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چكیده
در سراسر جهان کشورهای مهم همیشه در معرض خطر حمالت مخرب زمینی و هوایی از جانب سایر کشورها
هستند .لذا اهمیت مهندسی پدافند غیر عامل در ساخت و حفظ سازه های کشور در برابر حمالت احتمالی مانند
خطر تهدیدات موشکی و خمپاره ها نقش ویژه ای را ایفا میکند .آسیب پذیرترین بخش یک سازه سقف آن
است .در این مطالعه به بررسی اثرات مخرب بار انفجار خمپاره  06میلیمتری بر سقف های سازه ای موجود در
دنیا (سقف تیرچه بلوک ،سقف تیرچه کرومیت ،سقف کامپوزیت ،سقف عرشه فوالدی ،سقف دال بتن آرمه ،سقف
یوبوت ،سقف وافل ،سقف پیش تنیده پس کشیده و سیستم قالب تونلی) پرداخته شده است .در این مطالعه پس
از مدلسازی توسط نرم افزار آباکوس و بررسی خرابی های موجود مشخص گردید که سقف تیرچه بلوک ضعیف
ترین عملکرد را در میان مدل ها را دارد .استفاده از سقف تیرچه کرومیت با توجه به عملکردی قابل قبول توجیه
اقتصادی ندارد .سقف های کامپوزیت ،عرشه فوالدی ،دال بتن آرمه ،وافل و سیستم قالب تونلی عملکرد خوب و
قابل قبول همراه با توجیه اقتصادی از خود نشان دادند .سقف های یوبوت و پیش تنیده عملکردی عالی با توجیه
اقتصادی از خود نشان دادند و استفاده از آن ها در سازه های با دهانه های بزرگ و پر اهمیت توصیه میگردد.
واژگان كلیدی :خمپاره  06میلیمتری ،سقف های بتنی ،سقف های فوالدی ،بار انفجار ،نرم افزار آباکوس

 -7مقدمه
به مجموعه اقدامات غیر مسلحانهای که موجب افزایش بازدارندگی ،کاهش آسیب پذیری ،تداوم فعالیتهای ضروری ،ارتقای
پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در برابر اقدامات و تهدیدهای نظامی دشمن میشود ،پدافند غیرعامل میگویند .یکی از
مصادیق بارز و غیر قابل انکار تهدیدها و اقدامات نظامی و انسانساز ،تهدیدها و خسارتهای ناشی از پدیده انفجار و آثار اولیه و
ثانویه آن است؛ که عالوه بر تهدید نیروی انسانی ،داراییهای حیاتی حساس و مهم یک کشور را در معرض خطر قرار میدهد.
این موضوع با در نظر گرفتن سیر تحوالت جنگها و گرایشهای بیش از پیش طراحان سناریوهای نظامی به تهدید اعماق
سرزمینی و نیروهای غیر نظامی و فعالیتهای شهری جدیتر خواهد شد .هدف از پدافند غیرعامل ،استمرار فعالیتهای اساسی،
تأمین نیازهای حیاتی ،تداوم خدمت رسانی عمومی و تسهیل اداره کشور در شرایط تهدید و بحران تجاوز خارجی و حفظ بنیه
دفاعی علیرغم حمالت خصمانه و مخرب دشمن است .انجام اقدامات پدافند غیرعامل در جنگهای نامتقارن امروزی در جهت
مقابله با تهاجمات خصمانه و تقلیل خسارت ناشی از حمالت مختلف بوده است.

 -2بیان مسئله تحقیق
در مطالعه حاضر مکانیزم بارگذاری انفجاری خمپاره  06و مقادیر موجود  TNTمحاسبه و نحوه اصابت آن به سقف های
پرکاربرد و موجود کشور و دنیا مدلسازی گردیده است .سقف مورد نظر توسط نرم افزار  ABAQUSبا تمامی جزئیات
1
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مدلسازی شده ،المان های پوسته ای مورد نظر تعریف گردیده ،مشخصات مکانیکی مصالح مورد نظر (مدول االستیسیته فوالد و
بتن ،ضرایب پواسون ،ضرایب حرارتی و  )...معرفی شده ،شرایط مرزی جزئیات سقف ها تعیین گردیده و اثر اصابت بار خمپاره
 06بر سازه سقف در دهانه  0متر تحلیل گردیده است .مبنای تحلیل و طراحی در این مطالعه بر اساس آن است که اوال سازه
سقف در اثر اصابت بار خمپاره  06پایداری و ایمنی خود را از دست ندهد ،یعنی به سرویس پذیری خود ادامه دهد .ثانیا سازه از
نظر اقتصادی توجیه پذیر و بهینه باشد .ثالثا نتایج مطالعه حاضر میتواند مالک طراحی و اجرای سازه هایی باشد که در مناطق
حساس و مهم کشور در معرض این حمالت هستند .سقف های مورد بررسی در مطالعه حاضر عبارتند از :سقف تیرچه بلوک،
سقف تیرچه کرومیت ،سقف کامپوزیت ،سقف عرشه فوالدی ،سقف دال بتن آرمه ،سقف یوبوت ،سقف وافل ،سقف پیش تنیده
پس کشیده و سیستم قالب تونلی.

 -9فرضیات تحقیق و محدودیت ها
فرضیات و محدودیت های مطالعه حاضر به شرح ذیل میباشند:
 -1در این مطالعه فرض شده است که مصالح کامالً مطابق مدل رفتاری موهر -کلمب رفتار نماید و سپس وارد محدوده
پالستیک شوند.
 -2فوالد مصرفی از نوع  St-37می باشد.
 -3میلگرد مصرفی از نوع آج دار  A3میباشد.
 -4مقاومت مشخصه بتن مصرفی 33 ،36و  46مگاپاسکال میباشد .الزم به ذکر است برای بتن های رده  C20و باالتر
تعیین نسبت های بهینه اختالط باید از طریق مطالعات آزمایشگاهی و با در نظر گرفتن ضوابط طراحی بر اساس دوام صورت
گیرد.
 -4بررسی روابط حاكم بر مدلسازی بار انفجار[]7
رابطه تعادل سازه تحت بارگذاری انفجاری عبارت است از:
..

.

(fext = q (t) + Cq (t) + fint )1
(fint = Kq(t) )2

که در آنها به ترتیب )q..(tو )( t)q ، q.(tبردارهای شتاب ،سرعت و جابجایی هستند.
Kو  C, Mبه ترتیب ماتریس های جرم ،میرایی و سختی سیستم هستند.
 fextو  fintبه ترتیب بردارهای نیروهای مقاوم داخلی و نیروهای خارجی اعمال شده هستند.
نیروهای داخلی در برگیرنده روابط غیر هندسی و مواد هستند که باید در هر بازه زمانی اصالح شوند .برخالف الگوریتم
ضمنی که درآن برای به دست آوردن مقدار جابجایی در زمان آینده نیاز به معکوس نمودن ماتریس سختی است .روش صریح
ازقانون تعادل و رابطه ( )1برای محاسبه جابجایی ،سرعت و شتاب استفاده میکند که باعث کاهش مدت زمان الزم برای حل
مسأله خواهدشد .به این ترتیب دریک مدل اجزای محدود میتوان برای به دست آوردن بردارهای شتاب ،سرعت و جابجایی،
تعداد درجات آزادی و در نتیجه تعداد تقسیمات فضای مورد مطالعه را افزایش داد[ .]0به عبارت دیگر ،درمدت زمان کمتر،
تحلیل دینامیکی را با دقت بیشتری انجام داد .یکی ازبهترین روش هایی که در برنامه های اجزای محدود درحل مسأله به
کارگرفته میشود ،روش تفاضل مرکزی است که درآن مطابق روابط ( )3و ( )4بردارهای شتاب و سرعت به دست می آیند[:]1
()) )3
()))4
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در الگوریتم های صریح برای بازه زمانی ،محدودیت وجوددارد؛ به طوری که این بازه زمانی بحرانی به فرکانس بیشینه مدل
اجزای محدود (کوچکترین عضو) وابسته است و در روش تفاضل مرکزی بازه زمانی باید مطابق رابطه ( )3باشد:

()3

2

∆

ωmax

در این رابطه  ωmaxفرکانس بیشینه مدل اجزای محدود است .باجایگذاری معادالت ( )3و ( )4در رابطه ( )1و در
نظرگرفتن  ،C cMدر رابطه( )0برای حل صریح رابطه حرکت سیستم به دست می آید[.]0

((fexti(t) − finti(t)) )0

2∆t
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)mii(2+c(t)∆t

2
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2
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در رابطۀ باال finti (t) ،نیروی داخلی و ) fexti (tنیروی اعمالی خارجی درلحظه  tبردرجه آزادی  iاست .بزرگترین مقدار
ویژه یک ماتریس همواره از هر ترم ماتریس کوچکتراست:
(∑Nj=1 |kij| )7

1
mii

≤ ⍵i

با جایگزینی رابطه ( )3دررابطه ( ،)7رابطه ( )8بدست می آید:
N

1

)⍵ i ≥ ∆t2 ∑|kij| (8
4

j=1

ضریب میرایی در رابطه ( )0را میتوان از رابطه ( )9بدست آورد[:]1
2
)(9
𝜔0

=𝑣=1

در این رابطه𝑣 و  C , ω0به ترتیب کوچکترین فرکانس ویژه سیستم ،ضریب میرایی و کاهش میرایی هستند .کوچکترین
فرکانس اصلی سیستم اجزای محدود را میتوان از تقریب خارج قسمت رایلی به دست آورد[.]3
)𝑡(𝑞𝐾 )𝑡(𝑞
)(16
)𝑡(𝑞𝑀 )𝑡(𝑞

≤ 𝜔0

با در نظرگرفتن روابط ( )9و ( ،)16رابطه ( )11برای ضریب میرایی در لحظه  tبه دست می آید:
)q(t) Kq(t
)(11
)q(t) Mq(t

√ c(t) = 2.

 -5مشخصات مدل های مورد مطالعه
.1
.2
.3
.4
.3

ابعاد سقف ها  0متر در  0متر به مساحت  30متر مربع میباشد.
نوع و مقدار ماده منفجره موجود در خمپاره  TNTو به میزان  366گرم میباشد[.]7
محل فرود خمپاره بر روی سقف در نظر گرفته شده است.
بار زنده سقف به عنوان سازه مسکونی  266کیلوگرم بر متر مربع در نظر گرفته شده است[.]3
میلگردهای مورد استفاده از نوع  A3آجدار هستند[.]2
3
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.0

مقاومت مشخصه کلیه مدل ها  46مگاپاسکال در نظر گرفته شده است.
جدول -7مشخصات مدل های مورد مطالعه

مدل سقف

تیرچه بلوک

ضخامت

ضخامت

قطر

سقف

بتن

میلگرد

)(mm

)(mm

)(mm

336

166

26

336

ارتفاع تیرچه
یا IPE
)(mm

236

توضیحات
 -1روی تیرچه ها یک الیه مش آرماتور نمره  26آجدار به
فواصل  166میلیمتری در نظر گرفته شده است.
 -2قالب از جنس یونولیت فشرده است.
 -3ژوئن به فواصل  2666میلیمتری با دو عدد میلگرد نمره
 26در نظر گرفته شده است.
 -4میلگردهای مورد استفاده در تیرچه  3عدد میلگرد نمره 18
در قسمت تحتانی و  1میلگرد نمره  18میلیمتری در قسمت
فوقانی وجود دارد.
 -3فاصله محور تا محور تیرچه های دوبل سقف  366میلیمتر
است.

166

26

236

 -1روی تیرچه ها یک الیه مش آرماتور نمره  26آجدار به
فواصل  166میلیمتری در نظر گرفته شده است.
 -2قالب از جنس یونولیت فشرده است.
 -3ژوئن به فواصل  2666میلیمتری با دو عدد میلگرد نمره
 26در نظر گرفته شده است.
 -4نبشی  46در  8میلیمتر در قسمت فوقانی و ضخامت ورق
تحتانی به همراه یک میلگرد تقویت نمره  18در نظر گرفته
شده است.
 -3فاصله محورتامحور تیرچه دوبل  366میلیمتر

326

166

26

226

 -1شبکه میلگردهای مورد استفاده با قطر  26میلیمتر و به
فواصل136میلیمتر هستند.
 -2فواصل تیرهای فرعی  1266میلیمتر میباشد.

466

166

26

226

دال بتن آرمه

266

146

26

-------

وافل

366

166

26

-------

تیرچه کرومیت

کامپوزیت

عرشه فوالدی

4

 -1شبکه میلگردهای مورد استفاده با قطر  26میلیمتر و به
فواصل166میلیمتر هستند.
 -2فواصل تیرهای فرعی  1266میلیمتر میباشد.
 -3ارتفاع قالب  76میلیمتر در نظر گرفته شده است.
 -4زاویه قالب با راستای افق  43درجه در نظر گرفته شده
است.
شبکه میلگردهای مورد استفاده با قطر  26میلیمتر و به فواصل
 136میلیمتر هستند.
 -1شبکه میلگردهای مورد استفاده فوقانی و تحتانی با قطر 26
میلیمتر و به فواصل 166میلیمتر هستند.
 -2قالب به صورت مکعب مستطیل به ضلع  86و ارتفاع 136
میلیمتر در نظر گرفته شده است.
 -3فاصله قالب ها از یکدیگر 266میلیمتر در نظر گرفته شده
است.
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یوبوت

366

166

26

-------

پیش تنیده

266

266

13.24

-------

قالب تونلی

266

126

26-22

-------

 -1شبکه میلگردهای مورد استفاده فوقانی و تحتانی با قطر 26
میلیمتر و به فواصل 166میلیمتر هستند.
 -2قالب به صورت مکعب مربعی به ضلع  106میلیمتر در نظر
گرفته شده است.
 -3فاصله قالب ها از یکدیگر 266میلیمتر در نظر گرفته شده
است.
 -7تنش تسلیم کابل ها  1824مگاپاسکال در نظر گرفته شده
است.
 -2قطر کابل ها  13.24میلیمتر در دو جهت به فواصل
266میلیمتر در نظر گرفته شده است.
 -9میزان کشش کابل ها  366مگاپاسکال در نظر گرفته شده
است.
 2شبکه میلگرد در سقف به قطر  26و در دیوار  22میلیمتر به
فواصل  166میلیمتر است.

در این قسمت به خواص بتن پرداخته شده است .به طوری که چگالی آن  2466کیلوگرم بر متر مکعب  ،ضریب پواسون
 6.2و مدول یانگ آن  29723مگاپاسکال فرض شده است[.]4
جدول -2مشخصات محدوده پالستیک بتن
Viscosity
parameter

(پارامتر ویسكوزیته)

K
(ضریب شكل)

6.661

6.007

fb0/fc0

1.10

Eccentricity

(خروج از مركزیت)
6.1

Dilatio Angle

(زاویه اتساع)
36

جدول -9مقادیر تنش تسلیم و كرنش غیر االستیک بتن
)Inelastic Strain(mm

)Yield Stress(Mpa

6

17.37

6.666664

19.62833333

6.666610

26.23333333

6.666629

21.43100007

6.666699

23.06833333

6.666143

27.38100007

6.666963

33

6.661362

31.87333333

6.662333

26.00100007

6.662338

17.31333333

6.663664

9.43
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جدول -4مقادیر تنش تسلیم و كرنش ترک خوردگی بتن
)Cracking Strain(mm

)Yield Stress(Mpa

6

3.838333333

6.66663

2.083333333

6.6662

1.113

6.661

6.623333333

جدول -5مقادیر خرابی كششی و كرنش ترک خوردگی بتن
)Cracking Strain(mm

Damage Parameter

6

6

6.66663

6.169843684

6.6662

6.386098043

6.661

6.93

جدول -6مقادیر خرابی فشاری و كرنش غیر االستیک بتن
)Inelastic Strain(mm

Damage Parameter

6

6

6.666664

6.661289423

6.666610

6.664763130

6.666629

6.668013243

6.666699

6.629683003

6.666143

6.64210233

6.666963

6.20484073

6.661362

6.437371660

6.662333

6.079718963

6.662338

6.737424322

6.663664

6.802334782

در این قسمت به خواص آرماتور فوالدی پرداخته شده است .به طوری که چگالی آن  7836کیلوگرم بر متر مکعب ،ضریب
پواسون  6.3و مدول یانگ  2.63×163مگاپاسکال فرض شده است[.]2
جدول -1مقادیر محدوده پالستیک میلگردها
)Plastic Strain(mm

)Yield Stress(Mpa

6

366

6.61

316

6.1

336

6.3

466

 -6كانتور مدل های مورد مطالعه
در این قسمت کانتورهای خرابی کششی و فشاری ،تنش ،تغییر مکان و کرنش پالستیک نشان داده شده است.
0
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 -7-6كانتورهای مدل سقف تیرچه بلوک

شكل  - 7كانتور خرابی فشاری سقف تیرچه بلوک

شكل  - 2كانتور خرابی كششی سقف تیرچه بلوک

شكل  - 9كانتور تنش سقف تیرچه بلوک

شكل  - 4كانتور تغییرمكان سقف تیرچه بلوک
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شكل  - 5كانتور كرنش پالستیک سقف تیرچه بلوک

 -2-6كانتورهای مدل سقف تیرچه كرومیت

شكل  - 6كانتور خرابی فشاری سقف تیرچه كرومیت

شكل  - 1كانتور خرابی كششی سقف تیرچه كرومیت

شكل  - 8كانتور تنش سقف تیرچه كرومیت
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شكل  -3كانتور تغییرمكان سقف تیرچه كرومیت

شكل  -71كانتور كرنش پالستیک سقف تیرچه كرومیت

 -9-6كانتورهای مدل سقف كامپوزیت

شكل  -77كانتور خرابی فشاری سقف كامپوزیت

شكل  -72كانتور خرابی كششی سقف كامپوزیت

شكل  -79كانتور تنش سقف كامپوزیت

شكل  -74كانتورتغییرمكان سقف كامپوزیت
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شكل  -75كانتوركرنش پالستیک سقف كامپوزیت

 -4-6كانتورهای مدل سقف عرشه فوالدی

شكل  -76كانتورخرابی فشاری سقف عرشه فوالدی

شكل  -71كانتورخرابی كششی سقف عرشه فوالدی

شكل  -78كانتورتنش سقف عرشه فوالدی

شكل  -73كانتورتغییرمكان سقف عرشه فوالدی
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شكل  -21كانتوركرنش پالستیک سقف عرشه فوالدی

 -5-6كانتورهای مدل سقف دال بتن آرمه

شكل  -27كانتور خرابی فشاری سقف دال بتن آرمه

شكل  -22كانتور خرابی كششی سقف دال بتن آرمه

شكل  -29كانتور تنش سقف دال بتن آرمه

شكل  -24كانتورتغییرمكان سقف دال بتن آرمه
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شكل  -25كانتوركرنش پالستیک سقف دال بتن آرمه

 -6-6كانتورهای مدل سقف وافل

شكل  -26كانتورخرابی فشاری سقف وافل

شكل  -21كانتورخرابی كششی سقف وافل

شكل  -28كانتورتنش سقف وافل
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شكل  -23كانتورتغییرمكان سقف وافل

شكل  -91كانتوركرنش پالستیک سقف وافل

 -1-6كانتورهای مدل سقف یوبوت

شكل  -97كانتورخرابی فشاری سقف یوبوت

شكل  -92كانتورخرابی كششی سقف یوبوت
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شكل  -99كانتورتنش سقف یوبوت

شكل  -94كانتورتغییرمكان سقف یوبوت

شكل  -95كانتوركرنش پالستیک سقف یوبوت

 -8-6كانتورهای مدل سقف پیش تنیده

شكل  -96كانتور خرابی فشاری سقف پیش تنیده

شكل  -91كانتور خرابی كششی سقف پیش تنیده
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شكل  -98كانتور تنش سقف پیش تنیده

)7
شكل  -93كانتور تغییرمكان سقف پیش تنیده

شكل  -41كانتور كرنش پالستیک سقف پیش تنیده

 -3-6كانتورهای مدل سقف قالب تونلی

13

نشریه علمی-تخصصی پژوهشهای نوین علوم مهندسی
 )2شكل  -47كانتور خرابی فشاری سقف قالب تونلی

 )9شكل  -42كانتور خرابی كششی سقف قالب تونلی

شكل  -49كانتور تنش سقف قالب تونلی

شكل  -44كانتور تغییرمكان سقف قالب تونلی

شكل  -45كانتور كرنش پالستیک سقف قالب تونلی

10

سال سوم ،شماره نوزده و بیست ،مرداد و شهریور 7931

 -1نتیجه گیری
در این مطالعه پس از مدلسازی توسط نرم افزار آباکوس و بررسی خرابی های موجود مشخص گردید که سقف تیرچه بلوک
ضعیف ترین عملکرد را در میان مدل ها را دارد .استفاده از سقف تیرچه کرومیت با توجه به عملکردی قابل قبول توجیه
اقتصادی ندارد .سقف های کامپوزیت ،عرشه فوالدی ،دال بتن آرمه ،وافل و سیستم قالب تونلی عملکرد خوب و قابل قبول
همراه با توجیه اقتصادی از خود نشان دادند .سقف های یوبوت و پیش تنیده عملکردی عالی با توجیه اقتصادی از خود نشان
دادند و استفاده از آن ها در سازه های با دهانه های بزرگ و پر اهمیت توصیه میگردد.

