبکه عصبی
مصنوعی)(ANN

پیشنهاد یک روش جدید
برای پیش بینی مصرف
انرژی چند ساختمان
()multi-building

0

(Benedetti et al.
)2016

)(ANNs

ارائه یک روش کامالً
جدید برای کنترل مصرف
انرژی ،پیشنهاد یک
روش مبتنی بر  ANNو
با هدف ایجاد یک
سیستم کنترل خودکار
برای مصرف انرژی

5

)(Luo 2020

هر پروفایل
هواشناسی ،با
متغیرهای زمانی
متناظر و تقاضای
سرمایش ،برای
آموزش زیر مدل
 ANNاستفاده
میشود.

پیشنهاد یک شبکه
عصبی مصنوعی تطبیقی
خوشهای پیشرفته(C-
) ANNبرای پیشبینی
تقاضای سرمایش
ساختمان در  00ساعت و
در مناطق نیمه
گرمسیری.

6

)(Yang et al. 2020

شبکه  ANNبا یک
ساختار غیرخطی و
برونزای اتورگرسیون.
(سیستم پیشنهادی
میتواند با استفاده از

پیشنهاد یک مدل
(سیستم) کنترل پیش
بینی به همراه مدلهای
ساختمانی مبتنی بر
یادگیری ماشین با کاربرد

نقاط ضعف
(و راهحلها)

ادغام کامل بین
ANNو SBMO
هنوز هم یک مشکل
حل نشده در این
تحقیق است .بخه
خصوص در مورد
بازسازی ساختمان.

ممکن است
پارامترهای ورودی
بیشتری برای ارزیابی
ساختمانهای پیچیدهتر
استفاده شود .مانند
 ،HL ،CLآسایش
حرارتی و اثرات زیست
محیطی .با درنظر
گرفتن سایر پارامترها،
مصرف انرژی تعدیل
خواهد شد( .در
مطالعات آینده)
عملکرد مدل
پیشنهادیSNA-
 ANNبرای پیش
بینی استفاده از انرژی
یک ساختمان منفرد در
مقیاس شهر مورد تأیید
قرار نگرفته است.

در صورت افت دائمی
دقت ،دو روش مختلف
ایجاد میشود تا شبکه
به طور خودکار مجدداً
آموزش یابد.

در مقایسه با مدل
ANNمعمولی با
ساختار ثابت ،خطای
آموزش و آزمایش مدل
پیشنهادی برای
پیشبینی  ٪3.51و
 ٪0.17بود که  ٪0.0و
 ٪3.7بهبود داشته
است.
رویکرد مدل سازی
مبتنی بر یادگیری
ماشین میتواند به
دلیل کمبود دادههای
الزم برای آموزش

نقاط قوت

با توجه به نتایج ،مدلهای
ساخته شده با شبکههای
عصبی در مقایسه با مدل
انرژی ساختمان )(BEM
در مدت زمان کوتاهی به
نتایج قابل قبولی میرسند.

الگوریتم  Garsonبرای
مدل  ، ANNدقت باالیی
را نشان میدهد.
برای بازسازی ساختمان:
.٪11.1

دقت در نتایج  ٪11.08برای
پیش بینی مصرف انرژی در
همه گروههای ساختمانی با
روش SNA-ANN
بدست آمده است.
روش پیشنهادی این امکان
را دارد تا با انتخاب
مناسبترین ساختار ANN
 ،یک مدل دقیق ایجاد شود
و همچنین میتوان
مکانیزمی را که با استفاده از
آن دقت مدل و علت کاهش
دقت بررسی میشود را
خودکار کرد.
هر مدل فرعی  ANNباویژگیهای پایگاه داده
متغیرهای ورودی سازگار
است.
عملکرد پیش بینی مدلپیشنهادی انطباقی شبکه
خوشهای تقویت شده 7بهبود
یافته است.
ویژگی سازگاری مدل
میتواند دقت پیش بینی
مدل دینامیک ساختمان که
مبتنی بر یادگیری ماشین
است را تا حد زیادی بهبود

1. proposed clustering-enhanced adaptive ANN predictive model
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شماره

منبع  /تاریخ

الگوریتم

متغیر وابسته

دادههای عملیات
آنالین ساخت و ساز
از طریق ANN
پویا با ساختار برونزای
اتورگرسیون غیرخطی،
مدل ساختمان را
مرتباً به روز کند.