مراجع
 -1بحیرایی ،محمد" ،)1394(.بررسی روش آنالیز دینامیکی با رویکرد صریح در بارگذاری های شدید (مطالعه موردی بر
روی سه نمونه دال بتنی) " ،مجله علوم و مهندسی زلزله ،سال دوم ،شماره اول.
 -2مبحث دهم مقررات ملی ساختمان (سازه های فوالدی) ،سال. 1392
 -3مبحث ششم مقررات ملی ساختمان (بارهای وارد بر ساختمان) ،سال .1392
 -4مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (سازه های بتن آرمه) ،سال . 1392
5. Rong, B.D. and Xian, L.J. (2009). Numerical Simulation of Bridge Damage under Blast Loads.
wseas transactions on computers; 8; p. 1564-1574.
6. Van der meer, L.J. (2008). Dynamic Response of HighRise Building Structures to Blast Loading.
Research report; Eindhoven University of Technology; A-2008.3, O-2008.8
7. 60mm mortar bombs NATO STANDARD ENG.
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بررسی پارامترهای ژئومکانیکی تودهسنگی در ساختگاه سد سرمشک
امیررضا گرشكی ،7جعفر رهنما راد

2

دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی ،دانشگاه ازاد اسالمی واحد زاهدان
Argereshki@gmail.com

دانشیار و عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی ،دانشگاه ازاد اسالمی واحد زاهدان
Jrahnama2003@gmail.com

چكیده
پارامترهای زمینشناسی و زمین شناسی مهندسی نقش بسیار مهمی در طراحی و نحوه اجرای سدها خواهد
داشت .نقش فاکتورهای طبیعی هیچکدام مهمتر از فاکتور زمین شناسی و زمین شناسی مهندسی نمیباشد .این
بدین منظور نیست که فقط باید خصوصیات سازند را بدست آورد ،اما مواد و مصالح دردسترس نسبت به دیگر
مصالح از اهمیت بسزایی برخوردار است .مثالهای بسیار زیادی را میتوان مطرح نمود که عدم توجه دقیق به
شرایط و وضعیت زمینشناسی ساختگاه برای ساختن آن سد مشکالت فراوانی به همراه هزینههای سرسام آور
برای احداث آن متقبل شده است .محل ساختگاه سد سرمشک در جنوب استان کرمان و حدود  23کیلومتری
شرق شهر رابر و  43کیلومتری شمال شرق شهرستان بافت و در بر روی رودخانه سرمشک و از سرشاخه های
رودخانه هلیل رود قرار دارد .در این ساختگاه با توجه به گمانههای حفازی شده خصوصیات ژئومکانیکی و
ژئوتکنیکی ساختگاه را استخراج نموده و با استفاده از وضعیت زمین شناسی مهندسی در ساختگاه سد به طبقه-
بندی توده سنگی براساس  Q ,RMRو  GSIپرداخته شده است که نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهد در
محدوده محور و تکیه گاههای سد سرمشک ،شاخص کیفی توده سنگ در رده خیلی خوب تا عالی بوده و با
افزایش عمق شاخص کیفی توده سنگ افزایش می یابد که این خود نشان دهنده کیفیت قابل قبول توده سنگ
در محدوده محور سد می باشد و از طرفی نتایج بدست آمده از نشان دهنده وضعیت کیفی مناسب در ساختگاه
سد بوده است.
واژگان كلیدی :زمین شناسی مهندسی ،پارامترهای ژئومکانیکی  ،ساختگاه سد ،خصوصیات ژئوتکنیکی

-7مقدمه
امروزه با توجه به رشد سریع جمعیت و پیشرفت چشمگیر صنایع ،نیاز به منابع آب بیش از پیش احساس میشود.از طرفی
کشور ما در منطقه گرم و نیمه خشک واقع شده است که بارندگی درآن ازمیانگین جهانی کمتر است و در بیشتر نقاط کشورمان
بارندگی به صورت فصلی بوده و درصورت مهار نشدن به صورت آب های جاری و سیالب هدر خواهد رفت .منابع آب زیرزمینی
نیز محدود میباشند و در صورت استفاده بیرویه ،از بین خواهند رفت .بنابرین نیاز به کنترل نزوالت جوی و مهار آن امری الزم
و ضروری میباشد.
سدها سازههایی هستند که برای به تله انداختن و محصور نمودن آب احداث میشوند و برای مقاصد مختلفی چون ذخیره
کردن آب برای مصارف شهری ،کشاورزی ،تولید نیروی الکتریسیته ،مقابله با سیل و  ...استفاده میگردند(معماریان .)1374،یکی
از مسائل مهم در ارتباط با سدها انتخاب محل مناسب میباشد زیرا شرایط مناسب وخوب پی از نیازهای اساسی در سد سازی
میباشد محل سدها بایستی به لحاظ پایداری در مقابل لغزندگی ،نشست ،تغییر شکل ،نفوذ و نشت و فشارباال دهنده(1فشار
تحتانی) مورد بررسی قرار گیرند که در این رابطه آب زیر زمینی و میزان نشت از مهمترین مسائل در پایداری سدها می
باشد(کیوانی .)1309،فرار بیش از حد آب از خالل شکافها و حفرات موجود در سنگها و یا خاکریز بدنه سدها و یا سنگها و
1Uplift
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رسوبات زیر آن باعث کاهش ظرفیت مخزن میشود .آمار نشان میدهد که جریان نشت در زیر پی سدها باعث  23درصد
خرابیها در همه انواع سدها و  36درصد خرابیها در سدهای خاکی بوده است(کیوانی.)1309،
برای شناسایی بهتر شرایط زمینشناسی و زمینشناسی مهندسی و تعیین میزان و چگونگی نشت آب از ساختگاه سد و
راهکارهای مقابله با آن ،آزمایشهای فشار آب و تزریق آزمایشی دوغآب در گمانههای اولیه حفاریشده انجام میگیرد .برای این
منظور تعیین هندسه درزهها و ناپیوستگیها ،جهت و وضعیت بازشدگی درزهها حائز اهمیت ویژهای میباشد .با توجه به داده-
های حاصل از این آزمایشها و در نظر گرفتن ویژگیهای مغزه حفاری میتوان رفتار هیدرولیکی سنگها را تفسیر نمود و
جزئیات مناسب عملیات تزریق دوغاب برای ایجاد پرده آببند را ارائه نمود(Houlsby, 1976).
مطالعات زیادی توسط محققین مختلف بر روی نفوذپذیری تودههای سنگی و درزههای موجود در سنگ در ساختگاههای
سدهای مختلف انجام شده است ،از آن جمله میتوان مطالعات  )1988( Snowاشاره کرده همچنین  )1990( Kutznerو
 )1993 ( Priestبه بررسی شرایط زمین برای آب بندی پی سد از نظر وضعیت و آرایش پرده آببند با توجه به خصوصیات زمین
شناسی ساختگاه پرداخته است Witherspoon .و همکاران ( )1986به بررسی مفهوم بازشدگی هیدرولیکی درزهها پرداخته اند
که این مطالعات توسط  leeو همکاران ( Barton ،)1993و  Wei ،)1993( Priest ،)1997( Quadrosو وهمکاران ( )2661و
 Parkو همکاران ( )2662دنبال شده است .همچنین محققین زیادی به بررسی خصوصیات زمینشناسی مهندسی ساختگاه
سدها و تاثیر آن بر آبگذری پرداختهاند که از جمله میتوان به  Gobadi ،)2663( Turkmenو همکاران ( Kocbay ،)2663و
 Uromeihy ،)2660(Kilicو  Gurocak ،)2667( Barzegariو  Ajalloeian ،)2611( Alemdagو همکاران (،)2611
 Zeidabadiو همکاران( Sadeghiyeh ،)2612و همکاران ( Rastegarnia ،)2612و همکاران ( Rahimi ،)2610و همکاران
( )2618اشاره کرد.
با توجه به اینکه هر ساختگاه دارای خصوصیات زمینشناسی مهندسی و درزهداری متفاوتی با یکدیگر می باشند .بنابراین
بررسی خصوصیات زمینشناسی مهندسی هر ساختگاه جهت بررسی خصوصیات زمینشناسی مهندسی و نفوذپذیری ساختگاه
از اهمیت باالیی برخوردار خواهد بود؛ بنابراین با توجه به خصوصیات زمینشناسی ،زمینشناسی مهندسی ،ژئوتکنیکی و
درزههای منطقه مورد مطالعه ساختگاه سد سرمشک به آبگذری در ساختگاه پرداخته و همچنین با توجه به نتایج آزمایشگاهی و
صحرایی در ساختگاه به بررسی رگرسیونی بین پارامتر مختلف زمینشناسی مهندسی نسبت به نفوذپذیری پرداخته شده است.

-2منطقه مورد مطالعه
سد سرمشک در استان کرمان و حدود  23کیلومتری شرق شهر رابر و  43کیلومتری شمال شرق شهرستان بافت قرار دارد.
مختصات جفرافیایی ساختگاه سد موقعیت ˈˈ 29˚ 18ˈ 24/3عرض شمالی و ˈˈ 37˚ 4ˈ 4/1طول شرقی می باشد .دستیابی به
ساختگاه از طریق حدود  184کیلومتر جاده آسفالته کرمان – رابر و حدود  22کیلومتری بعد از شهر رابر در مسیر رابر –
ساردوئیه از سمت چپ جاده جدا شده و در حاشیه رودخانه سرمشک پیش می رود و پس از طی  2/7کیلومتر به موقـعیت سد
سرمشـک مـی رسد ( .شکل) 1

-9زمین شناسی منطقه مورد مطالعه
براساس تقسیمات ناحیه ای ،گستره طرح در کمربند آتشفشان زون ارومیه – دختر قرار گرفته است.که در منطقه کرمان
توسط کارشناسان سازمان زمین شناسی کشور به زیر کمربندهای دهج – ساردوئیه ،بلوک میانی جبالبارز و ناحیه اسفندقه –
سبزواران(جیرفت)تقسیم بندی شده است .محدوده مورد مطالعه از شمال ،شمال باختر توسط کوههای الله زار با حداکثر
ارتفاع 4370متر از سطح دریا از جنوب ،خاور توسط کوه بحرآسمان با حداکثر ارتفاع  3636متر از سطح دریا احاطه شده است.
ناحیه مورد مطالعه از دو قسمت کوهستانی در شمال و جنوب خاور و قسمت پست و کوهپایه ای در جنوب و باختر تشکیل
شده است .بیشنه رقوم ارتفاعات در قسمتهای شمال و شمال خاور در کوهــهای الله زار و هنزا به بیش از  4666متر از سطح
دریای آزاد رسیده و کمینه رقوم ارتفاعی در قسمتهای جنوبی و باختری بین  1866تا  2666متر از سطح دریا متغییر می باشد.
به دلیل اینکه ارتفاعات از سنگهای آذرآواری و آتشفشانی و نفوذیهای ٱذرین دوران سوم تشکیل شده و سراسر دشتها توسط
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نئوژن و کواترنر پوشانده شده است ،رفتار متفاوت فرسایش و عوامل هوازدگی باعث ایجاد یک سیستم زهکش درختی متمرکز،
نز دیک یکدیگر در جهت شمال به جنوب باختر شده است .رودخانه های منطقه طرح غالباٌ به صورت فصلی هستند و در حقیقت
جمع کننده سیالبها و طغیانهای منطقه می باشند .بطور کلی از دیدگاه زمین ریخت شناسی محل طرح در منطقه نسبتاٌ پست و
کوهپایه ای با دره های تا حدودی عمیق و دامنه های تقریباٌ پر شیب قرار گرفته است (شکل .)2

شكل -7موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه

شكل -2موقعیت سد در نقشه رقومی منطقه

در منطقه مورد مطالعه واحدهای سنگی ائوسن تا عهد حاضر دیده میشود که واحدهای ائوسن شامل سنگهای آذرآواری،
آذرین و رسوبی که شامل توف ،آلگومرا و خاکستر آتشفشانی میباشد .واحدهای الیگوسن شامل سازندهای رسوبی قم با توالی
آهکی و آواریهای ضخیم الیه مشخص شده است .واحدهای میوسن شامل سنگهای آذرین ( گرانودیوریت ،داسیت-آندزیت) و
سنگهای رسوبی ( کنگلومرا ،ماسهسنگ ،گلسنگ) میباشد و واحدهای پلیوسن شامل الیه های ضخیم و آواری دیده میشود .در
محدوده ساختگاه و مخزن سد بر روی سازند قرمز فوقانی با سن میوسن میباشد که شامل ماسهسنگ و میکروکنگلومرا و
گل سنگ میباشد (شکلهای  3تا .)0
گسلهای اصلی منطقه شامل گسلهای کوهبنان ،نای بند ،گوک و سبزواران است که نسبت به منطقه مورد مطالعه فاصله
بیش از  26کیلومتری را دارند.

شكل -9نقشه زمین شناسی ساختگاه سد

شكل -4واحدهای ماسه سنگی در ساختگاه سد
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شكل -5نمای از واحدهای ماسه سنگی در ساختگاه
سد

شكل -6نمای از وضعیت ژئومورفولوژیكی منطقه

-4خصوصیات ناپیوستگیها
مطالعات زمین شناسی سطحی و برداشت ناپیوستگیهای موجود در واحدهای سنگی در ساختگاه سد نشان میدهد که در
این واحدها با توجه به برداشتهای انجام شده در مجموع  3دسته ناپیوستگی بوده که شامل یک دسته الیه بندی و دو دسته
درزه میباشد .با توجه به برداشتهای صحرایی با توجه به استاندارد  ISRMبرداشتهای درزهها در این منطقه انجام گردید که
خصوصیات این درزه ها در هر دو تکیهگاه با توجه به واحدهای سنگی در این ساختگاه ثبت و سپس مورد تحلیل قرار گرفت.
واحدهاس سنگی در منطقه توسط رسوبات آبرفتی پوشیده شده و الیه مزبور تحت فرسایش قرار گرفته و به همین دلیل اندازه-
گیری مشخصات سیستم درزه و الیهبندی در این الیه ها مشکل میباشد .لذا در موقعیت ساختگاه سد سعی شد در برونزدهایی
که سیستم درزهها و الیهبندی در ارتفاعات و در مسیر رودخانه دیده میشد برداشت انجام گیرد و بیشتر در نواحی مرتفع و در
قسمتهایی که الیههای ماسهسنگی برونزد دارند و سطح الیهبندی مشخصی دیده شده برداشت صورت گرفته است.
تعداد مجموع برداشتهای انجام شده برابر با  466درزه بوده است که  266درزه در تکیه گاه راست و  266درزه در تکیه گاه
چپ برداشت شده است .در اشکال  7و  8و جدول  1نمایی از وضعیت درزه ها در تکیه گاه راست سد و در اشکال  9و 16و
جدول  2وضعیت درزه ها در تکیه گاه چپ نشان داده شده است.

شكل  -1وضعیت درزهها در تكیه گاه راست سد

22

شكل  -8رز دیاگرام درزهها در تكیه گاه راست سد

سال سوم ،شماره نوزده و بیست ،مرداد و شهریور 7931

شكل  -71وضعیت درزه ها و رزدیاگرام درزه ها در تكیه

شكل  -3وضعیت درزه ها در تكیه گاه چپ سد

گاه چپ سد

جدول  -7مشخصات درزه های برداشت شده در محدوده تكیه گاه راست
ویژگیه های

فاصله داری ( سانتیمتر)

هندسی

شیب

جهت شیب

21-6

61-21

211-61

>211

<7

9-7

71-9

>71

<1.5

BEDDING

23

213

18.75

78.13

3.12

71 -1/5

J2

81

114

28.57

42.87

28.57

71.43

صاف -زبر

J1

54

014

85.71

14.29

طول (متر)

(میلیمتر)

موج دارد  -زبر

ناپیوستگی

بازشدگی

زبری

100

100

28.57

100

57.14

100

100

100

100

جدول  -2مشخصات درزه های برداشت شده در محدوده تكیه گاه چپ
ویژگیه های
هندسی

فاصله داری ( سانتیمتر)

شیب

جهت شیب

02-6

62-02

022-62

>022

<1

3-1

12-3

>12

<2.0

12 -2/0

صاف -زبر

82
76

47
48
24

258
322

347
128
220

75
45.46
18.75

100
25

37.5
62.5

25
13.64
37.5

100
100

18.75

100

100
100
100

50

40.9

58.33
27.27

31.82

65.18

40.91

41.67

50

50
22.73
37.5

34.9

100

BEDDING

77.27

J4

62.5

J3

100

J2

50

J1

بازشدگی
(میلیمتر)

موجدارد  -زبر

ناپیوستگی

طول (متر)

زبری
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-5گمانههای اكتشافی
به منظور دستیابی به شرایط زیرسطحی و مقایسه با یافته های زمین شناسی سطحی نیاز به حفر گمانه در ساختگاه سد
بوده است .به همین منظور تعداد  3گمانه در ساختگاه به مجموع  126متر حفاری گردید که در این گمانه ها عالوه بر نمونه-
گیری ،آزمایشهای صحرایی نظیر لوفران و لوژون و  SPTانجام گردید است که در شکل  11موقعیت گمانههای اکتشافی در
ساختگاه نشان داده شدهاست.
-6كیفیت توده سنگ )(RQD
بمنظور توصیف کیفی سنگ براساس نتایج حفاریهای اکتشافی ،شاخص کیفی سنگ( )RQDبرای کلیه گمانه های حفر
شده محاسبه گردیده است .نتایج بدست آمده از حفاری گمانه های اکتشافی ،بیانگر وجود سیستم های درز و شکاف و توسعه
هوازدگی در بخشهای سطحی سنگ می باشد که با عمیق تر شدن گمانه ها ،شاخص کیفی سنگ بهبود می یابد .در اشکال 12
تا  10میزان درصد تغییرات شاخص کیفیت توده سنگ در هر گمانه نشان داده شده است.
90.7
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شكل  -77موقعیت گمانههای حفر شده در ساختگاه سد
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شكل  -72طبقه بندی شاخص كیفیت توده سنگ در گمانه
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شكل  -79طبقه بندی شاخص كیفیت توده سنگ در گمانه

شكل  -74طبقه بندی شاخص كیفیت توده سنگ در گمانه

SM-213

SM-214

24

سال سوم ،شماره نوزده و بیست ،مرداد و شهریور 7931
95

0

0

5

0

100
80
60
40
20
0

24-0 50-25 75-50 90-75 100-90
SM-215

)RQD (%

82/6

10/8

4

0

0

100
80
60
40
20
0

24-0 50-25 75-50 90-75 100-90
SM-211

)RQD (%

شكل  -75طبقه بندی شاخص كیفیت توده سنگ در گمانه

شكل - 76طبقه بندی شاخص كیفیت توده سنگ در گمانه

SM-215

SM-211

همانطور از بررسی نتایج مندرج در جداول فوق بر می آید ،در فواصل ابتدایی گمانه ها با توجه به تاثیر هوازدگی سطحی
مقادیر  RQDدر رده ضعیف تا خیلی ضعیف قرار می گیرد در حالیکه در اعماق بیشتر که از زون های هوازده سطحی فاصله
گرفته اند ،دارای مقادیر شاخص کیفی توده سنگ در کران باالی رده متوسط تا عالی می باشد .متوسط عمق زون ها هوازده
براساس نتایج گمانه های اکتشافی  3-2متر ارزیابی شده است و معموالٌ در پایین تر از این عمق ،ضمن کاهش عوامل هوازدگی
و دانسیته درزه داری سنگ ،شاخص کیفی سنگ بهبود قابل مالحظه ای می یابد الزم به ذکر است که در بخشهای مختلف،
وجود گسلها ،درزه ها و زونهای خرد شده تکتونیکی ،توده سنگ در شرایط سالم و عالی قرار می گیرد.
بر این اساس شاخص کیفی سنگ در گمانه های اکتشافی مربوط به سد سرمشک مورد بررسی قرار گرفته که نتایج
تغییرات  RQDهر ناحیه در قالب هیستوگرام در شکل  17ارائه شده است .همانگونه که مشاهده می شود وضعیت کیفی توده
در هر دو تکیه گاه در رده خوب تا عالی است و تنها در برخی نقاط به صورت موضعی ،شاخص کیفی اندکی کاهش می یابد.
نتایج بدست آمده از حفاری گمانه های اکتشافی مسیر سد سرمشک ،بیانگر وجود سیستم درز و شکاف و توسعه هوازدگی در
بخشهای سطحی سنگ می باشد که با عمیق تر شدن گمانه ها ،درزه ها و زونهای تکونیکی بصورت موضعی مقادیر شاخص
کیفی سنگ بهبود می یابد .الزم به ذکر است که دربخشهای مختلف وجود گسلها ،درزه ها و زونهای تکتونیکی بصورت موضعی
مقادیر شاخص کیفی سنگ را کاهش می دهد ولی با دور شدن از شعاع تاثیر زونهای خرد شده تکونیکی ،توده سنگ در شرایط
سالم و عالی قرار می گیرد .همانطور که در شکل  17نشان داده شده است میانگین  RQDدر  3گمانه مورد بررسی  03درصد
به دست آمده است.

شكل  -71هسیتوگرام پراكندگی داده های  RQDدر گمانه های ساختگاه سد
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با توجه به نتایج بدست امده در ساختگاه سد ،مقطع زمین شناسی مهندسی همراه با جایگاه گمانهها و تغییرات  RQDدر
آن در شکل  18نشان داده شده است.

شكل -78مقطع زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد با توجه به وضعیت نفوذپذیری ساختگاه و تغییرات RQD

-1خصوصیات ژئومكانیكی سنگ بكر
به منظور تعیین ویژگی های فیزیکی و مکانیکی سنگ ،آزمایشهای مختلفی بر روی نمونه های اخذ شده از گمانه های
اکتشـافی حفر شده در موقعیت سد سرمشک انجــام گردیده است .که این آزمایش ها مطابق با روشهای پیشنهادی انجمن بین
المللی مکانیک سنگ ( ) ISRMو استاندارد مصالح آمریکا (  ) ASTMانجام شده اند.
 آزمایش های تعیین مشخصات فیزیکی شامل وزن مخصوص ،تخلخل ،درصد رطوبت و دوام به وارفتگی
 آزمایش مقاومت تک محوری ( )UCSبا تعیین مدول االستیسیته و نسبت پواسون
 آزمایش مقاومت فشاری محصور (سه محوره)
 آزمایش برش مستقیم بر روی سطوح اره بر و درزه های طبیعی
 آزمایش کشش غیر مستقیم (برزیلین)
 آزمایش تعیین سرعت عبور امواج فشاری و برشی
براساس نتایج به دست آمده از آزمایش های آزمایشگاهی ارائه شده ،خالصه نتایج این آزمایش ها برای سنگ سالم در محل
سد سرمشک درجدول  3ارائه شده است .دانسیته و تخلخل نمونه ها ،شاخص هایی برای ارزیابی میزان تراکم و سیمان شدگی
دانه ها هستند .این کمیت تابع شکل ،ابعاد ،استحکام و درجه تراکم و سیمان شدگی دانه ها می باشند .نتایج آزمایش های
دانسیته ،بیانگر تراکم نسبتاٌ باال و تخلخل کم تا متوسط ماسه سنگ های محدود سد سرمشک است .هیستوگرام دانسیته و
تخلخل این سنگ در شکلهای  19و  26ارائه شده است .همانطور که مالحظه می شود دانسیته سنگ های مذکور در بازه  2/3تا
 2/73گرم برسانتیمتر مکعب و تخلخل آنها در بازه  3تا  16درصد قرار دارد .گمبل ( )1971با استفاده از شاخص دوام وارفتگی
در دومین چرخه آزمایش ،سنگ ها را در شش رده مختلف دوام داری طبقه بندی کرده است .در این رده بندی سنگ هایی که
شاخص دوام آنها بیش از  98باشد در رده کمی نا مقاوم ،جای می گیرند .با توجه به جدول 4می توان دریافت که ماسنگ های
سد سرمشک در رده مقاوم قرار می گیرند.
برای تعیین خواص دینامیکی سنگ ها ،روی تعدادی از نمونه ها آزمایش اندازه گیری سرعت امواج برشی و فشاری در
شرایط اشباع انجام شد ..هیستوگرام داده های سرعت امواج فشاری و برشی این سنگ ها به ترتیب در شکلهای  21و 22نشان
داده شده است .همانطور که مالحظه می شود متوسط سرعت عبور موج فشاری  3736متر بر ثانیه و متوسط سرعت عبور موج
برشی در حدود  2133متر بر ثانیه اندازه گیری شده است.
آزمایش بار نقطه ای روشی است که برای اندازه گیری غیرمستقیم مقاومت سنگ کاربرد دارد .در این آزمایش شاخص بار
نقطه ای ، IS(50) ،اندازه گیری شده و با استفاده از آن مقاومت فشاری سنگ بصورت غیرمستقیم برآورد میشود .براساس این
آزمایش ،میانگین مقاومت فشاری ماسه سنگ محل سد سرمشک در شرایط اشباع برابر  74مگاپاسکال به دست آمده است.
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جدول  -9جمع بندی نتایج آزمایش های آزمایشگاهی انجام شده در ساختگاه سد سرمشک
آزمایش

كمیت
دانسیته خشکydry ،

آزمایش های شاخص

خواص دینامیكی

مقاومت فشاری نامحصور

مقاومت فشاری محصور

آزمایش برزیلی
برش مستقیم

واحد
gr/cm3
3

ماسه سنگ
2/06

gr/cm

2/03

چکالیn ،

%

3/4

سرعت عبور موج
فشاریvp،

m/sec

3736

سرعت عبور موج برشی،

m/sec

2133

دانسیته اشباعysat ،

VS

مدول یانگ دینامیکی،

Gpa

36/3

Ed
نسبت پواسونv،

-

6/20

مقاومت فشاری
نامحصورUCS،

Mpa

73

مدول یانگE،

Gpa

14/7

ضریب پواسونv،

-

6/31

مقاومت فشاری تک
محوره،

Mpa

167/3

ثابت mi

-

16

چسبندگیc،

Mpa

24/9

زاویه اصطکاک،

))o

41

مقاومت کششی برزیلی،

Mpa

3

چسبندگی سطحc،

Mpa

6

زاویه اصطکاک پایه،

))

30

o

آزمایش مقاومت فشاری نامحصور در دو حالت خشک و اشباع انجام شده که بر اساس آن مقاومت فشاری ،مدول
االستیسیته و نسبت پواسون سنگها اندازه گیری شده است .در شکلهای  23و  24هیستو گرام پراکندگی داده های مقاومت
فشاری نامحصور و مدول االستیسیته ماسه سنگ در شرایط اشباع ارائه شده است .بر اساس طبقه بندی انجمن بین المللی
مکانیک سنگ( ،)ISRMمقاومت فشاری این سنگ در رده محکم ( )Strongکه بازه 36تا  166مگاپاسکال را در بر می گیرد
قرار دارد.میانگین نسبت مدولی ( نسبت مدول یانگ به مقاومت فشاری ) ماسه سنگ برابر  266به دست آمده است .بر اساس
طبقه بندی دیر و میلر ( ،)1900بازه  36تا  266در رده نسبت مدولی کم و بازه  266تا  366در رده نسبت مدولی متوسط قرار
می گیرد .همانطور که شکل  23نشان می دهد نسبت مدولی ماسه سنگ در محدوده نسبت مدولی کم تا متوسط قرار دارد.
آزمایش های سه محوره با هدف برآورد پارامترهای ورودی معیارهای شکست موهر-کولمب و هوک – براون انجام شده
است .الزم به ذکر است این آزمایش ها بر روی ماسه سنگ های محل سد در شرایط اشباع انجام شد.در مجموع این آزمایش بر
روی  33نمونه (در قالب  11سری آزمایش) انجام شد که نتایج آنها در جدول  4ارائه شده است .همانطور که مشاهده می شود
مقدار ثابت  miکه از این آزمایش به دست آمده با محدوده پیشنهادی هوک ( )2666برای ماسه سنگ ها تفاوت دارد  .در
هوک – براون و موهر-
شکل  20دوایر موهر آزمایش ها و پوش شکست برازش یافته بر آنها بر اساس معیارهای تسلیم
کولمب نشان داده شده است.
به منظور تعیین مقاومت برشی سطوح ناپیوستگی ،آزمایش برش مستقیم بر روی نمونه های اشباع انجام شد .با پردازش
معیار خطی کولمب بر روی نتایج ،زاویه اصطکاک پایه برآورد شده است که نتایج آنها در جدول  4ارائه شده است.نمودار شکل
 ، 27نتایج مقاومت برشی سطوح بر حسب تنش قائم اعمال شده برای ماسه سنگ های سد سرمشک ارائه شده است.
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شكل -73هیستوگرام پراكندگی نتایج آزمایش دانسیته

شكل  -21هیستوگرام پراكندگی نتایج آزمایش تخلخل اشباع

اشباع ماسه سنگ

ماسه سنگ

شکل  -01هیستوگرام نتایج سرعت عبور امواج فشاری

شکل  -00هیستوگرام نتایج سرعت عبور امواج برشی ماسه

ماسه سنگ اشباع

سنگ اشباع

شکل  -03هیستو گرام پراندگی نتایج مقاومت فشاری

شکل  -02هیستوگرام پراکندگی نتایج مدول االستیسیته ماسه

نامحصور ماسه سنگ اشباع

سنگ اشباع
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شکل  -00تغییرات نسبت مدولی ماسه سنگ محل سد

شکل  -06نتایج آزمایش فشاری محصور بر روی ماسه

سرمشک براساس طبقه بندی دیر و میلر

سنگهای سد سرمشک

شکل  -02نتایج مقاومت برشی مستقیم بر روی نمونه های اره بر ماسه سنگ محل سد سر مشک

-8طبقه بندی توده سنگ در ساختگاه
طبقه بندی مهندسی از روش های متداول برای رده بندی بخشهای مختلف توده سنگ و ارزیابی کیفیت و پارامترهای
ژئومکانیکی آن است .روش های مختلفی برای طبقه بندی ارائه شده و مورد استفاده مهندسین و طراحان قرار می گیرد .در این
روش معموالٌ براساس معیارهایی شامل مشخصـات سنــگ و ناپیوستــگی های توده سنگ ،کیفیــت توده سنگ به صورت
کمی درآمده و براساس آن ،رده بنــدی می شود .از روش مرســوم برای رده بندی توده سنــگRock Mass ( RMR ،
 )RATINGو طبقه بندی  Qاشاره کرد که با توجه به نوع پارامتر و نتایج مورد استفاده تطابق بیشتری با نیازهای طرح دارند.
-7-8طبقه بندی RMR
طبقه بندی  RMRکه توسط بیناوسکی در سال  1970ارائه شده یکی از مهمترین طبقه بندی های موجود در زمینه رده
بندی مهندسی سنگ است .با تحلیل اطالعات جمع آوری شده مربوط به شرایط آب زیرزمینی ،وضعیت درزه ها و فاصله داری
آنها ،شاخص کیفی سنگ ( )RQDو مقاومت فشاری نامحصور ،مقادیر هر پارامتر استخراج و امتیاز توده سنگ بر اساس مجموع
امتیازهای ذکر شده مطابق جدول  3محاسبه شده است.
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جدول : -5طبقه بندی ژئومكانیكی  RMRدر توده سنگ محل سد سرمشک
مقدار

میانگین

حداقل

حداكثر

پارامتر

36 -116

8

7

16

96-166

19

18

26

26-06

16

16

12

پایایی )(m

6-3

4

2

4

بازشدگی)(mm
زبری سطح

6/1

4

4

4

کمی زبر تا زبر
تمیز و کمتر از 5mm

3

3

3

2

2

4

اندکی هوازده

3

3

3

خشک

13

13

13

76

00

79

مقاومت فشاری سنگ بکر)(Mpa
شاخص کیفی سنگRQD ،درصد
فاصله داری ناپیوستگی ها)(cm

وضعیت سطوح
ناپیوستگی

پرشدگی
هوازدگی

وضعیت آب زیرزمینی
امتیاز RMRتوده سنگ

-2-8طبقه بندی Q
روش طبقه بندی  Qبه وسیله بارتن و همکاران در سال  1974در انسیتو ژئوتکنیک نروژ ارائه گردید/ .شاخص  Qبر مبنای
 0پارامتر شامل شاخص کیفی سنگ ( ،)RQDعدد دسته درزه ها ( ،(JNعدد زبری درزه ها(  )Jrعدد هوازدگی و یا پرشدگی
درزه ها )  (Jaضریب کاهش آب ((  )Jwو ضریب کاهش تنش (  ) SRFمطابق رابطه زیر محاسبه می شود:

دامنه تغییرات شاخص  Qبرآورد شده و نتایج آنها در جداول  0ارائه شده است:
جدول  -6طبقه بندی  Qدر توده محل سد سرمشک
كمیت

مقدار

میانگین

حداقل

شاخص کیفی سنگ ()RQD

96-166

94

96

166

عدد دسته درزه ها( (JN

سه دسته درزه

9

9

9

عدد زبری درزه ها( )Jr

درزه ها با پایایی کم،
زبر و نامنظم

4

3

4

عدد هوازدگی و یا پرشدگی درزه ها
)(Ja

درزه ها تمیز ودارای
آغشتگی

1

1

1

عدد تراوش آب ( )Jw

خشک

1

1

1

روباره کم

2/3

2/3

2/3

10/7

12

17/8

ضریب کاهش تنش ( )SRF
امتیازQ

حداكثر

-9-8طبقه بندی GSI
شاخص ) GSI(Grological Strength Indexکه در سال  1994توسط هوک ارائه شده است در حقیقت یک فاکتور
کاهنده (تبدیلی) برای تعیین مقاومت توده سنگ از مقاومت سنگ بکر باتوجه به شرایط ساختاری توده سنگ است .این
شاخص ،دو پارامتر زیر از توده سنگ را در نظر می گیرد:
 ساختمان توده سنگ از نظر تعداد درزه ها که از بلوکی تا خرد شده متغیر است. وضعیت و کیفیت درزه هاماسه سنگ محل سد سرمشک ماهیت بلوکی دارند ،لذا می توان این توده سنگها از نظر ابعاد بلوک در زمره سنگهای بلوکی
) (Bدانست .از نظر وضعیت سطوح ناپیوستگی نیز نتایج برداشتهای انجام شده حاکی از سطح زبر ناهموار است که در بسیاری
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موارد فاقد پرشدگی یا پرکننده های ژیپس و کلسیت می باشد .بنابراین براساس شکل  29میانگین شاخص  GSIدر الیه های
ماسه سنگی ساختگاه سد برابر  01برآورد می شود.