کنترل و اتوماسیون
ساختمان

8

(Jung, Kim, and
)Heo 2015

Least-squares
support vector
machine
)(LSSVM
Direct search
optimization
)(DSO
Real-coded
genetic
algorithm
)(RCGA

طراحی یک ماشین بردار
پشتیبان حداقل
مربعات(LSSVM) 0
برای پیش بینی مصرف
انرژی روزانه ساختمان با
استفاده از ترکیب
الگوریتم بهینه سازی
جستجوی مستقیم3
)(DSOو الگوریتم
ژنتیک با کد واقعی0
) ،(RCGAبه نام
DSORCGA.

1

(Le, Bourdais, and
)Guéguen 2014

SVM

ارائه روش ساخت یک
کنترل کننده بسیار ساده
با یادگیری رفتارهای
کنترل کننده بهینه ،با
استفاده از  SVMبرای
جلوگیری از ناراحتی
حرارتی در ساختمان ،که
ممکن است در اواسط
فصول معتدل و تابستان
رخ دهد.

(و راهحلها)
مدل در صورت توسعه
مدل کنترل پیش بینی
قبل از بهره برداری از
ساختمان ،به چالش
کشیده شود.

 ANNمحدودیت
زیاد و سختگیرانهای را
روی مجموعه دادههای
آموزشی دارد .این امر
منجر به بروز
مشکالتی از جمله
بیش برازش میشود
که قابلیت پیش بینی
دقیق را کاهش
میدهد.
برای جلوگیری از بیش
برازش یا کم برازش
که در مدل
 LSSVMموجود
عمدتا به دلیل تعیین
نادرست پارامترها ایجاد
شد ،از
DSORCGA
برای انتخاب
پارامترهای مناسب
برای پیش بینی
مصرف انرژی روزانه
ساختمان استفاده شده
است.
به منظور تولید دادهها
برای یادگیری ماشین،
موقعیتهای مختلف
ورودی در هر  5دقیقه
و در طول شبیه سازی
ثبت شده است.
ورودیها عبارتند از:
دمای داخل خانه،
بهرهبرداری از نور
خورشید ،دمای خارج و
زمان.

بخشد و مزایایی را در
عملکرد سیستم کنترل پیش
بینی مدل ایجاد کند .دقت
پیش بینی با افزایش تعداد
دادههای عملیات ساختمانی
در طول زمان بهیود مییابد

مدل  ANNدقیق تر از
مدل رگرسیون و با میانگین
درصد مطلق خطا7
 ٪(MAPE) 14.8پیش
بینی کرده است.

DSORCGA
پیشنهادی از نظر اپراتور
تکثیر و اپراتور همگذری 5با
RCGAمعمولی متفاوت
است و برای بهینه سازی
پارامترهای آزاد از
 LSSVMبا توجه به
سرعت بیشتر در محاسبات و
دقت پیش بینی باالتر
استفاده میشود.
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1

(Deb, Lee, and
)Santamouris 2018

توسعه دو مدل با
استفاده از  MLRو
ANN

پیشنهاد مدلهای پیش
بینی مرتبط با صرفه
جویی در مصرف انرژی
در ساختمانهای اداری
برای تهویه مطبوع؛ و
روشی برای انتخاب
مناسب ترین متغیرهای
ورودی.

نقاط ضعف

نقاط قوت

روش  SVMبرای قوانین
یادگیری ماشین از یک
کنترلر بهینه ،به ویژه برای
کنترل موارد غیرخوانا موثر
است.