شكل  -23طبقهبندی توده سنگ براساس GSI

-3پارامترهای ژئومكانیكی توده سنگ
برای محاسبه پارامترهای مقاومت برشی توده سنگ از معیار گسیختگی هوک – براون که آخرین ویرایش آن توسط هوک و
همکاران ( )2662ارائه گردیده است ،استفاده شده است .صورت کلی این معیار برای توده سنگ به صورت زیر است:

که در آن  ciمقاومت فشاری نامحصور سنگ بکر  s ، mbو  ثابت معیارهای هوک و براون برای توده سنگ هستند که با
استفاده از روابط زیر بدست می آیند ( .هوک) 2660 ،

که Dضریب آشفتگی) (Disturbance factorمی باشد.
در شکل 36پارامترهای ورودی این معیار معرفی شده است .الزم به ذکر است برای انجام محاسبات از نرم افزار RocData
کمک گرفته شده است .در این محاسبات ضریب آشفتگی برابر  6/2فرض شده است.برای محاسبه پارامترهای معیار شکست
موهر-کولمب (شامل چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی) ،تنش القایی وارد بر هر یک از حفاری های نرم افزار  RocDataوارد
شده و با برازش معیار خطی موهر -کولمب بر منحی غیر خطی هوک – براون پارامترهای چسبندگی و زاویه اصطکاک معادل
برآورد شده است( .شکل .)36
برای برآورد مدول تغییر شکل پذیری توده سنگ مذکور از نتایج آزمایشگاهی و برآورد پارامتر با استفاده از روابط ارائه شده
توسط هوک و دایدریچز( )2660استفاده شده است .این رابطه در حال حاضر یکی از مناسبترین روابط برای این منظور است:
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در شکل  36نتایج برآورد مدول تغییر شکل پذیری توده سنگ ها ارائه شده است.

شكل  -91پارامترهای هوک و براون و موهر كلمب در ساختگاه سد

-71نتیجه گیری
ساختگاه سد سرمشک در جنوب استان کرمان از واحد های تکتونیکی در ایران ،در زون ایران مرکزی قرار دارد .محدوده
سد از نظر چینه شناسی در سازند قرمز باالیی قرار گرفته است که عمدتاً از واحدهایی شامل ماسه سنگ ،گل سنگ و سنگ
آهک تشکیل شده است .سن این واحد های سنگی متعلق به دوران میوسن است .برآورده های اولیه از وضعیت سنگ چینه
شناسی و ساختاری محور شامل بررسی نفوذپذیری توده ماسه سنگ های محدوده سد و تکیه گاهها و همچنین وضعیت
آبگذری سازند قرمز باالیی در پایین دست سد و بررسی ساختارهای زمین شناسی محدوده ،نمایانگر پایین بودن احتمال فرار
آب می باشد.
یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر فرار آب وضعیت تکتونیکی منطقه شامل سیستم ناپیوستگی ها ،گسل ها و وضعیت الیه
بندی است که نقش عمده ای در آبگذری دارند .اما با توجه به شیب و جهت شیب ناپیوستگی ها ،بازشدگی و مواد پرکننده
آنها ،این ناپیوستگی ها تنها در صورت ایجاد شبکه شکستگی قابلیت انتقال آب را دارند .از سوی دیگر با توجه وجود مقاطع با
نفوذپذیری نسبتاٌ باال در برخی گمانه ها ،که نشان دهنده پتانسیل احتمالی آبگذری است و همچنین وجود الیه های با قابلیت
فرسایش پذیری نظیر گل سنگ ها که در صورت جریان آب فرسایش می یابند.
نتایج بدست آمده از حفاری گمانه های اکتشافی ،بیانگر وجود سیستم های درز و شکاف و توسعه هوازدگی در بخشهای
سطحی سنگ می باشد که با عمیق تر شدن گمانه ها ،شاخص کیفی سنگ بهبود می یابد .بر این اساس شاخص کیفی سنگ
در گمانه های اکتشافی مربوط به سد سرمشک مورد بررسی قرار گرفته که نتایج تغییرات  RQDهر ناحیه نشان می دهد
وضعیت توده کیفی در هر دو تکیه گاه در رده خوب تا عالی است که نشان دهنده کیفیت قابل قبول توده سنگ در محدوده
محور سد می باشد.
با استفاده از شاخص دوام وارفتگی ،سنگ هایی که شاخص دوام آنها بیش از  98باشد در رده کمی نامقاوم ،جای می گیرند.
با نگاهی می توان دریافت که ماسه سنگ های سد سرمشک در رده مقاوم قرار می گیرند.
نتایج آزمایش های مقاومت فشاری نامحصور در دو حالت خشک و اشباع برای نمونه ماسه سنگ محل سد سرمشک بر
اساس طبقه بندی انجمن بین المللی مکانیک سنگ( ،)ISRMمقاومت فشاری این سنگ در رده محکم ( )Strongکه بازه  36تا
 166مگاپاسکال می باشد قرار می گیرد.
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 بر اساس طبقه. به دست آمده است266 میانگین نسبت مدولی ( نسبت مدول یانگ به مقاومت فشاری ) ماسه سنگ برابر
 در رده نسبت مدولی متوسط قرار می366  تا266  در رده نسبت مدولی کم و بازه266  تا36  بازه،)1900( بندی دیر و میلر
 نسبت مدولی ماسه سنگ در محدوده نسبت مدولی کم تا متوسط قرار دارد.گیرد
 لذا می توان این توده سنگها از نظر ابعاد بلوک در زمره سنگهای بلوکی،ماسه سنگ محل سد سرمشک ماهیت بلوکی دارند
 از نظر وضعیت سطوح ناپیوستگی نیز نتایج برداشتهای انجام شده حاکی از سطح زبر ناهموار است که در بسیاری.( دانستB)
 در الیه های ماسه سنگی ساختگاه سدGSI  میانگین شاخص.موارد فاقد پرشدگی یا پرکننده های ژیپس و کلسیت میباشد
. برآورد می شود01 برابر
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طراحی کنترل کننده لغزشی برای یک موتور القایی
7
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چكیده
در این مقاله طراحی کنترل کننده لغزشی برای یک موتور القایی ارائه می گردد  .هدف کنترل مقاوم سرعت و شار دربرابر
تغییرات پارامترهای موتور می باشد .با اجرای این روش کنترلی اثرات چترینگ با در نظر گرفتن یک تابع مخصوص برطرف
می گردد .نتایج شبیه سازی نشان دهنده اجرای تکنیک کنترل تحت بار آشوب و پارامترهای نامشخص است.
واژگان كلیدی :موتور القایی  ٬کنترل لغزشی  ٬کنترل مقاوم

-7مقدمه
امروزه روش کنترل جهت میدان بصورت وسیع در صنایع برای اجرا در ماشینهای القایی بکار می رود.جایی که شناسایی سرعت زاویه
گردش سنکرون اغلب مورد نیاز است.کنترل ماشین القایی تحت تاثیر تغییرات پارامترهای ماشین است.بطور مخصوص ثابت زمانی رتور
وبطور مثال پره های رتور که با درجه حرارت و اشباع اندوکتانس مغناطیسی  ٬نا معینی ها همانند تغییرات پارامترهای مکانیکی و آشوب
های خارجی وپارامترهای نامشخص به علت جهت میدان غیر ایده آل در حالت گذرا و دینامیک های مدل نشده است .روش کنترل
پیشنهادی در واقع کنترل جهت میدان مستقیم رتور است که با تنظیمات جریانهای استاتور صورت می گیرد.در این مقاله یک طراحی
مناسب برای مقابله با پارامترهای نامشخص در کاربردهای عملی برای کنترل جهت مستقیم میدان رتور ارایه می گردد.راه پیش رو برای
کنترل مقاوم بر اساس سیستمهای ساختار متغیر و کنترل مد لغزشی است.برای اجرای کنترل مقاوم در برابر تغییرات پارامترهای موتور و بار
آشوب از روش کنترل لغزشی استفاده می شود.نتایج شبیه سازی بوضوح نشان می دهدکه با استفاده از روش پیشنهادی میتوان کنترل
مقاوم را در برابر تغییرات پارامترهای موتور و در حضور پارامترهای نامشخص اجرا نمود .همچنین با انتخاب صحیح پارامترهای کنترل کننده
می توان اثرات چترینگ را کاهش داد.

 -2تئوری كنترل لغزشی
فرض کنید سیستم کنترل مورد نظر بوسیله معادالت دیفرانسیل غیرخطی بفرم  1توصیف شود.


1( X  f  x, t , u 
که در آن  xبردار حالت و  uکنترل ورودی و fبردار تابع است.
با در نظر گرفتن  fبصورت ناپیوسته بر روی سطح

2) x, t 0






x, t, u  for  0
x, t, u  for  0













f
f  x, t , u   

f

بنابراین سیستم در مد لغزشی خواهد بود اگر داشته باشیم:

d
d
0, Lim 0
0
dt
dt

0

  x, t   0  Lim 

()3
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-7-2مدل ریاضی موتور القایی
مدل یک ماشین القایی می تواند با معادالت حالت پایدار در قالب معادالت مرجع که در آن  dبا بردار شار رتور هم محور

است rd  r;r  0 ٬

در نظر گرفته شود بنابراین:

()4
() 3

K
1
rd 
Usd
Tr
Ls
1

I sq  ws I sq   I sq  pk  rd  Ls U sq

Msr
1
 rd  Tr Isq  Tr rd
()0

Msr
 rq  Tr Isq  (ws  P)rd
()7

PMsr
Tl f

( Isq )   
()8
rd
JLr
J
J
 Isd  wsIsq 



sd

I

که در آن:

Msr 2
Lr
; Tr 
;
R
LsLr

  1

Msr
LsLr

K

Rs RrMsr 2
 

Ls LsLr 2
در معادالت  1تا фrd8و фrqشار محور  dرتور و شار محور qرتور و qsUو  qsU.ولتاژهای استاتور و Isqو  Isdجریان های
استاتور می باشند σ.فاکتور فاصله هوایی و  Pتعداد جفت قطب است Rs.و  Rrمقاومت استاتور و رتور می باشندLs.وLr
اندوکتانس استاتور و رتور و  fفرکانس دمپینگ و  TLگشتاور بار است.

 -2-2تخمین شار
برای کنترل خطوط شار مستقیم میدان یک ماشین القایی شناسایی دقیق خطوط میدان و موقعیت بردار شار رتور ضروری
است .در یک موتور رتور قفس سنجابی جایی که جریان رتور قابل اندازه گیری نیست .شار رتور باید تخمین زده شود.انواع
متفاوت اندازه گیری و تخمین ها را می توان پیشنهاد نمود .تخمین شار که در اینجا پیشنهاد می شود بر پایه ادغام معادالت
ولتاژ استاتور در یک قالب ثابت می باشد .در نتیجه می توان بوسیله معادالت 11-9در نظر گرفته شود .که Te
گشتاورالکترومغناطیسی و  Msrاندوکتانس متقابل استاتور و رتور و  TLگشتاور بار است .و  Jثابت اینرسی موتور القایی است .و
 Fفرکانس دمپینگ است.

()9

()16
30


Lr
Tl f
(Us  RsIs  Ls Is  )  
Msr
J J


Lr
Te f
(Us  RsIs  Ls Is  )
 
Msr
J
J





 r 
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 r 
s  arctan  
r 




()11
که در آن ϴsزاویه مابین بردار شار رتور фrو محور) βو(αاست .جایی که фraو  фrβتخمین شار رتور و  Isαو Isβ
اندازه جریانهای استاتور هستند.

 -9كنترل لغزشی
 7-9كنترل لغزشی موتور القایی
باشد .توجه به
مطابق رابطه  3می توان اثبات کرد سیستم در مد لغزشی است .اگر نقطه کار روی سطح لغزش
این نکته ضروری است که در موتور القایی کنترل مورد نظر باید در دو فاز در نظر گرفته شود .فاز اول انتخاب یک سطح لغزش
متمایل دینامیکی است .که معموال خطی و نزولی است .دومین فاز انتخاب یک قانون کنترل می باشد .که متغیر حالت را به
سمت سطح لغزش نزدیک و در آنجا ثابت می کند.مطابق قضیه کنترل تعریف شده در باال و با توجه به رابطه  1کنترل مورد نظر
باید بصورت 12در نظر گرفته شود.

n
m
n
که در آن  X  Rبردارحالت و  U  Rبردارکنترل و  f x, t   Rو
برای پیدا کردن تابع Sبراساس بردار پیش رونده  Xمی باشد.
بنابراین :

nm

 Bx, t   Rبردار تابع می باشد .که



X  f  x, t   B  x, t u  x, t 

()12

S  X t S x, t   0

()13
جایی که:

S x, t   S1x, t , S 2x, t ,..... Smx, t 

T

()14

در این رابطه  داللت بر بردار انتقال دارد .و  Sسطح لغزش نامیده می شود .برای آوردن متغیر حالت روی سطح لغزش
دووضعیت همانند  12باید در نظر گرفت .بنابراین:
T



. S  x, t   0

()13

S x, t   0

درنتیجه:

U  U eq  U n

()10
که در آن Uبردار کنترل است .و

eq

n

 Uبردار کنترل معادل و U

eq
قسمت سوییچینگ کنترل است U .می تواند بوسیله در نظر گرفتن یک سطح لغزش بصورت  S x, t   0که معادل
n

قرار دادن متغیر حالت روی سطح لغزش است بدست آید U .برای اطمینان از همگرایی حالت های سیستم برای سطح لغزش
در زمان محدود مورد نیاز است .اثرات چترینگ را می توان بوسیله ارایه یک باند الیه از عرض  фیا طرف سطح لغزش کاهش
داد .سپس

n

 Uبصورت  17تعیین می گردد.

37

نشریه علمی-تخصصی پژوهشهای نوین علوم مهندسی

U n  K  satS x  /  

()17
که در آن  satS x  /  تابع سطح اشباع است ф .عرض باند الیه است K.بهره کنترل است که برای پایداری لیاپانف
طراحی شده است.با در نظر گرفتن تابع لیاپانف بصورت 18خواهیم داشت:


()19



V  S S   S

()18

که در آن یک ثابت مثبت معین است.در اینجا  S x, t بردار مد لغزشی است .بنابراین:

1 2
S
2

V 

n 1

()26

d

S x       e
 dt




X   x, x,.... x n 1 



()21
()22
T

 d


X d   X d , X ,.... X d 



 

e  X d  X  e, e,....e n 1 



()23

که  21بردار حالت و  22بردار حالت جهشی است .و  23بردار خطا و بردار قطب های Sمی باشد .بصورت معمول در
کنترل موتور القایی از قضیه کنترل لغزشی استفاده می شود.
سطحی که انتخاب می گردد بعنوان تابع خطا مابین سیگنال های مرجع ورودی و سیگنال های اندازه گیری شده می
باشد.پس از این مرحله بصورت واقعی می توان یک قانون کنترل که موجب نزدیکی بردار حالت در طول سطح لغزش گردد
تعیین نمود.

 -4كنترل سرعت
برای کنترل سرعت ماشین القایی سه سطح انتخاب می گردد .متغیرهای کنترل سرعت و شار фrهستند .خطوط شار در
مقدار نامی برای داشتن یک مقدار گشتاور ماکزیمم نگه داشته می شوند .اگر قرار دهیم n= 1معادالت متعدد کنترل سرعت
می تواند مطابق روابط  24 -23بدست آید .
()24

S   ref  


()23





S    ref  



با جایگذاری مقدار  از معادله  8در رابطه  23خواهیم داشت:

()20
اگر قرار دهیم:

38



TL f 
 PMsr
S     ref  
rdIsq 


J
J 
 JLr
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ISq  Isq eq  Isq n

()27
در طول مد لغزشی و در ترم مغناطیسی خواهیم داشت:



S   0 . S    0 . Isq n  0

()28
که کنترل معادل برابر است با:

T 
f

 ref    L 
 Msr rd 
J
J 
JLr

()29

Isq eq 



درطول حالت همگرایی شرط  S   S    0باید برقرار باشد.
بنابراین :

Isq n
()36
بنابراین برای ضریب تصحیح خواهیم داشت:

()31

 rd

Msr

2



JLr

SatS 



S    

I n Sq  Kisq

برای داشتن یک سیستم پایدار پارامتر Kisqباید مثبت در نظرگرفته شود.

 -5كنترل جریان استاتور و محدودیت
برای داشتن محدودیت اوورشوت جریان  ٬ Iqsباید یک محدودکننده جریان همانند  32در نظر گرفت.

()32

 sat Isq 

max

برای کنترل جریان خواهیم داشت:

()33

 Isq


()34

Lim

 Isq

Limsq

I

S Isq   Isq




S Isq   I sq Lim  I sq

با جایگذاری  Isqمعادله  5در رابطه  34خواهیم داشت:
()33
برای کنترل ولتاژ خواهیم داشت:



1


S Isq   I sq Lim    wsIsd  Isd  PKrd 
Usd 
Ls
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U sqref  U sqeq  U sqn

()30



()37



U sqref  Ls I  sq  wsIsq  Isq  PKrd
lim

U sqn  KU sq  satS Isq 

()38
برای داشتن پایداری سیستم پارامتر Kvqsباید مثبت در نظر

گرفته شود.

 -6كنترل شار
در کنترل پیشنهادی اگر قرار دهیم n= 2برای کنترل Usdمی توان گفت :




  ref

  r   r
 r 



()39



 r 


()46

ref



ref



S r     r

 ref

S r     r



U

eq
sd

U sd  U

 

  r   r




برای ولتاژ کنترل:

()41

()42

n
sd




K
1
  Tr
U sdeq  Ls   rref    rref     r 
 Ls    sd  wsIsq  rd 
Tr
T
  Msr




()43

U sdn  Ku sd  satS 

برای پایداری سیستم پارامتر Kusdباید مثبت درنظر گرفته شود.
انتخاب ضرایب  Kusqو  Kusdو Kisqبر اساس خواسته مورد نیاز انتخاب می شوند.

-7كنترل مقاوم
نمای شماتیک کنترل کننده مقاوم پیشنهادی در شکل  1نشان داده شده است .بلوک های SMC 1و  SMC 2وSMC3
نشان دهنده کنترل کننده های لغزشی پیشنهادی هستند .بلوک  limiterجریان را در حدود مقادیر محدود  ٬محدود می کند.
مشخصات موتور طراحی شده در جدول  1آورده شده است.شکل 2نشان دهنده کنترل مقاوم در برابر اینرسی است.

,1  m  2
شکل  3نشان دهنده تغییرات مقاومت رتورو استاتور می باشد .شکل  4کنترل مقاوم با تغییرات اندوکتانس رتور و استاتور را
نشان می دهد.

46

J  mJn
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شكل - 7نمای شماتیک كنترل كننده مقاوم پیشنهادی
جدول - 7مشخصات موتور القایی شبیه سازی شده
PART/NAME/VALUe

COMPONEN T

220V/16A

Uin/Iin

.063Ω /.04Ω/0.097H

Rs/Rr/Lr

0.091H/50Hz

Ls/F
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 -8نتیجهگیری
در این مقاله کنترل لغزشی موتور القایی ارایه گردیده است.برای تخمین شار رتور از یک الگوریتم پیشنهادی استفاده شده
است.که نتیجه آن کنترل مقاوم در برابر تغییرات اینرسی و در حضور پارامترهای نامشخص است.همچنین با انتخاب خوب
پارامترهای کنترل اثرات چترینگ و نوسانات گشتاور نیز کاهش می یابد.که نتیجه آن پایداری قابل قبول در برابر تغییرات
سرعت در حضور پارامترهای نامشخص است.
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برنامهریزی توسعه خطوط  TEPبرای شبکه انتقال مجهز به  TCSCبا توجه به
عدم قطعیت تقاضای بار مشترکین و خروجی توربینهای بادی WTGs
7
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چكیده
با افزایش روزافزون تقاضای بار ،نفوذ تولیدات پراکنده نظیر توربینهای بادی ،بهرهبرداری از ادوات جبرانساز
راکتیو سری نظیر  TCSCو پیشرفت روند تجدید ساختار در مدیریت سیستمهای قدرت نیاز به برنامهریزی
بهینه توسعه خطوط شبکه انتقال بیش از پیش احساس میشود .برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال یکی از
بخشهای اساسی برنامهریزی توسعه سیستم قدرت میباشد که نوع ،مکان و زمان احداث خطوط جدید را جهت
کفایت در تأمین بار تعیین میکند .بنابراین مسئله برنامهریزی توسعه سالیانه خطوط انتقال یک مسئله بهینه-
سازی دینامیکی با متغیرهای صحیح و مختلط میباشد .در این مقاله ،یک الگوریتم دو مرحلهای مبتنی بر روش
حل اجتماع گروه ذرات  PSOبرای توسعه سالیانه خطوط طی  13سال آینده پیشنهاد میشود که تابع هدف
حداقلسازی هزینهها و بیشینهسازی رفاه اجتماعی تحت شرایط بازار برق میباشد و قیود مسئله شامل پخش بار
بهینه شبکه با حضور ادوات جبرانسازی سری  TCSCو با توجه به عدم قطعیتهای موجود در تقاضای بار
مشترکین شبکه و خروجی تولیدات پراکنده توربینهای بادی  WTGsمیباشد .بمنظور اعتبارسنجی مدل
پیشنهادی ،مطالعات شبیهسازی بر روی یک سیستم تست  -6باسه اصالح شده گراور بکار گرفته شده است و در
نهایت تاثیر تغییر برخی پارامترهای مهم نظیر تغییر محل نصب توربین بادی و ادوات جبرانساز را بر روی بحث
به تعویق انداختن توسعه خطوط بررسی میگردد.
واژگان كلیدی :برنامهریزی توسعه خطوط ،جبرانسازی سری  ،TCSCتوربین بادی  ،WTGعدم قطعیت،
الگوریتم اجتماع گروه ذرات .PSO

 -7مقدمه
برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال  TEPاز جمله مسائلی است که عدم قطعیتهای بهرهبرداری به شدت بر روند آن تاثیرگذار
است که بعضاً به علت پیچیدگی خاص خود موجب نتایج غیرواقعی و نادقیق میشود .بنابراین بایستی حتیاالمکان این عدم
قطعیتها را با مدلسازی احتماالتی وارد برنامه  TEPنمود .عدم قطعیت بهرهبرداری شامل ضریب رشد تقاضای بار ،میزان و
مکان تولید نیروگاهها ،خروجی واحدهای توربین بادی و غیره در افق سالیانه میباشد که با تغییر در این پارامترها پخش بار
بشبکه تغییر نموده و در نتیجه بهینگی طرحهای متنوع توسعه شبکه انتقال با توجه به تغییر شاخصهای قابلیت اطمینان و
غیره برای انتخاب به طور غیر مستقیم تغییر میدهد ] .[1-2امروزه ،منابع تولید پراکنده بدلیل محدودیتهای مربوط به تولید
به روش متداول و پیشرفت های جدید در تکنولوژی  DGدر سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفتهاند و نیاز به بهره-
برداری اقتصادی و سطح بهینه قابلیت اطمینان باعث افزایش بیشتر عالقه به این منابع شده است .از مزایای مهم تولیدات
پراکنده عالوه بر کاهش تلفات ،آزادسازی ظرفیت شبکه انتقال و بهبود پروفیل ولتاژ را ذکر کرد .منابع تولید پراکنده متداول
شامل منابع فتوولتاییک ،میکروتوربین ،بیومس ،پیل سوختی و توربینهای بادی میباشد .در شرایط کنونی نیز با توجه به موارد
ذکر شده و توجیه پذیری اقتصادی انرژی باد در مقایسه با سایر منابع انرژی های نو ،پرداختن به انرژی باد و استفاده از این
منابع تولید انرژی در سیستمهای قدرت تجدید ساختار یافته امری حیاتی و ضروری به نظر می رسد .استفاده از توربین های
بادی در شبکه سراسری برق به دلیل ماهیت تغییرپذیر خروجی آنها وابسته به تغییرات سرعت باد بسیار مشکل میباشد و باعث
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ورود عدم قطعیت در بحث برنامهریزی سیستم میشود .بعالوه ،مقدار تقاضای بارهای سیستم قدرت غیر قطعی هستند در
نتیجه سیستمهای قدرت با عدم قطعیت نیروی باد و تقاضای بار مشترکین مواجهند ] .[3-4شبکه انتقال  ACدارای محدودیت-
های متنوعی میباشد که به دو گروه ،محدودیت های استاتیکی و دینامیکی تقسیم می شوند که تبادالت توان در این سیستم را
محدود می سازند ،بعالوه ،منجر به عدم استفاده بهینه از سیستم انتقال موجود میشود .تجهیزات جبرانساز  FACTSدر
کاربردهای متنوع جهت بهبود عملکرد سیستم قدرت شامل کابردهای حالت دائمی شامل ،کنترل ولتاژ ،افزایش ظرفیت انتقال
توان ،کاهش سطح جریان اتصال کوتاه ،کنترل فلوی عبوری از خطوط انتقال و کاربردهای دینامیکی شامل بهبودی پایداری
گذرا ،میراسازی نوسانات ،بهبودی پایداری ولتاژ قابل استفاده میباشد ] .[5-6یکی از این عناصر تجهیز جبرانساز  TCSCاست
که میتوانند برای کاهش توان در خطـوط دارای اضافه بار و استفاده از مسیرهای جایگزین برای افزایش ظرفیت سیستم بکار
رود این سبب میشـود تـا در شـرایط عادی با سیستم انتقال موجود از طریق امکان استفاده از حداکثر ظرفیت خطوط ظرفیت
انتقالی سیسـتم را افـزایش داد و در نتیجه طرحهای توسعه خطوط به تعویق افتاده که البته از نظر اقتصادی بسیار حایز اهمیت
میباشد ] .[7-8به طور کلی برنامهریزی توسعه شبکه انتقال به دو نوع دینامیکی و استاتیکی تقسیم میشود .نوع دینامیکی
تمام اهداف برنامهریزی را محقق میسازد در حالی که در برنامهریزی استاتیکی جهت سادهسازی ،پارامتر زمان از مجهوالت
مساله حذف شده و برنامهریزی برای یک افق سالیانه انجام میشود [ .]9هدف از حل مسئله توسعه خطوط انتقال در واقع
چگونگی توسعه شبکه انتقال فشار قوی برای تامین تقاضای رو به رشد بار مشترکین در آینده است .مسئله  TEPتعیین می-
نماید که کی و کجا خطوط انتقال جدید باید در شبکه برای حمایت از تقاضای بار مشترکین نصب شوند .مسئله  TEPدر
سیستمهای قدرت کالسیک با ساختار مدیریتی یکپارچه عمودی برای به حداقل رساندن هزینههای سرمایه گذاری حل میشود
اما در فضای تجدید ساختار شده به منظور فرآهم آوردن محیطی رقابتی برای همه شرکت کنندگان بازار طراحی و حل میشود.
این مسئله بهینهسازی در واقع یک مسئله برنامهریزی مقید پیچیده صحیح غیرخطی است .مساله برنامهریزی توسعه شبکه
انتقال یک مساله بهینهسازی غیرخطی با ابعاد بزرگ بوده که تا کنون روشهای مختلفی از جمله گراسپ ،جداسازی بندر،
الگوریتم شاخه و کران و آنالیز حساسیت برای حل آن ارائه شده است ] .[10-11اخیرا روشهای جستجوی تصادفی مانند
الگوریتم ژنتیک ،آبکاری شبیهسازی شده ،جستجوی تابو ،و الگوریتم ژنتیک با کدینگ دهدهی ،برای حل مساله  TEPپیشنهاد
شدهاند ] . [12این الگوریتمهای تکاملی روشهای جستجوی ابتکاری هستند که بر اساس جمعیتی از افراد استوار بوده و عملکرد
آنها به اعمال یکسری تغییرات تصادفی بستگی دارد .اگرچه بنظر میرسد الگوریتمهای مزبور ،روشهای خوبی برای حل مساله
برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال) (TEPمیباشند اما با افزایش تعداد پارامترهای مساله ،دقت و سرعت آنها در رسیدن به پاسخ
بهینه کاهش مییابد ] .[13با توجه به اهمیت بحث تحقیقات فراوانی در این حوزه انجام شده است که در ذیل به طور اجمالی
به برخی از آنها خواهیم پرداخت :در مرجع ] ،[14هدف حل مساله برنامهریزی استاتیکی توسعه شبکه انتقال  STNEPدر
حضور تلفات شبکه انتقال و عدم قطعیت در تقاضا با استفاده از الگوریتم جدید اجتماع ذرات گسسته بهبودیافته پیشرفته
 IADPSOمیباشد .بنابراین هزینه تلفات ،عدم قطعیت در بار و همچنین هزینه توسعه پستهای مرتبط (از نظر سطح ولتاژ) نیز
در هزینههای توسعه شبکه انتقال (تابع هدف) لحاظ گردیده است .در مرجع ] ،[15لحاظ نمودن عدم قطعیت در قیمت سوخت
طی سناریوهای متعدد به ارزیابی نقش مؤثر آن در نتیجه  ،TEPبا استفاده از الگوریتم ژنتیک پرداخته میشود .نتایج نشان می-
دهد که هر نوع عدم قطعیت در قیمت سوخت که منجر به کاهش تولید بهینه نیروگاههای پرظرفیت گردد طرح توسعهای
گرانتر را نتیجه داده و بالعکس هر نوع عدم قطعیت در سوخت که افزایش تولید نیروگاههای کم ظرفیت و کاهش تولید
نیروگاههای با ظرفیت متوسط را در پی داشته باشد ،طرح توسعه ارزانتری را برای شبکه انتقال به ارمغان خواهد آورد .در
مرجع ] ،[16یک مدل بهینهسازی دو مرحلهای چندین هدفه برای حل مسئله برنامهریزی توسعه همزمان شبکه انتقال و تولید
با استفاده از تئوری تصمیم بر مبنای شکاف اطالعاتی ارائه میکند .مدل در مقابل پارامترهای غیر قطعی بسیار مقاوم بوده و
ماکزیمم بودجه مورد نیاز به انضمام هزینه حمل و نقل را در نظر میگیرد .در مرجع ] ،[17یک روش مبتنی بر مدلسازی چندین
هدفه برای جایابی ،زمانبندی و ظرفیت پست های فوق توزیع و فیدرهای ولتاژ متوسط با حضور تولیدات پراکنده و خازن ها
ارائه شده است .عدم قطعیتهایی نظیر تغییرات در قیمت بازار ،تولید منابع توربین بادی و پیشبینی تقاضای بار با استراتژی
مناسب درون مدل پیشنهادی گنجانده شده است .مدل پیشنهادی توسط برنامهریزی دینامیکی با نرم افزار  NSGA-IIو تئوری
فازی برای یافتن بهترین پاسخ ازمایش میشود .تابع هدف مدل پیشنهادی هزینه نصب و بهرهبرداری تولید پراکنده و خازن،
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هزینه تلفات اکتیو و راکتیو ،هزینه توسعه خطوط ،خرید انرژی از شبکه انتقال ،هزینه اتصال سیستم فوق توزیع به شبکه
باالدست را کمینه میسازد .شاخص  EENSبرای بهبود معیارهای قابلیت اطمینان شبکه بکار گرفته شده است .معیارهایی برای
پایداری ولتاژ و کیفیت توان و کاهش آلودگی به عنوان اهداف وابسته در نظر گرفته شده است .در مرجع ] [18تعیین محل
بهینه نصب ادوات  factsبسیار راحت و دقیق یک روش واسط کاربر به صورت گرافیکی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک تک هدفه
ارائه شده است که قادر است مد کلیه ادوات را در نظر گرفته و محل و تنظیمات مربوط به پارامترهای آنها را تعیین نماید البته
با هدف افزایش بارپذیری شبکه .بعالوه در این تحقیق پنج نوع تجهیز جبرانساز شامل  TCPAR ،TCSC ،SVCو  TCPSTو
 UPFCقابلیت جایابی دارند .در این مقاله ،یک روش جدید برای برنامهریزی توسعه شبکه انتقال ) (TEPدر حضور ادوات
جبرانساز  TCSCبا وجود عدم قطعیت در تقاضای بار مشترکین و خروجی توربین بادی تحت شرایط بازار برق ارائه میشود .در
واقع ،برنامهریزی توسعه خطوط در اینجا متناظر میباشد با برنامهریزی نصب خطوط انتقال جدید ،قدرت راکتیو و همچنین
ارزیابی عدم قطعیت تقاضای بار مشترکین به همراه تاثیر تغییر محل نصب و عدم قطعیت در خروجی توربینهای بادی WTGs
میباشد .اهداف برنامه ریزی شامل کمینهسازی هزینهها ،حداکثرسازی رفاه اجتماعی با توجه به عدم قطعیت بار و سرعت وزش
باد میباشد که البته تاثیر نصب و بهرهبرداری جبرانساز  TCSCدر خط معینی از شبکه در کنار تاثیر تغییر محل نصب و بهره-
برداری مولد توربین بادی مورد مطالعه قرار میگیرد .ساختار مابقی مقاله بترتیب ذیل سازماندهی شده است :در بخش دوم از
طریق آنالیز مونت کارلو برای محاسبه تابع چگالی احتمال از خروجی توربین بادی و تقاضای بار مشترکین مورد استفاده قرار
میدهیم .سپس در بخش سوم مدلسازی تجهیز جبرانساز سری خطوط  TCSCانجام میشود .در بخش چهارم فرموالسیون
مسئله برنامهریزی توسعه خطوط مبتنی بر اجرای برنامه پخش بار بهینه  OPFشبکه با حضور جبرانساز  TCSCو واحدهای
توربین بادی  WTGتوسط الگوریتم بهینهسازی اجتماع گروه ذرات  PSOبا قیود صحیح مختلط غیرخطی ارائه خواهد شد و
نحوه کدسازی مسئله در الگوریتم هوشمند  PSOبیان میگردد و در بخش پنجم بمنظور اعتبارسنجی مدل پیشنهادی،
مطالعات شبیهسازی بر روی شبکه تست -0باسه گراور با تغییر برخی پارامترهای مهم و تاثیر گذار انجام میشود .در بخش
ششم نیز نتایج مفهومی حاصله از مطالعات عددی ارائه میگردد.

 -2مدلسازی احتماالتی عدم قطعیت خروجی توربین بادی  WTو تقاضای بار مشتركین
به تازگی ،مزارع بادی به سرعت در حال توسعه در سیستمهای برق قدرت هستند ،به دلیل ویژگیهای مطلوبی که دارند .با
این حال ،خروجی نیروی باد به طور مداوم در حال تغییر است و در نتیجه یک فاکتور اضافی و عدم قطعیت در سیستم قدرت
معرفی میشود که عملیات و برنامه ریزی در مورد آن انجام میشود .همچنین ،بارهای سیستم قدرت نامشخص است .خروجی
توربین بادی یک تابع غیر خطی از سرعت باد میباشد که با تغییر سرعت باد ممکن است خروجی  WTGبین صفر تا عددی
بزرگ تغییر کند از اینرو میتواند به نوسانات در پخش بار شبکه منجر شود .در نتیجه ،تمام ویژگیهای سیستم قدرت مانند
قیمت ،رفاه اجتماعی ،قدرت انتقال خط را نیز تغییر دهد .بنابراین ،این عدم قطعیت باید در فرموالسیون پخش بار بهینه شبکه
 OPFگنجانیده شود .مدل احتماالتی یک مدل بسیار مناسب برای مقابله با این مشکل است این مدل معموال برای سرعت باد
وایبل استفاده می شود ،شکل و مقیاس پارامترها توزیع مذکور از میانگین و انحراف استاندارد سرعت باد بدست میآید .ویژگی-
های قدرت خروجی به سرعت باد ورودی و سه پارامتر دیگر سرعت برش پایین ) ، (VCIسرعت نامی ) (Vrateو سرعت برش
باال ( )VCOمربوط میشود .رابطه بین سرعت باد و قدرت خروجی یک واحد  WTGبه صورت تقریبی مطابق رابطه ( )1برای
شکل ( )1بدست می آید .با استفاده از توزیع سرعت باد و مشخصه توربین بادی  ،WTGآنالیز مونت کارلو را میتوان برای
شبیهسازی تابع توزیع توان خروجی توربین بادی  WTGاستفاده کرد ].[19
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شكل  -7مدلسازی تكهای خطی خروجی مولد توربین بادی WTGs

0  IF  0  V  VCi

 Prate . V  VCi  if  VCi  V  Vrate
()1
Vrate  VCi
P
 P  if  V  V  V
rate
Co
 rate
0  if  VCo  V
به عنوان مثال ،برای یک واحد  150 MWWTGبا پارامترهای  WTGمعادل  Vrate = 10 ،Vci = 4و Vco = 22

متر/ثانیه ،سرعت باد میانگین و انحراف استاندارد  5.4متر/ثانیه و سرعت باد  2.7متر/ثانیه می باشد توزیع توان خروجی WTG
در شکل را می توان با تابع ( )2توصیف کرد.