)1 . mean absolute percentage error (MAPE
)2 . least-squares support vector machine (LSSVM
)3 . direct search optimization (DSO
)4 . real-coded genetic algorithm (RCGA
5 . reproduction operator and the crossover operator
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جدول  .4تجزیه و تحلیل کاربرد الگوریتمها به منظور "ارزیابی" ،در مقاالت انتخاب شده

7

(Wang,
Lu, and Li
)2019

SVR, BPNN,
RF, GBDT, and
XGBoost
با استفاده از موارد زیر:
extreme gradient
boosting
(XGBoost), RF,
ANN, gradient
boosting
decision tree
(GBDT), and
SVR

0

(Liu et al.
)2019

SVM-ANN

3

(Hošovský
et al.
)2021

0

(Chou and
)Bui 2014

5

(Ahmad,
Mourshed,
and Rezgui
)2017

شماره

منبع  /تاریخ

الگوریتم

متغیر وابسته

نقاط ضعف

نقاط قوت

(و راهحلها)
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یک مدل جدید پیش
بینی تحت عنوان شبکه
عصبی موجک رگرسیون
بهینه شده با الگوریتم
ژنتیک
geneticalgorithmoptimized
regression
wavelet neural
network (GAoptimized
)regWANN
- Support vector
regression
(SVR),
- Artificial
neural network
(ANN),
- Classification
and regression
tree,
- Chi squared
automatic
interaction
detector,
- General linear
regression,
- Ensemble
inference model.

ANNوRF
(مقایسه بین آنها)

بررسی جامع بین عملکرد
مدلهای پیش بینی
کننده معمول مورد
استفاده بر اساس
معیارهای عملکرد
چندگانه (دقت
تفسیرپذیری ،استحکام و
کارایی)

برای دستیابی به دقت در یک
سطح ANN ،و  SVRبه
الگوریتمهای کمکی نیاز
دارند ،اما مدلهای دیگر
میتوانند بدون نیاز به
تنظیمات به دقت کافی دست
یابند.

  RFدقت متوسط را نشانمیدهد اما  ANNدارای
خصوصیات مخالف است.
 باالترین مقاومت متعلق به RFاست ،اما XGBoost
و  ANNدارای خصوصیات
مخالف هستند.
 GBDT ،RFو XGBoostکامالً قابل
تفسیر هستند.
  XGBoostبهرهوریمطلوب و بهینه را نشان میدهد.

مقایسه  ANNو
 ،SVMبه عنوان
مدلهای پرکاربرد و
جهانی ،از نظر پیچیدگی
فرآیندهای پیش بینی،
دقت نتایج ،مقادیر
دادههای تاریخی مورد
نیاز ،تعداد ورودیها و
غیره مقایسه شدند.

هر دو دارای نقاط قوت و
کاستیهایی هستند .بنابراین،
برای موارد مختلف ،مدلهایی
مناسباند که با توجه به
نیازها ،ویژگیها و فرایندهای
آموزشی مربوطه انتخاب
شوند.

از طریق مقایسه بین روشهای
یادگیری ماشین  (ANNو
) SVMبه صورت واحد و
ترکیبی ،میتوان دریافت که
مدلهای مختلف دارای
ویژگیهای مختلفی هستند که در
شرایط مختلف قابل اجرا
میباشند.

پیش بینی مصرف روزانه
گاز در طول یک هفته در
سه نوع ساختمان ،که
دارای پروفیلهای
مختلف مصرف گاز در
طی یک دوره پنج ساله
هستند

مدلهای متداول رگرسیون با
خطاهای میانگین متحرک
خود رگرسیونی7
)(ARMA
)(regARMA
هنگامی که پیش بینی های
دما نادرست بودهاند .عملکرد
ضعیفی را ارائه دادهاند.

استفاده از روش  GWبهینه
شده  regWANNبرای
پیش بینی مصرف روزانه گاز
میتواند دقت پیش بینی را
بهبود بخشد ،حتی در شرایطی
که خطاهای پیش بینی دما قابل
توجهتر هستند.

برآورد عملکرد انرژی (بار
خنک کننده و گرمایش)
ساختمانها و مقایسه نتایج
بدست آمده از الگوریتم
های مختلف.

محدودیت این کار این است
که از تنظیمات پیش فرض در
مدلهای تک و گروهی
استفاده شده است .هوش
مصنوعی فردی میتواند با
الگوریتمهای محاسباتی دیگر
مانند الگوریتم ژنتیک ،منطق
فازی ،بهینه سازی ازدحام
ذرات و الگوریتم کلنی کرم
شب تاب ادغام شود تا
عملکرد مدلهای  AIمنفرد
را در بسیاری از زمینههای
مهندسی عمران افزایش دهد.