()2

 Fzero  IF  X  0
 g ( x)  if  0  X  P

rate
F(X )  
F

if

X

Pr
ate
 rate
0  if  otherwise

البته تقاضای بار مشترکین شبکه نیز نامشخص است و میتوان آن را با اجرای روندی مشابه محاسبه خروجی توربین با
محاسبه تابع چگالی احتمال  PDFبا توزیع نرمال تعیین نمود .در این مقاله ،عدم قطعیت تقاضای بار شبکه به صورت یک تابع
توزیع احتمالی نرمال مدلسازی شده است .احتمال بار تصادفی را می توان با استفاده از  PDFعادی خود به دست آورد .در این
وضعیت میتوانیم خروجی  WTGو بار بر اساس ارزشهای خود را به طور تصادفی تولید شده تنظیم کنیم و با استفاده از
احتمال وقوع بار و توان خروجی ، WTGاحتمال سناریو فعلی نیز محاسبه می شود  .بنابراین از این طریق در هر سناریو،
متغیرها و احتماالت متناظر با آنها به دست آمده است و  PDFبه راحتی می توان محاسبه نمود .با استفاده از این روش یک
ارتباط بین قدرت خروجی  ،WTGاحتمال متناظر با آن قدرت خروجی  WTGو پارامترهای سیستم بدست می آید.

 -9مدلسازی تجهیز جبرانساز استاتیک سری  TCSCدر خطوط انتقال
مدلهای مختلفی برای ادوات  factsدر مراجع مختلف ارائه شده است .اولین روش در واقع به مدلهای تزریق توان است که
مشخصه عملکردی ادوات جبرانساز به صورت تزریق توان ایجاد میشود .روش دیگر به صورت راکتانس متغیر است .برای تجهیز
جبرانساز سری  TCSCبه فرم راکتانس متغیر متصل به فرم سری با خطوط انتقال که مشخصه عملکردی آنها به زاویه آتش
تریستورها وابسته است ،انجام میشود .شماتیک مدلسازی استاتیکی تجهیز جبرانساز سری  TCSCدر سیستمهای قدرت
مطابق شکل ( )2میباشد ].[20

شكل  -2مدار معادل جبرانساز سری  TCSCبا روش مدلسازی راكتانس متغیر به فرم سری در خطوط شبكه
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جبرانساز کنترل شده تایریستوری بصورت سری در خطوط قرار میگیرند .در حقیقت تاثیر  TCSCرا میتوان با یک
امپدانس کنترل پذیر در خطوط انتقال مدلسازی کرد که مقدار امپدانس جدید خط انتقال پس از نصب تجهیز جبرانساز
 TCSCمطابق بلوک رابطه ( )3محاسبه میشود

X ij  X Line  X TCSC  rTCSC.X line

()3

بنابراین جهت افزایش توان عبوری از خطوط انتقال  TCSCها با کاهش میزان راکتانس خطوط این هدف را برآورده می-
سازند .همچنین با کاهش میزان راکتانس انتقالی میزان تلفات توان راکتیو نیز کاهش مییابد ،در حقیقت  TCSCمانند یک
خازن سری عمل میکند در نتیجه پروفیل ولتاژ نیز در خط بهبود مییابد.
 -4فرموالسیون مسئله  TEPبا حضور تجهیزات  TCSCتوسط الگوریتم اجتماع گروه ذرات PSO
در سیستمهای قدرت الکتریکی ،جنبه های فنی و اقتصادی باهم در تقابلند بنابراین ،برای حل مسئله  TEPتوجه به همه
جنبههای اهداف مختلف برنامه ریزی ضروری میباشد .همواره اهداف فنی سعی در بهبود عملکرد سیستم قدرت دارند ،در حالی
که اهداف اقتصادی سعی در کاهش هزینهها دارند .در این مقاله ،یک الگوریتم دو مرحلهای برای برنامهریزی توسعه خطوط
 TEPبا بکارگیری روش حل اجتماع گروه ذرات  PSOپیشنهاد میشود که به عدم قطعیتهای بهرهبرداری شامل خروجی مولد
بادی و تقاضای بار مشترکین توجه میکند و برای مقابله با این عدم قطعیتها از سناریوپردازی آنالیز مونت کارلو MCS
استفاده میشود .طی دو مرحله برنامهریزی دینامیکی توسعه خطوط هر ساله ،در مرحله اول تابع هدف کاهش هزینه سرمایه-
گذاری خطوط و همچنین برنامهریزی منابع راکتیو شبکه نظیر ژنراتورهای سنکرون با حضور تجهیز جبرانساز سری TCSC
مطابق بلوک روابط ( )4مورد توجه قرار میگیرد و سپس در مرحله دوم بیشینهسازی رفاه اجتماعی مشترکین یا به عبارت دیگر
حقوق تراکم پس از نصب خط جدید انتخابی در مرحله اول بر روی شبکه انتقال به عنوان تابع هدف مطابق بلوک روابط ( )3در
نظر گرفته میشود.
()4

)

TCSC

Costsi

wi&loads

RPP
si

 (Cost

 Cost Lines 

Step1

OF15 year

si

هر یک از ترمهای موجود در تابع هدف مرحله اول مطابق بلوک روابط ( )4محاسبه میشوند .که اندیس Cost Lines
هزینه نصب خطوط جدید در شبکه را نشان میدهد ،اندیسهای

RPP

 CostSiو

TCSC

 CostSiبترتیب هزینه تولید توان راکتیو

از طریق منابع ژنراتورهای سنکرون  Ωو هزینه نصب و بهرهبرداری از جبرانساز سری  TCSCموجود برای هر یک از سناریوهای
ترکیبی حاصل از تولید توربین بادی و تقاضای بار مشترکین میباشد.
Cost Lines  C t .n

()3

 C1k q Si k )u k

0k

 (C



RPP

CostSi

TCSC

CostSi

k1

) 0.0015S si  0.7130S si  153.75(US $ / kVar
2

اما ،تابع هدف در مرحله دوم حل مسئله برنامهریزی  TEPبا فرض نصب خطوط جدید در مکانهای بهینه شبکه حداکثر
سازی رفاه اجتماعی با برنامهریزی مجدد منابع اکتیو و راکتیو و همچنین سطح جبرانسازی  TCSCمنصوب در شبکه مطابق
رابطه ( )3تعریف میشود .دو تابع هدف مطروحه در مرحله اول و دوم اجرای الگوریتم حل مسئله توسعه خطوط باید با استفاده
از رابطه ( )0بر حسب دالر بر سال تبدیل شوند.
() 0

.PSipp  ldsi .PSild

wi&loads

pp
si





Step 2

OF15 year

si

rt  (1  r ) nt $
(1  r ) nt  1 year



Stepi

ji  OF15 year

49

نشریه علمی-تخصصی پژوهشهای نوین علوم مهندسی

دو مرحله حل مسئله  TEPشامل قیود پخش بار بهینه شبکه تحت شرایط مفروض میباشد .قیود فنی تساوی و نامساوی
در هر ترکیب سناریو تولید توربین بادی و تقاضای بار مشترکین شامل حداقل و حداکثر تولید ژنراتورها ،حداقل و حداکثر ولتاژ
شینه ها ،حد حرارتی خطوط انتقال ،توازن توان اکتیو و راکتیو در شینههای شبکه و همچنین قیود عملکردی تجهیز جبرانساز
 TCSCمطابق بلوک روابط ( )7میباشد .توان اکتیو و راکتیو تولیدی ژنراتورهای شبکه بترتیب  Pgiو  Qgiو اندیس  Viو
  iبترتیب دامنه و زاویه فاز ولتاژ باسهای شبکه و اندیسهای  Piو  Qiمقادیر محاسبه شده برای توان اکتیو و راکتیو در
باس 𝑖 از نوع  PQمیباشد و اندیسهای  P net iو  Q net iمقادیر معلوم برای توان اکتیو و راکتیو در باس 𝑖 از نوع  PQمیباشند
و همچنین  Pkو  Q net kبترتیب مقادیر محاسبه شده و معلوم توان اکتیو در باس kام از نوع ( PVبه استثنای باس اسلک) می-
باشد و اندیس   iزاویه فاز ولتاژ در باس ام میباشد.

Pgimin  Pgi  Pgimax
Qgimin  Qgi  Qgimax
Vi min  Vi  Vi max
() 7

 imin   i   imax
X MinTCSC  X TCSC  X Max TCSC
g (V ,  )  0
 Pi (V ,  )  Pi net

g (V ,  )  Qi (V ,  )  Qinet

net
 PK (V ,  )  Pk

فلوچارت شکل ( )2روند حل مسئله  TEPبا استفاده از الگوریتم اجتماع گروه ذرات  PSOرا نشان میدهد .در مرحله اول با
استفاده از آنالیز مونت کارلو سناریو پردازیهای مربوط به خروجی توربین بادی (توان-احتمال متناظر) و تقاضای بار مشترکین
(مصرف-احتمال متناظر) را برای مکانهای متناظرشان در شبکه را به طور مجزا تولید میکنیم و سپس از طریق تابع چگالی
احتمال  PDFهر یک از آنها ،سناریوهای ترکیبی را برای مدلسازی عدم قطعیت در حل مرحله اول برنامهریزی توسعه خطوط
 TEPتشکیل میدهیم .در مرحله اول همان طور که در بخشهای قبل اشاره شد برنامهریزی توسعه خطوط به صورت دینامیکی
انجام میشود و متغیرهای تصمیمگیری بدین فرم تعریف میشوند که برای مثال یک شین در شبکه گارور فرضا که شین 0
میباشد با خطوط جدیدی باید به شبکه موجود پنج شینه متصل شود حداکثر تعداد خطی که بین شین  0و دیگر شینههای
شبکه میتوان نصب کرد  3خط است .اتصال یک خط جدید با عدد  1و عدم اتصال آن با  6مشخص میشود یعنی بین خط  0و
خط  1پنج ذره در نظر میگیریم که مقدار باینری اختیار میکنند و همچنین پنج کاندید دیگر داریم بین شین  0با  3شین
دیگر پس کال بیست پنج ذره با قابلیت اختیار مقادیر باینری خواهیم داشت و ذره  20که تنظیم عنصر جبرانساز سری TCSC
میباشد زیرا مکان نصب بهینه جبرانساز سری در خط  3شبکه انتقال ثابت فرض شده است .پس میتوان بردار موقعیت ذرات
تصادفی تولید شده توسط الگوریتم اجتماع گروه ذرات به صورت جدول ( )1تعریف نمود:
جدول  -7بردار موقعیت برای حل مسئله  TEPدر مرحله اول اجرای الگوریتم توسط PSO
تنظیم پارامتر
TCSC

0
0
or 0 or 1 or
1
1

0
or
1

0
or
1

….

0
or
1

0
or
1

0
or
1

0
or
1

0
or
1

0
or
1

0
or
1

0
or
1

0
or
1

0
or
1

با توجه به اینکه مدل پیشنهادی قابلیت نصب توربین بادی را در هر یک از شینههای شبکه دارا میباشد حال با اجرای
مطالعه پخش بار بهینه شبکه بر اساس جمعیت تصادفی معادل خطوط جدید منصوب در شبکه کمینهسازی فیتنس الگوریتم
 PSOبا استفاده از روابط ( )0-3تحقق داده میشود .خروجی این مرحله انتخاب خطوط جدید برای یک سال آینده میباشد
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البته ضمن اینکه مقدار تولید راکتیو منابع و تنظیم جبرانساز سری  TCSCبا توجه به مکان نصب توربین بادی و عدم قطعیت
خروجی آن و تقاضای بار شبکه تعیین میگردند .در مرحله دوم ،متغیرهای تصمیمگیری تنها شامل مقدار توان راکتیو تولیدی
هر ژنراتو و تنظیم جبرانساز سری  TCSCدر شبکه انتقال است که برای مثال در شبکه گراور سه عدد ژنراتو داریم و یک عدد
جبرانساز  TCSCدر خط  3شبکه انتقال که بردار موقعیت  4بعدی هر ذره را در الگوریتم اجتماع گروه ذرات تعیین میکند.
جدول  -2بردار موقعیت ذرات  PSOبرای تخصیص تولید منابع توان راكتیو و تنظیم جبرانسازها در مرحله دوم حل
مسئله برنامهریزی توسعه خطوط TEP
تنظیم پارامتر TCSC

مقدار توان راکتیو ژنراتو 3

مقدار توان راکتیو ژنراتو 2

مقدار توان راکتیو ژنراتو 1

با اجرای مجدد مطالعه پخش بار بهینه شبکه بر اساس بردار موقعیت ذرات با فرض نصب خطوط جدید از مرحله قبل این
بار برای تحقق بیشنه سازی تابع فیتنس بر اساس روابط ( )0-3به عبارت دیگر رفاه اجتماعی شرکای بازار توسط الگوریتم
اجتماع گروه ذرات  PSOاقدام میکنیم این روند حل ادامه مییابد تا نتایج بهینه تعیین گردد اما حین تکرار برای رسیدن به
بهترین جواب مسئله  TEPموقعیت و سرعت ذرات در هر دو مرحله مطابق روابط زیر بروزرسانی شوند.
()8
))) v(t  1)  w(t )v(t )  c1rand( Pbesi(t )  pi(t ))  c 2(rand( gbesi(t )  pi(t
()9
)Pi (t  1)  Pos(t )  v(t  1
در نهایت نتیجه اجرای الگوریتم تعیین محل نصب خطوط جدید در شبکه با رشد بار  %16سالیانه و تنظیم جبرانساز سری
 TCSCبرای هر سال و مقادیر تولید توان راکتیو توسط ژنراتورهای سنکرون شبکه میباشد که البته تاثیر تغییر محل نصب
توربین بادی بر روی طرحهای توسعه سالیانه قابل بررسی میباشد.

 -5مطالعات عددی و نتایج شبیهسازی
بمنظور اعتبارسنجی مدل پیشنهادی  ،TEPشبکه تست گراور اصالح شده  -0باسه مطابق شکل ( )3در نظر گرفته شده
است .این شبکه  3باس و  0خط را دارا میباشد و همچنین قابلیت  23خط کاندید جدید برای نصب در شبکه را دارا میباشد.
باسهای شبکه به بارهای متناظر خود اتصال یافتهاند که کل تقاضای بار اکتیو و راکتیو شبکه معادل  706مگاوات و  132مگاوار
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است .سیستم تولید شامل  2ژنراتور سنکرون در باسهای  Bus1و  Bus5و یک توربین بادی در باس  Bus2با ظرفیت تولید
میانگین معادل  136مگاوات با سرعت  Vn  10m / s ، Vci  4m / sو  Vco  20m / sدر نظر گرفته شده است.

شكل  -9شبكه تست گراور اصالح شده  -6باسه بمنظور برنامهریزی توسعه خطوط TEP

برنامهریزی توسعه خطوط این شبکه برای  13سال است و نرخ رشد بار سالیانه  %16میباشد و همچنین توزیع نرمال با
انحراف استاندارد  %16برای بارها فرض شده است .توزیع احتمالی تقاضای بار در باسهای  Bus4 ،Bus2و  Bus5مطابق شکل
( )4میباشد.

شكل  -4توزیع احتمالی تقاضای بار در باسهای  Bus4 ،Bus2و Bus5
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ماکزیمم تعداد خطوط بین دو باس  3عدد میباشد .مینیمم و ماکزیمم دامنه ولتاژ باسها معادل  6.93تا  1.63پریونیت
است .بعالوه فرض شده است که تجهیز جبرانساز سری  TCSCبر روی خط بین باسهای  Bus1و  Bus4اتصال یافته است و
قادر است تا  %86راکتانس سلفی خط را خنثی کند با عملکرد به صورت خازن سری و با عملکرد در مد سلفی  %26به راکتانس
خط اضافه کند .اطالعات ژنراتورهای سنکرون و تقاضای بار شبکه در جدول ( )2آمده است.
جدول  -9اطالعات ژنراتورهای سنكرون و تقاضای بار شبكه
Bus5

Bus4

Bus3

Bus2

Bus1

)Pl5=PDF(240

)Pl4=PDF(160

40

)Pl2=PDF(240

80

48

32

8

48

16

WTG1
))(P=150+PDF(150

0

G2
)(p=312
)(-10<Q<101

0

G1
)(p=160
)(-10<Q<48

Network data
Demand
)(active
Demand
)(reactive
Generation

اطالعات خطوط شبکه انتقال موجود و خطوط جدید کاندید برای نصب بین  3شین موجود و شین  0شبکه طی  13سال
پیشرو در جدول ( )3به نمایش در آمده است که شامل مقاومت ،راکتانس ،و ظرفیت حداقل و حداکثر توان انتقالی از خط می-
باشد.
جدول  -4اطالعات خطوط موجود و جدید كاندید برای نصب بین شین  6و مابقی شبكه طی  75سال پیشرو
Transmission system
𝐩𝐚𝐜 𝐌𝐚𝐱 −
120
100
120
120
120
120

𝐩𝐚𝐜 𝐌𝐢𝐦 −
40
60
20
20
40
20

Reactance

Resistance

Network data

0.4
0.6
0.2
0.2
0.4
0.2

0.04
0.06
0.02
0.02
0.04
0.02

Line12
Line14
Line15
Line23
Line24
Line35

)New lines (Busi-Bus6
𝐩𝐚𝐜 𝐌𝐚𝐱 −
90
120
120
120
98

𝐩𝐚𝐜 𝐌𝐢𝐦 −
68
30
48
30
61

Reactance
0.68
0.3
0.48
0.3
0.61

Resistance
0.068
0.03
0.048
0.03
0.061

New Network
data
Line16
Line26
Line36
Line46
Line56

الگوریتم پیشنهادی برای توسعه خطوط  TEPبر روی شبکه گراور مورد آزمون قرار گرفته و توسط روش اجتماع گروه ذرات
 PSOحل میشود و نتایج برای چهار سناریو زیر بررسی میشود:
مورد مطالعه پایه  : CASE1شبکه بدون حضور توربین بادی  WTGو بدون حضور تجهیز جبرانساز سری .TCSC
مورد مطالعه  : CASE2شبکه بدون حضور توربین بادی  WTGو با حضور تجهیز جبرانساز سری  TCSCدر خط 3
(.)line14
مورد مطالعه  : CASE3شبکه با حضور توربین بادی  WTGدر باس  Bus2و با حضور تجهیز جبرانساز سری  TCSCدر
خط .)line14( 3
با استفاده از آنالیز مونت کارلو  MCSسناریوپردازی احتماالتی توان خروجی توربین بادی  WTGبه طور مشابه با تقاضای
بار با توزیع نرمال در شکل ( )3به نمایش در آمده است .در این شکل بر اساس پیشبینی سرعت باد توان خروجی توربین بادی
و احتمال متناظر با رخداد این توان را به نمایش در میآید.
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شكل  -5سناریوپردازی احتماالتی توان خروجی توربین بادی  WTGتوسط آنالیز مونت كارلو MCS