این کار همچنین تأیید کرد که
مدل گروه (SVR +
)ANNو  SVRبه ترتیب
عملکرد بهتری را در پیش بینی
CLو  HLداشتهاند .عالوه
بر این ،آنها مقدار کار و انرژی
مورد نیاز برای توسعه
الگوریتمهای پیچیده محاسبات
را کاهش دادهاند.

پیش بینی مصرف انرژی
 HVACساعتی در
هتلی در مادرید

طبق نتایج ،به طور کلی،
 ANNعملکرد بهتری
نسبت به  RFبا خطای
میانگین مربع )(RMSE
به ترتیب  0.11و  6.71داشته
است.

 به طور کلی ،مدل ANNعملکرد بهتری نسبت به مدل
 RFداشته است.
 مدل  RFمیتواند به عنوانابزاری برای انتخاب متغیر مورد
استفاده قرار گیرد.

). autoregressive moving averages (ARMA
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مطابق جدول  ، 0که در آن فقط مقاالتی بررسی شدهاند که هدف اصلی آنها "ارزیابی" بوده است؛ نتیجهگیری میشود که در
بیشتر مقاالت ،الگوریتم های  ANNو  SVMبه طور همزمان استفاده شدهاند و هدف اصلی در آنها مقایسه بوده است؛ مقایسه
عملکرد و نتایج الگوریتمها با یکدیگر یا مقایسه پروفایلهای مختلف در مبحث دادهها .نکته کلیدی در مقایسه منصفانه
الگوریتم های یادگیری ماشین اطمینان از ارزیابی هر الگوریتم به همان روش و در دادههای یکسان است .با بکارگیری هر الگوریتم
برای ارزیابی در یک آزمون ،میتوان به این مهم دست پیدا کرد(Brownlee 2016) .
با توجه به مقاالت بررسی شده در جداول باال،
 ٪85از مقاالت با اهداف مربوط به پیش بینی و
بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمانها ،فقط از
الگوریتم  ANNاستفاده کرده و یا آن را با
الگوریتم یا روش دیگری برای اهداف خود ترکیب
کردهاند .پس از  ، ANNاین الگوریتمها بیشترین
فراوانی را در مقاالت منتخب داشتند :ماشین بردار
پشتیبان ) ، (SVMجنگل تصادفی )، (RF
الگوریتم ژنتیک ) (GAو رگرسیون خطی). (LR
از نمودار  ،7دو نکته را می توان نتیجه گیری
نمودار  .1درصد استفاده از هر الگوریتم در سالهای مختلف
کرد:
 .7الگوریتم  ANNبیشترین فراوانی را
داشته است.
 .0با توجه به اهمیت بهره وری انرژی
ساختمان در سالهای اخیر ،بیشتر مقاالت
بررسی شده مربوط به سالهای  0171و
 0101هستند.
از نمودار  ،0دو نکته دریافت میشود:
 .7پنج الگوریتم نشان داده شده در نمودار پر
کاربردترین الگوریتمها در مقاالت منتخب
نمودار  .2فراوانی استفاده از هر الگوریتم در مقاالت بررسی شده
بودهاند.
 ANN .0بیشترین فراوانی را در بین الگوریتمهای به کار برده شده در مقاالت دارد .همانطور که ذکر شد ،هدف اصلی این
مطالعه شناسایی پرکاربردترین الگوریتمها برای تحقیقات مربوط به پیش بینی و بهینه سازی انرژی مصرفی در ساختمان
بوده است ANN .با کاربرد گسترده خود در این زمینه رتبه اول را دارد .به این ترتیب ،در ادامه ویژگیهای مختلف این
الگوریتم با استفاده از مقاالت بررسی شده و نوع اهداف هر مطالعه شرح داده شده است.
تکنیکهای شبکه عصبی مصنوعی ) (ANNاز قابلیتهای بسیاری در مدل سازی الگوهای پیچیده و غیرخطی برخوردار
هستند .روند آموزش الگوریتم با تعداد مشخصی از سلولهای عصبی و الیههای مغزی شبیه طبیعت مغز انسان است .معماری
استاندارد  ANNاز ورودیها ،خروجیها و الیههای پنهان تشکیل شده است .الیه ورودی از کلیه مقادیر ورودی تشکیل شده و
الیه خروجی نتیجه نهایی را تولید میکند .وجود الیه (های) پنهان اساساً تضمین میکند که به دلیل وجود رابطه بین نورونهای
ورودی و خروجی مدلهای شبکه عصبی دارای روابط غیر خطی هستند(Lippmann 1994) .
بنابراین ،الگوریتم  ANNدارای ساختاری الیهای است و از طرف دیگر ،متغیرهای بسیاری برای پیش بینی و بهینه سازی
مصرف انرژی ساختمان با استفاده از هوش مصنوعی در نظر گرفته میشوند .به همین راحتی ،هر یک از آنها را میتوان در جایگاه
الیههای ورودی مختلف الگوریتم قرار داد .عالوه بر این ANN ،دارای سرعت و دقت باالیی است .بنابراین میتواند به راحتی
برای پیش بینی به طور گسترده مورد استفاده قرار گیرد و قابل اعتماد باشد.
 ANNیک مدل محاسباتی است که سعی در شبیه سازی ساختار یا جنبههای عملکردی شبکههای عصبی بیولوژیکی دارد.
) (Banihashemi, Ding, and Wang 2017مهم نیست که از چه نوع معماری شبکهای استفاده شده است ،یک مدل
ANNباید فرایند آموزش (یادگیری) را تجربه کند تا قبل از کاربردهای واقعی تمام وزن و ارتباطات مورد نیاز را مشخص کند .در
روند آموزش از سوابق موجود دادههای تاریخی استفاده خواهد شد ،که به عنوان معیارهایی برای نتیجهگیری مناسب مدل ANN
در رابطه با ورودیهای داده شده استفاده میشود .بنابراین ،شبکههای عصبی قادر به یادگیری رابطه بین سیگنالهای ورودی و
گرفتن اطالعات مهم از طریق یک فرایند آموزش مبتنی بر سوابق دادههای تاریخی هستند .همچنین ،این الگوریتم دارای یک
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سری مزایای دیگر است ،مانند تحمل خطا ،مصونیت از اختالل و قدرت .با توجه به این ویژگیهای مطلوب ،شبکههای ANN
تاکنون در حل مشکالت غیرخطی به موفقیت برتر دست یافتهاند(Kalogirou 2000) .
با توجه به اینکه الگوریتم ANN