کدنویسی در محیط نرم افزار متلب انجام شده است .با استفاده از مدلهای ارائه شده برای تجهیز جبرانساز  TCSCو توربین
بادی  WTGو مابقی شبکه ،کدهای آماده این نرم افزار بـه گونه ای اصالح شد تا امکان انجام پخش بار بهینه در هر سیسـتم
قدرت مجهز به این المان فراهم آیـد .شبیه سازیها بر روی یک لپتاپ  ASUSبا قدرت پردازش  2.53گیگاهرتزی با 4
گیگابایت حافظه  RAMانجام شده است .نتایج شبیهسازی برای چهار سناریو مذکور در جدول ( )4به نمایش در آمده است.
جدول  -5نتایج برنامهریزی خطوط برای  75سال آینده طی  4سناریو برای شبكه انتقال -6باسه گراور
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0
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0
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0

0
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0
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0

0
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0

0

0
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0

0

0

0

0
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0

0

0

0

)Line56 (1

Case2

0

0

0

0

0

Case3

همان طور که دیده میشود برای  CASE1تحت شرایطی که تجهیز جبرانسازی  TCSCدر شبکه نصب نیست برای سال
اول یک خط بین باس  2و  0و  3خط بین باس  3و  0برای نصب انتخاب میشود .در سال دوم یک خط بین باس  2و  0در
سال  9دو خط بین باسهای  1و  0و یک خط جدید بایستی مابین باسهای  3و  0نصب گردد تا به طور بهینه شبکه قادر به
تامین نیاز بار به طور بهینه شود یعنی در این وضعیت  8خط جدید باید از شینهای شبکه فعلی به شین  0اتصال یابد .اما در
مطالعه  CASE2در سال اول تنها یک خط جدید بین باس  2و  0نصب میگردد و در سال دوم نیز  1خط بین باسهای  1و 0
تا سالهای  9و  11که بترتیب یک خط بین باسهای  3و  0و همچنین  3و  0برای نصب به طور بهینه تعیین میگردد که در
مجموع حضور تجهیز جبرانساز سری و نصب و بهرهبرداری از آن در خط  3شبکه انتقال موجب کاهش خطوط نصب شده طی
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 13سال از  8خط به  3خط و ضمنا به تعویق افتادن نصب خطوط جدید تا سال  11مورد بررسی شده است .برای مورد
مطالعاتی  CASE3اثر حضور توربین بادی در باس  2شبکه مورد توجه قرار گرفته دیده میشود با حضور توربین بادی به طور
مشابه با حالت پایه حتی در حضور جبرانساز سری در سال اول  4خط برای نصب در شبکه به طور بهینه انتخاب میشود که 3
تای آن خطوط بین شینهای  4و  0و یک خط بین شینهای  3و  0میباشد .در سال  4یک خط جدید دیگر نصب خواهد شد که
بین باسهای  2و  0است که در مقایسه با مطالعه حالت پایه نصب این خط دو سال به تاخیر افتاده است و دو خط جدید دیگر
در سالهای ششم و هفتم برنامهریزی توسعه بترتیب بین باسهای  1و  0و همچنین  3و  0اضافه میشوند .در مورد مطالعاتی
 CASE3تعداد هفت خط انتقال برای نصب انتخاب شده است که تقریبا میتوان گفت که در مقایسه با مطالعه حالت پایه
هزینه نصب کمتری به خود اختصای میدهد اما در مقایسه با وضعیتی که فقط تجهیز جبرانساز  TCSCدرشبکه قرار دارد
نتایج ضعیفتری ارائه مینماید.

 -6نتیجهگیری
در این مقاله ،با توجه به عدم قطعیت موجود در سرعت باد و تقاضای بار مشترکین ،مدلسازی برنامهریزی توسعه خطوط در
حضور تجهیز جبرانساز راکتیو  TCSCطی دو مرحله با موفقیت انجام شده است .در مرحله اول ،تابع هدف کمینه سازی هزینه
نصب خطوط جدید ،بهرهبرداری از تجهیز جبرانساز با استفاده از الگوریتم اجتماع ذرات  PSOبوده است .اما ،در مرحله دوم حل
مسئله توسعه خطوط شبکه به برنامهریزی منابع راکتیو پس از نصب خطوط جدید در مکانهای بهینه شبکه و همچنین تعیین
سطح جبرانسازی  TCSCمنصوب در شبکه برای هر سال با هدف حداکثرسازی رفاه اجتماعی توسط الگوریتم اجتماع گروه
ذرات  PSOمعطوف میشود .در برنامهریزی توسعه خطوط پیشنهادی به حداقل رساندن هزینه سرمایه گذاری و حداکثر رفاه
اجتماعی پس از نصب خطوط جدید حین بهرهبرداری از جبرانساز  TCSCبا توجه به عدم قطعیتهای بهرهبرداری شامل
تقاضای بار و تولید توربینهای بادی با استفاده از مطالعات شبیهسازی مونت کارلو  MCSمدلسازی شده و تابع چگالی احتمالی
 PDFبرای هر یک از آنها به دست آمده است و تاثیر ادوات جبرانساز و حضور توربینهای بادی بر روی برنامهریزی توسعه
خطوط بحث شده است و نتایج شبیه سازی نشان میدهد که جایابی غیر هماهنگ توربین بادی و تجهیز جبرانساز میتواند
تزریق توان در نقاط شبکه را به گونه رقم بزند که بحث توسعه خطوط از وضعیت بهینگی خارج شود و بعضا حضور یک
جبرانساز  TCSCبه تنهایی شرایط بهتر را برای به تعویق انداختن و کاهش هزینه نصب خطوط جدید و همچنین افزایش رفاه
اجتماعی به ازای برنامه ریزی منابع راکتیو موجود شامل ژنراتورهای سنکرون و جبرانساز  TCSCداشته باشد.
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بررسی تاثیر تعهد سازمانی کارکنان بر یکپارچگی تامین کننده در بنگاه
های کوچک و متوسط (مطالعه موردی :شرکت خودروسازی سایپا)
2

محبوبه صادق پور ،7یوسف غالمپور

 -1استادیار گروه مهندسی صنایع ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد قائم شهر ،قائم شهر ،ایران
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد قائم شهر ،قائم شهر ،ایران

چكیده
تعهد سازمانی منجر به نتایج مطلوب سازمانی ،همچون عملکرد باالتر ،ترک خدمت کمتر و غیبت کمتر خواهد
شد و در یک زنجیره تأمین یکپارچه ،شراکت استراتژیکی قوی با تأمین کنندگان ،درک و پیش بینی آنها از
نیازهای تولیدکننده را به منظور بهتر برآوردن نیازهای متغیر آن تسهیل خواهد کرد .هدف از پژوهش حاضر،
بررسی مدل تعهد کارکنان بر عملکرد سازمانی در شرکت خودروسازی سایپا می باشد .تحقیق از نظر هدف،
کاربردی و از حیث روش تحقیق ،توصیفی -پیمایشی می باشد .جامعه آماری شامل کارکنان شرکت های کوچک
و متوسط زیرمجموعه گروه خودروسازی سایپا در استان مازندران در بهار سال  1397در  9شرکت زیرمجموعه
این هلدینگ بزرگ ،به تعداد  1014نفر بوده و روش نمونه گیری بصورت نمونه گیری طبقه ای نسبی با فرمول
کوکران و به تعداد  311تعیین گردید .داده ها از طریق نرم افزارهای  SPSSو  AMOSمورد بررسی قرارگرفت.
برای تحلیل داده ها از تحلیل عاملی تائیدی استفاده گردید.آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد ،متغیر تعهد
سازمانی بر ادغام تامین کننده و هم چنین تعهد سازمانی کارکنان بر یکپارچگی داخلی تامین کننده ارتباط
معنی داری دارد اما فرضیه سوم که تعهد سازمانی بر ادغام مشتری را مورد بررسی قرار می داد ،رد گردید.
واژگان كلیدی :تعهد کارکنان ،یکپارچگی تامین کننده ،شرکت خودروسازی سایپا

 -7مقدمه
عوامل نامحسوس زیادی مانند انگیزش ،بالیدگی شغلی ،تعهد سازمانی ،هوش هیجانی و نگرش شغلی می توانند ،در توفیق
و یا عدم توفیق سازمان ها تاثیرگذار باشند(کشاورز و همکاران ،2612 ،ص  .)36اما در این رابطه متخصصین بر این باورند که
در سازمان های خدماتی و به ویژه سازمان هایی که انگیزه های مادی مانند پول و شهرت اجتماعی کمتری در آنها وجود دارد،
دو مقوله مهم ،یعنی هوش هیجانی که در بر گیرنده احساس و عواطف برای برانگیختن خود و دیگران و روش مناسب برای
ایجاد ارتباط با سایرین است و همچنین تعهد سازمانی به عنوان ابزاری مناسب برای خدمت رسانی به مشتریان سازمان و ارتباط
بین آنها ،از اهمیت باالیی برخوردارمی باشد(عباس زادگان ،2666 ،ص .)124
هر سازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و مرغوبیت فعالیت های خود باالخص در محیط های پیچیده و پویا نیاز
مبرم به نظام ارزیابی دارد .از سوی دیگر فقدان وجود نظام ارزیابی و کنترل در یک سیستم به معنای عدم برقراری ارتباط با
محیط درون و برون سازمان تلقی میگردد که پیامدهای آن کهولت و نهایتاً مرگ سازمان است .ممکن است بروز پدیده مرگ
سازمانی به علت عدم وقوع یکباره آن ،از سوی مدیران عالی سازمان ها احساس نشود .لکن مطالعات نشان میدهد فقدان نظام
کسب بازخورد امکان انجام اصالحات الزم برای رشد ،توسعه و بهبود فعالیت های سازمان را غیر ممکن مینماید ،سرانجام این
پدیده مرگ سازمانی است(عادلی.)1384 ،
شرکتهایی(سازمان هایی) که میخواهند در دنیای تجاری امروز موفق شوند باید آماده رویارویی با واقعیتهای جدید
باشند .مشتریان خواهان نتیجه هستند ،کارکنان خواهان تجربههای چالش انگیز ،ارزشمند و ارضاکننده میباشند ،رقابت
سختتر از هر زمان دیگری است ،تکنولوژی فرصتهای بیسابقه و کمنظیری را در راستای بهبود و پیشرفت ارائه مینماید.
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شکی نیست که موفقیت در این محیط فقط در صورتی امکان پذیر است که یک سازمان آماده باشد که براستفاده از فرایندهای
خود به عنوان یک سالح استراتژیک در جهت ارائه عملکرد در سطح جهانی متمرکز شود(اسمیت .)1389 ،با توجه به شرایط
روز ،نیازهای متغیر مشتریان و تمام ذینفعان ،تالش رقبا برای حضور موفق و قوانین و مقررات جدید که به طور مستمر در حال
دگرگونی هستند ،نمی توان با اتکاء به روشهای سنتی حضوری موفق در صحنه رقابت ملی و بین المللی داشت ،لذا ضرورت
استفاده از الگوهایی که بتواند ضمن ارزیابی وضعیت موجود سازمانها و تشخیص نقاط قوت و نواحی قابل بهبود ،مبنای صحیحی
جهت برنامه ریزی استراتژیک ایجاد نمایند ،بیش از هر زمان دیگری احساس می شود .در همین راستا مدل های تعالی سازمانی
به عنوان ابزار ی قوی در پاسخگویی به این نیاز سازمانها از موفقیت چشمگیری برخوردار بوده و توانسته تا حدود زیادی در
آسیب شناسی سازمانی و تعیین مسیر حرکت جهت دسترسی به تعالی منابع انسانی مورد استفاده قرار گیرند (فیض اللهی،
.)1389
در گذشته شرکت هایی که در عرضه کاال یا گروهی از کاالها با هم کار می کردند ،سعی داشتند تا از یکدیگر جدا باشند و بر
حفظ یا بهبود عملکرد خود تمرکز نمایند .اما امروزه با توجه به چالش های پیش رو و هزینه زیاد موجودی هایی که درسیستم
های عرضه گسسته برای پاسخ گویی به مشتریان الزم است و نیز افزایش سطح ارائه خدمت به مشتریان ،شرکت ها باید بایکدیگر
در زنجیره ها یا شبکه های تأمین و نه به صورت جزیره های دور افتاده از هم کار کنند .بنابراین ،یکی از عوامل کلیدی موفقیت
زنجیره های تأمین فراهم آوردن امکان همیاری و همکاری اعضای آن ها است .این سطح از همکاری را یکپارچه سازی زنجیره
تأمین می نامند .یکپارچگی زنجیره تأمین به عنوان درجه ای تعریف می شود که تولیدکننده به همکاری استراتژیک با شرکای
زنجیره تأمین می پردازد و به طور مشترک فرایندهای درون و برون سازمانی را مدیریت می کند(فلین و همکاران .)2616 ،هدف
از این کار دستیابی به جریاناتی اثر بخش و کارا از محصوالت و خدمات ،اطالعات ،پول و تصمیمات است تا برای مشتریان با
حداقل هزینه و سرعت باال حداکثر ارزش را ارائه نماید(فروهلیچ و وستبروک .)2661 ،اگرچه تحقیقات زیادی روی روابط زنجیره
تأمین یک بعدی انجام شده و روابط مشترک بین تولیدکننده و مشتریان و یا تأمین کنندگان را بررسی شده است ،اما مفهوم
زنجیره تأمین یکپارچه موضوع نسبت ًا جدیدی برای تحقیق می باشد .در یک زنجیره تأمین یکپارچه ،شراکت استراتژیکی قوی با
تأمین کنندگان ،درک و پیش بینی آنها از نیازهای تولیدکننده را به منظور بهتر برآوردن نیازهای متغیر آن تسهیل خواهد کرد.
این اشتراک اطالعات در مورد محصوالت ،فرآیندها ،زمانبندی ها و توانمندی ها به تولیدکنندگان کمک می کند تا برنامه
تولیدی خود را توسعه داده و کاالها را به موقع تولید کنند و عملکرد تحویل را بهبود بخشند(.)13
اکثر مفاهیم زنجیره تأمین به شکل ضمنی در زنجیره تأمین دو جریان را تشخیص داده اند :جریان مواد و جریان
اطالعات(پاور .)2663 ،یکپارچگی زنجیره تأمین باید هم مواد و هم اطالعات را شامل گردد و نمی تواند تنها به یکی از این دو
بپردازد .سطوح باالتر یکپارچگی؛ با افزایش ارتباطات لجستیک ،هماهنگی بیشتر فعالیت های لجستیک شرکت با تأمین کنندگان
و مشتریان خود و حذف تفاوت های سازمانی در فعالیت های لجستیک شرکت با تأمین کنندگان و مشتریان خود یکپارچگی
بیشتر می شود(استاک و همکاران .)2666 ،همکاری ،هماهنگی و تشریک مساعی کارایی سراسر زنجیره تأمین را بهبود می
دهند و برای نشان دادن یکپارچگی میان شرکاء استفاده می شوند(سینگ و پاور.)2669 ،
امروزه با گسترش و پیچیدگی اهداف ،فرآیندها و ساختار سازمانی در صحنه رقابت ،سازمان هایی می توانند به بقای خود
ادامه دهند که نسبت به انتظارات و خواسته های مشتریان و ذینفعان پاسخگو باشند ،همچنین به سودآوری و ثروت آفرینی به
عنوان شاخص های کلیدی و برتر سازمانی توجه کنند (فیض اللهی .)1389 ،رقابت در دنیای تجارت و کسب و کار امروز ،در
کنار عوامل دیگری نظیر اعتالی سازمان ،باعث شده است که بنگاه های تجاری و سازمان های امروزی ،بیش از پیش و به
صورتی دائمی در پی دستیابی به راهکارهایی برای بهبود عملکردها و فرایندهای خود باشند .امروزه سازمان ها برای بقای خود و
پیشرفت در فضای رقابتی ،به بهبود مستمر عملکرد خود نیاز دارند .اصالح عملکرد فردی و سازمانی ،کلید موفقیت در رقابت
است (دیواندری و همکاران .)1387 ،عملکرد صحیح سازمان ،نشانگر توانایی کنشگران و فرآیندهای سازمان در برآوردن اهداف
سازمانی است .عملکرد سازمانی از فلسفه وجودی سازمان نشات می گیرد و رضایت ذینفعان و مشتریان سازمان کامالً تحت
تاثیر آن است .از مفهوم عملکرد سازمانی برای یکپارچه کردن فعالیتهای سازمان استفاده زیادی می شود تا ضمن کنترل
فعالیتهای روزمره دستاوردهای استراتژیک و بلندمدت نیز حاصل شوند .همچنین این دیدگاه به بهبود مستمر و توسعه همه
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جانبه کمک می کند .لورش 1و الرنس 2به این نتیجه رسیده اند که عملکرد تنها به کنش خصایص فردی مربوط نیست ،بلکه به
سازمان و محیط نیز مربوط می شود .افراد حتی با وجود داشتن حداکثر انگیزش و همه مهارت های الزم ،ممکن است اثربخش
نباشند ،مگر آنکه حمایت و هدایت سازمانی مورد نیاز خود را دریافت دارند و کارشان با نیازهای سازمان و محیط آنها سازش
داشته باشد (امامی و اصغرنیا .)1380 ،با توجه به اهمیت باالی زنجیره تامین( )SCو تعهد سازمانی در سازمان های امروزی و
اثراتی که می تواند بر عملکرد سازمان ها بگذارد ،پژوهش حاضر در پی بررسی روابط ساختاری میان تعهد کارکنان ،مولفه های
ادغام زنجیره تامین و عملکرد سازمان در شرکت های کوچک و متوسط زیرمجموعه گروه خودروسازی سایپا بوده و پاسخگوئی
به این سوال است که :آیا تعهد سازمانی کارکنان و مولفه های یکپارچگی (ادغام) زنجیره تامین بر عملکرد سازمانی در شرکت
خودروسازی سایپا ،موثر است؟

 -2مبانی نظری تحقیق
-7-2تعهد سازمانی

9

تعهد سازمانی یک نگرش و یک حالت روانی است که نشان دهنده تمایل ،نیاز و الزام جهت ادامه فعالیت در یک سازمان
است .در این بین تمایل ،به معنی عالقه و خواست قلبی فرد برای ادامه خدمت در سازمان است و نیاز به این معنی است که فرد
به خاطر سرمایه گذاریهایی که در سازمان انجام داده ،ناچار به ادامه خدمت در آن است .همچنین الزام عبارت از دین ،مسئولیت
و تکلیفی است که فرد در برابر سازمان دارد و خود را ملزم به ماندن در آن می بیند .از دیدگاهی دیگر ،تعهد سازمانی نوعی
احساس وابستگی و تعلق خاطر به سازمان است .بنابراین تعهد سازمانی یک نگرش درباره وفاداری کارمندان به سازمان است و
یک فرآیند مستمری است که از طریق آن اعضای سازمان عالقه خود را به سازمان و موفقیت و کارایی پیوسته آن نشان می
دهند (مجیدی ،1370 ،ص.)32

-2-2ابعاد و تعاریف تعهد سازمانی
در میان طرفداران رویکرد نگرشی ،برخی از پژوهشگران به تعهد سازمانی با دید یک مفهوم چند بعدی می نگرند که عوامل
مختلفی بر آن تاثیر می گذارند .می یر و همکارانش از پیشگامان رویکرد چند بعدی می باشند ،مدل سه بعدی آنها از تعهد
سازمانی ،شامل بعد عاطفی ،بعد مستمر و بعد هنجاری به عنوان سه بعد تعهد سازمانی می شود.