پرکاربردترین الگوریتم در مطالعات مروری
است و اهداف مختلفی برای استفاده از آن
در نظر گرفته شده است ،دیاگرام  7طبقه
بندی این رویکردها را نشان میدهد:
ذیاگرام  0در ادامه بیشتر توضیح داده
شده است:

دیاگرام  .1کاربرد متفاوت  ANNدر مطالعات مروری
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دیاگرام  .2اهداف مختلف استفاده از الگوریتم  ANNدر مطالعات مروری

مطابق دیاگرام فوق ،الگوریتم  ANNمیتواند برای تمام اهداف مربوط به پیش بینی و بهینه سازی مصرف انرژی با استفاده
از هوش مصنوعی مورد استفاده قرار گیرد .در ادامه ،اشکاالت یا نکات مربوط به الگوریتم  ANNکه در مقاالت ذکر شده است را
بررسی خواهیم کرد.
معایب استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی به طور کلی عبارتند از:
35
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.0

.3

.0

جعبه سیاه :مسلماً مشهورترین نقطه ضعف شبکه عصبی ماهیت "جعبه سیاه" است .به عبارت دیگر ،شما نمیدانید
که  ANNچگونه و چرا خروجی خاصی را ارائه میدهد.
مدت زمان توسعه :اگرچه کتابخانههایی مانند " "Kerasوجود دارد که توسعه شبکههای عصبی را به راحتی ساده
سازی میکند ،اما گاهی اوقات به کنترل بیشتری بر روی جزئیات الگوریتم نیاز است ،مانند زمانی که میخواهید
یک مسئله سخت و پیچیده را به کمک یادگیری ماشین حل کنید که هیچ کس قبالً آنرا انجام نداده است.
مقدار داده :شبکههای عصبی معموالً به دادههای بسیار بیشتری نسبت به الگوریتمهای یادگیری ماشین سنتی و
معمول نیاز دارند ،حداقل هزاران داده؛ در غیر این صورت میلیونها نمونه برچسب خورده نیاز است .حل این مسئله
آسان نیست و بسیاری از مشکالت یادگیری ماشین در صورت استفاده از الگوریتمهای دیگر با داده کمتر میتواند
به راحتی حل شود.
محاسبات سنگین :به طور کلی ،شبکههای عصبی از نظر محاسباتی سنگینتر از الگوریتمهای سنتی و معمول
هستند .الگوریتمهای یادگیری عمیق ،7میتوانند به طور موفقیت آمیز شبکههای عصبی عمیق را آموزش دهند و
این کار پیچیده را تحقق بخشند ،این آموزش به طور کامل و به صورت پیش نویس 0ممکن است چندین هفته
طول بکشد .از طرفی دیگر ،اکثر الگوریتمهای یادگیری ماشین (سنتی و معمول) زمان بسیار کمتری را برای این
کار میطلبند و این زمان ممکن است از چند دقیقه تا چند ساعت یا چند روز متغیر باشد(“4 Disadvantages .
)Of Neural Networks | Built In” n.d.

هدف از این مطالعه مروری معرفی متداولترین الگوریتمهای یادگیری ماشین تحت نظارت برای پیش بینی عملکرد انرژی
ساختمان و توصیف مزایا و محدودیتهای آنها بوده است .در سالهای اخیر ،در بسیاری از مطالعات از الگوریتمهای یادگیری
ماشین برای پیش بینی عملکرد انرژی ساختمانها استفاده شده است ،به این دلیل که سریعتر از روشهای معمول است و از دقت
باالتری نیز برخوردار است .در این مطالعه ،بسیاری از مقاالت منتشر شده در  8سال گذشته که هدف آنها بهینه سازی یا پیش بینی
مصرف انرژی ساختمانها با استفاده از هوش مصنوعی است ،بررسی شدهاند .در این میان ،الگوریتمهایی که بیشتر از بقیه به منظور
بهینه سازی مصرف انرژی و پیش بینی عملکرد انرژی ساختمانها مورد استفاده قرار گرفتهاند به ترتیب ،RF ،SVM ، ANN
 GAو  LRبودهاند .هر الگوریتم ویژگیهای خاص خود را دارد و برای اهداف مختلفی مورد استفاده قرار میگیرد و هیچ تمایزی
برای بهتر یا بدتر بودن آن نسبت به بقیه وجود ندارد؛ مهم این است که الگوریتم به درستی و متناسب با هدف انتخاب شود .با توجه
به اینکه  ANNپرکاربردترین الگوریتم در این زمینه بوده است ،ویژگیهای آن بیشتر مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه گیری این
است که به دلیل الیه الیه بودن شبکه  ،ANNاین الگوریتم میتواند گزینه مناسبی برای پیش بینی یا بهینه سازی مصرف انرژی
باشد؛ زیرا معموالً چندین متغیر برای ارزیابی عملکرد انرژی ساختمان در نظر گرفته میشود و این متغیرها را میتوان به راحتی در
الیههای مختلف ورودی الگوریتم قرار داد .عالوه بر این ANN ،نیز مانند هر الگوریتم دیگری دارای اشکاالتی است و از راه
حلهای مختلفی برای افزایش دقت و سرعت آن در پژوهشهای انجام شده تا به اکنون ،استفاده شده است .یکی از این راه حلها
ادغام الگوریتم اصلی با الگوریتمها یا روشهای دیگر برای بهبود عملکرد آن است .مشکل دیگری که ممکن است ایجاد شود
ناقص بودن دادههای موجود است و یا اینکه الگوریتم توانایی به روز کردن دادهها را نداشته باشد .هر الگوریتم یادگیری ماشین
نیازهای شرطی خاص خود را دارد و انتخاب هر یک از آنها میبایست با توجه به نیاز و دادههای موجود انجام شود(Luo 2020).
نتیجهگیری این است که اگر الگوریتمهای یادگیری ماشین به درستی انتخاب شوند ،پیش بینیهای دقیقتری را ارائه میدهند و در
نهایت با اطمینان میتوان از نتایج برای بهینه سازی مصرف انرژی استفاده کرد.
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 جدول مخففها:پی نوشت
Artificial Neural Network

RF

شبکه عصبی مصنوعی
RMSE

جنگل تصادفی

Root Mean Squared Error

SVM

جذر میانگین مجذور خطا
DNN

Deep Neural Network

SVR

Decision Tree

SBMO

Multi-Layer Perceptron

GA

Linear Regression

MOGA

Heating, Ventilation
Conditioning

HL
Air-

EFA

LCC
LCA
PPD
SNA

Multiple Linear Regression

Boosted
Tree
TLBO

Commercial
Building
Consumption Survey

MAPE

teaching learning-based optimization
Genetic Programming

percentage of people dissatisﬁed
Social Network Analysis
Mean Absolute Percentage Error

جذر میانگین مجذور خطا
Energy

نظرسنجی مصرف انرژی ساختمان تجاری
درخت تقویت شده
بهینه سازی مبتنی بر آموزش و یادگیری

GP

Life Cycle Assessment

تحلیل شبکه اجتماعی

رگرسیون خطی چند گانه
CBECS

Life Cycle Cost

درصد مردم ناراضی

multi-layer perceptron

پرسپتیرون چند الیه
MLR

firefly

ارزیابی چرخه حیات

Thermal Sensation Votes

آراء احساس راحتی
MLP

electromagnetism-based
algorithm

هزینه چرخه حیات

Total Energy Consumption

کل مصرف انرژی
TSV

Heating Load

الگوریتم کرم شب تاب مبتنی بر مغناطیس

Thermal Comfort Votes

آراء مربوط به آسایش حرارتی
TEC

Multi-Objective Genetic Algorithm

بار گرمایشی
and

 تهویه و تهویه مطبوع،گرمایش
TCV

Genetic Algorithm

الگوریتم ژنتیک چند منظوره

Cooling Load

بار سرمایشی
HVAC

Multi-Objective

الگوریتم ژنتیک

رگرسیون خطی
CL

Simulation-Based
Optimization

بهسنه سازی چند هدفه مبتنی بر شبیه سازی

پرسپترون چند الیه
LR

Support Vector Regression

رگرسیون بردار پشتیبان

درخت تصمیم گیری
MLP

Support Vector Machine

ماشین بردار پشتیبان

شبکه عصبی عمیق
DT

Random Forest
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ANN

EUI

Energy Use Intensity

شدت مصرف انرژی
ASHRAE

American
Society of Heating,
Refrigerating and Air Conditioning
Engineers
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Nowadays, due to increasing importance of energy consumption, many methods have been
applied aiming accurate. One of these methods is to use artificial intelligence. Many algorithms
are used to do this; Which provide a more accurate result than other building energy simulation
tools. This article, reviews some research that has been done in recent years, and related to this
issue; To identify the most accurate and most widely used algorithms in this field; The
algorithms have the lowest error rate, the highest speed and the most accurate calculations. When
using different algorithms, the strengths and weaknesses of each are identified. Researchers have
used various algorithms to predict the energy consumption of buildings. The purpose of this
article is to better understand the features of different algorithms according to the type of their
use; and introduce the best and most widely used machine learning algorithms in recent years.
the most widely used methods in order to optimize energy consumption and predict the energy
performance of buildings have been ANN, SVM, RF, GA and LR respectively. In this research,
a layered framework has been used to select articles; In the first layer, articles that have been
published in the recent years were considered; In the second layer, these articles had the
keywords we wanted and were in line with our achievements; In the third layer, the subject of
the articles was in line with our subject and machine learning algorithms were used to predict or
optimize the energy consumption of building.
Keywords: Machine Learning Algorithms, Energy Prediction, Energy Performance, Building
Energy Efficiency, Accuracy.
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