الف) تعهد عاطفی
آلن و می یر تعهد عاطفی را به عنوان وابستگی عاطفی فرد به سازمان و تعیین هویت شدن از طریق آن می دانند .اگر تعهد
سازمانی را از این طریق تعریف کنیم ،تعهد عاطفی شامل سه جنبه می شود:
 صورتی از وابستگی عاطفی به سازمان
 تمایل فرد برای تعیین هویت شدن از طریق سازمان
 و میل به ادامه فعالیت در سازمان
آلن و می یر ( )1996معتقدند که یک فرد زمانی در خود وابستگی عاطفی نسبت به سازمان احساس خواهد کرد که اهداف
سازمانی را اهداف خود بداند و متقاعد شود که سازمان را در راه رسیدن به اهدافش یاری کند .همچنین آنها شرح می دهند که
تعیین هویت شذن فرد از طریق سازمان زمانی رخ می دهد که ارزش های فردی افراد با ارزش های سازمانی سازگار بوده و فرد
قادر باشد که ارزش های سازمانی را در خود ،درونی سازد .بدون شک در این تعیین هویت شدن از طریق سازمان ،یک رابطه
روانشناسانه وجود دارد و فرد به خاطر تعیین هویت شدن از طریق سازمان در خود یک نوع احساس غرور می کند.

1
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ب) تعهد مستمر
دومین بعد از ابعاد سازمانی آلن و می یر ( )1996تعهد مستمر می باشد ،که بر مبنای تئوری سرمایه گذاری های بیکر
( )1906قرار دارد .ا ین تئوری بر این اساس است که با گذشت زمان ،فرد سرمایه ای را در سازمان انباشته می کند که هر چه
سابقه فرد در سازمان بیشتر شود ،این سرمایه نیز انباشته تر می شود و از دست دادن آن برای فرد هزینه برتر می شود .این
سرمایه گذاری شامل زمان کسب مهارت های ویژه سازمان که قابل انتقال نمی باشد ،رفاقت های کاری ،عوامل سیاسی و هزینه
های دیگری می باشد که فرد را از جستجو برای کارهای جایگزین منصرف می سازد.
آلن و می یر ( )1996تعهد مستمر را صورتی از دلبستگی روانی فرد به سازمان می دانند که از ادراک کارمند از چیزهایی
که در صورت ترک سازمان از دست می دهد ،ناشی می شود .در واقع می توان چنین گفت که تعهد مستمر ،شامل آگاهی فرد
ازهزینه های ترک سازمان می باشد .بنابراین در این شکل از تعهد دلیل اصلی ارتباط فرد با سازمان و تصمیم او به باقی ماندن
در سازمان یک تالش برای حفظ مزایای حاصله از ارتباط با سازمان می باشد .رامزک ( )1996این نوع وابستگی را به عنوان یک
نوع معامله می داند .او معتقد است که کارکنان سرمایه گذاری هایشان را در سازمان بر مبنای آنچه در سازمان گذاشته اند و
آنچه با ماندن در سازمان به دست خواهند آورد ،محاسبه می کنند .برای مثال یک فرد ممکن است تغییر یک سازمان را به
خاطر پول و زمانی که صرف یک برنامه بازنشستگی کرده است ،ترجیح ندهد .عالوه بر ترس از دست دادن سرمایه گذاری ها،
تعهد سازمانی در فرد به خاطر مشاهده یا درک عدم وجود جایگزین های شغلی نیز به وجود می آید.

ج) تعهد هنجاری
بعد سوم تعهد سازمانی که کمتر رایج بوده ولی جای بحث دارد ،تعهد هنجاری می باشد که نشان دهنده یک نوع احساس
تکلیف برای ادامه همکاری با سازمان می باشد ،افرادی که دارای سطوح باالیی از تعهد هنجاری هستند احساس می کنند که
مجبورند در سازمان فعلی باقی بمانند (آلن و می یر .)1996 ،در مورد این بعد از ابعاد سازمانی نسبت به ابعاد دیگر پژوهش های
کمتری صورت گرفته است ،رندال و کوتی ( ،)1996آلن و می یر و اوریلی ،چاتمن و کالدون از جمله پژوهشگران اندکی بوده اند
که تالش کرده اند تا این بعد از تعهد سازمانی را از ابعاد دیگر مجزا سازند .رندال و کوتی ( )1996به تعهد هنجاری از منظر
نوعی تکلیف اخالقی نگریسته اند که فرد در قبال سرمایه گذاری هایی که سازمان روی او انجام داده است ،در خود احساس می
کند .آنها معتقدند که زمانی که این احساس در فرد به وجود می آید که سازمان هزینه یا زمان زیادی را صرف آماده کردن او،
برای بهتر انجام دادن کار ،کرده است ،یک نوع احساس تکلیف در وی برای ماندن در سازمان به وجود خواهد آمد .برای مثال
کارمندی که سازمانش برای آموزش او سرمایه گذاری می کند ،ممکن است به این باور برسد که می تواند هزینه های سازمانش
را از طریق ادامه فعالیت در آن جبران کند .در حالت کلی تعهد هنجاری زمانی بیشتر به وقوع می پیوندد که فرد احساس کند
که پاسخ به سرمایه گذاری های سازمان ،سخت می باشد .اما اوریلی و همکارانش ( )1991تعهد هنجاری را بر حسب ارزش ها
تعریف کرده اند و مورد سنجش قرار داده اند .آنها معتقدند که رابطه متقابل بین ارزش های یک فرد و سازمان منجر به تعهد
سازمانی می شود .در حمایت از این دیدگاه می یر و اسکورمن ( )1992تعهد هنجاری را به عنوان پذیرش اهداف و ارزش های
یک سازمان توسط کارمند ،دانسته اند.
-9-2مدیریت زنجیره تأمین

7

محققان و نویسندگان مختلف ،نگرشها و تعاریف متفاوتی را از زنجیره تأمین ارائه کردهاند برخی زنجیره تأمین را در روابط
میان خریدار و فروشنده محدود کرده اند .چنین نگرشی تنها به عملیات خرید رده اول در یک شرکت تمرکز دارد .گروه دیگری
به زنجیره تأمین دید وسیعتری داده و آن را شامل تمام سرچشمههای تأمین (پایگاههای تأمین) برای سازمان میدانست .با این
تعاریف زنجیره تأمین شامل تمام تأمینکنندگان رده اول ،دوم ،سوم و  ....خواهد بود .دید سوم نگرش زنجیره ارزش پورتر است
که در ان زنجیره تأمین شامل تمام فعالیتهای مورد نیاز برای ارائه یک محصول یا خدمت به مشتری نهایی است .با نگرش
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مذکور به زنجیره تأمین ،توابع ساخت و توزیع به عنوان بخشی از جریان کاال و خدمات به زنجیره عرضه اضافه میشود .در واقع
با این دید زنجیره تأمین شامل سه حوزه تدارک ،تولید و توزیع است(چامودراکاس1)2616،
زنجیره تأمین ،شامل کلیه اعضایی است که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در برآوردن خواسته مشتری دخیل هستند.
زنجیره تأمین شامل تأمینکننده ،تولید کننده ،حمل و نقل کننده ،انبار ،خردهفروش و مشتری است (چوپرا و میندل.)2667 ،2
-4-2ادغام (یكپارچگی) زنجیره تامین

9

یکپارچگی زنجیره تأمین به پذیرش و استفاده از ساختارهای هماهنگ و مشترک ،فرایندها ،فناوری ها و عملیات میان
شرکای زنجیره تأمین اشاره دارد تا کانالی یکپارچه را برای جریان دقیق و به موقع اطالعات ،مواد و کاالی ساخته شده ایجاد و
حفظ نماید(ویجایاساراسی ،2616 ،ص  .)363-439این روند جایگزینی برای دستیابی به فقدان منابع است که هزینه تراکنش؛
مذاکره و نگارش قراردادها را کاهش می دهد که به شرکت ها اجازه می دهد تا سودهای بهره برداری از منابع و شایستگی های
رایج را جمع آوری نمایند(لی و لین.)2660 ،
-5-2ادغام(یكپارچگی) تامین كننده

4

به لحاظ عملیاتی در این پژوهش ،منظور از ادغام(یکپارچگی) تامین کننده ،میانگین مجموع نمراتی است که آزمودنی با
پاسخگویی به  2گویه پرسشنامه مورد استفاده(پرسشنامه استاندارد زنجیره تامین و عملکرد سازمانی آلفاال لوکه ،مارین گارسیا و
مدینا لوپز(  ،))2613شامل گویه های  4و  ،3به این متغیر اختصاص می دهد و بر این اساس ،وضعیت این متغیر و ارتباط آن با
متغیرهای دیگر تحقیق ،از دیدگاه کارکنان شرکت خودروسازی سایپا -استان مازندران مورد بررسی قرار می گیرد.
-6-2ادغام(یكپارچگی) داخلی

5

به لحاظ عملیاتی در این پژوهش ،منظور از ادغام(یکپارچگی) داخلی ،میانگین مجموع نمراتی است که آزمودنی با
پاسخگویی به  3گویه پرسشنامه مورد استفاده(پرسشنامه استاندارد زنجیره تامین و عملکرد سازمانی آلفاال لوکه ،مارین گارسیا و
مدینا لوپز(  ،))2613شامل گویه های  0تا  ،8به این متغیر اختصاص می دهد و بر این اساس ،وضعیت این متغیر و ارتباط آن با
متغیرهای دیگر تحقیق ،از دیدگاه کارکنان شرکت خودروسازی سایپا -استان مازندران مورد بررسی قرار می گیرد.
-1-2جهت گیری ادغام(یكپارچگی) خارجی

6

به لحاظ عملیاتی در این پژوهش ،منظور از ادغام(یکپارچگی) خارجی ،میانگین مجموع نمراتی است که آزمودنی با
پاسخگویی به  3گویه پرسشنامه مورد استفاده(پرسشنامه استاندارد زنجیره تامین و عملکرد سازمانی آلفاال لوکه ،مارین گارسیا و
مدینا لوپز(  ،))2613شامل گویه های  9تا  ،11به این متغیر اختصاص می دهد و بر این اساس ،وضعیت این متغیر و ارتباط آن
با متغیرهای دیگر تحقیق ،از دیدگاه کارکنان شرکت خودروسازی سایپا -استان مازندران مورد بررسی قرار می گیرد.
-8-2ادغام(یكپارچگی) مشتری

1

به لحاظ عملیاتی در این پژوهش ،منظور از ادغام(یکپارچگی) مشتری ،میانگین مجموع نمراتی است که آزمودنی با
پاسخگویی به  3گویه پرسشنامه مورد استفاده(پرسشنامه استاندارد زنجیره تامین و عملکرد سازمانی آلفاال لوکه ،مارین گارسیا و
مدینا لوپز(  ،))2613شامل گویه های  12تا  ،14به این متغیر اختصاص می دهد و بر این اساس ،وضعیت این متغیر و ارتباط
آن با متغیرهای دیگر تحقیق ،از دیدگاه کارکنان شرکت خودروسازی سایپا -استان مازندران مورد بررسی قرار می گیرد.

 -9فرضیه های پژوهش
 .1تعهد سازمانی کارکنان( )ECبر ادغام(یکپارچگی) تامین کننده( ،)SIدر شرکت خودروسازی سایپا تاثیر دارد.
 .2تعهد سازمانی کارکنان( )ECبر ادغام(یکپارچگی) داخلی( ،)INTIدر شرکت خودروسازی سایپا تاثیر دارد.
1.
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نشریه علمی-تخصصی پژوهشهای نوین علوم مهندسی

 .3تعهد سازمانی کارکنان( )ECبر ادغام(یکپارچگی) مشتری( ،)CIدر شرکت خودروسازی سایپا تاثیر دارد.

 -4پیشینه تحقیق
-7-4تحقیقات انجام شده در داخل كشور
 در پژوهشی که توسط صمدیان و حسینی در سال  1393و با عنوان بررسی تأثیر یكپارچه سازی زنجیره تأمین بر
عملكرد سازمانی (مطالعه موردی :بانک های ملی شهر سنندج) ،انجام گرفت؛ محققان اظهار داشتند ،زنجیره تأمین یکی
از قدرتمندترین پارادایم های عملیاتی برای بهبود مزیت رقابتی سازمانهای تولیدی و خدماتی محسوب می شود .با روند کنونی،
دیگر امروزه سازمانها مهم نیستند ،بلکه ایجاد ارزش افزوده در زنجیره تأمین و مدیریت آن اتفاق می افتد  .هدف اصلی زنجیره
تامین ای جاد یک جریان قابل اطمینان در انتقال مواد و خدمات از ابتدا تا انتهای زنجیره تامین می باشد .این قابلیت اطمینان
مربوط به عواملی نظیر کیفیت ،کمیت ،قیمت و زمان تحویل می باشد .توجه به این عوامل چه در سمت ورودی و چه در سمت
خروجی کارخانه از مسئولیت های اصلی مدیریت زنجیره تامین می باشد .از جمله اقدامات استراتژیک در مدیریت زنجیره
تامین ،سعی در ایجاد یک سیستم کارا و یکپارچه می باشد .پژوهش مذکور از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش
توصیفی از نوع پیمایشی است .جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان بانک ملی شهر سنندج است که تعداد آنها  811نفر است.
بنابراین هدف پژوهش پاسخ گویی به این سئوال ابوده که آیا یکپارچه سازی زنجیره تأمین بر عملکرد سازمانی بانک های ملی
شهر سنندج تاثیر دارد؟ نتایج آزمون فرضیه های تحقیق؛ حاکی از تاثیر معنادار یکپارچه سازی زنجیره تأمین بر عملکرد
سازمانی بوده است.
 در پژوهشی که توسط آذر و حاجتی در سال  1393و با عنوان بررسی تاثیر یكپارچگی زنجیره تامین بررضایت
مشتری و عملكرد مالی مطالعه موردی :شركت شهرک های صنعتی شهراهواز انجام گرفت؛ هدف تحقیقی مذکور
بررسی تاثیر یکپارچگی زنجیره تامین بر رضایت مشتری و عملکرد مالی بوده است .این تحقیق ،پژوهشی کاربردی و در دسته
تحقیق های علی قرار داشته و جامعه آماری شامل مدیران ،معاونین و کارشناسان مالی شرکت شهرک های صنعتی شهر اهواز
بود .به منظور تعیین حجم نمونه مورد نیاز برای این تحقیق و با در نظر گرفتن تعداد شرکتهای صنعتی شهر اهواز ( 486شرکت
) از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد .از مجموع  1446نمونه  313پاسخ دهنده در این تحقیق مشارکت داشته اند.
داده های اولیه با روش پرسشنامه جمع آوری شد .روش مدل یابی معادالت ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل برای آزمون
فرضیه ها به کار برده شد .نتایج نشان داد که یکپارچگی درونی بر یکپارچگی مشتری و یکپارچگی تامین کننده تاثیر مثبت
دارد .یکپارچگی مشتری بر رضایت مشتری و عملکرد مالی تاثیر مثبت داشت .همچنین یکپارچگی تامین کننده بر رضایت
مشتری و عملکرد مالی تاثیر مثبت داشت .در نهایت اینکه که رضایت مشتری بر عملکرد مالی تاثیر مثبت داشته است.
 در پژوهشی که توسط خدادادی فر و دهقانی سریزدی در سال  1393و با عنوان بررسی تاثیر اقدامات مدیریت زنجیره
تامین بر مزیت رقابتی شرکت انتقال گاز اهواز ،انجام گرفت؛ محققان اظهار داشتند ،در دنیای رقابتی امروز و با توجه به انتظارات
پیچیده مشتریان سازمان ها خود را با مشتریانی رو به رو می بینند که خواستار افزایش درتنوع محصول ،هزینه پایین ،کیفیت
بهتر و دسترسی سریع تر به آن محصول هستند .مهم ترین مشخصه اقدامات مدیریت زنجیره تامین که آن را در یک نگاه
ازدیگر اقدامات مدیریتی متمایز می سازد ،مزیت رقابتی در شرکت مربوطه ی حاکم بر آن است .سازمان ها برای موفقیت
خودروی به مدیریت زنجیره ای تامین می آورند زیرا این رویکرد در فعالیت هایی متمرکز است که در یک زنجیره ارزش
وجوددارد .مزیت رقابتی به شکل مستقیم از مدیریت زنجیره تامین تاثیر میگیرد .پژوهشگران دیگر در مطالعات گذشته مربوط
به عملکردزنجیره تامین کمتر عملکرد زنجیره تامین به صورت مستقل مورد بررسی قرار داده اند و عموما در مطالعه مذکور صرفا
عملکرد سازمانی مدنظر نبوده و با مطالعه عملکرد زنجیره تامین ،ساختار پژوهش هدفمندتر به بررسی مسائل موجود در حوزه
مدیریت زنجیره تامین پرداخت .نوع تحقیق بر اساس هدف از نوع تحقیق کاربردی و همچنین برای جمع آوری داده های نظری
و تعیین متغیرهای پژوهش از منابع کتابخانه ای استفاده شده و برای سنجش متغیرها از طریق پرسشنامه محقق ساخته به
افراد آزمودنی مراجعه شد .نتایج این تحقیق با استفاده از دیدگاه مبتنی بر منابع بیانگر آن بوده که سطوح باالتر معمول SCM
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م ی تواند منجر به کسب مزیت رقابتی و بهبود عملکرد شود و همچنین مزیت رقابتی می تواند تأثیر مثبت و مستقیم بر عملکرد
داشته باشد.
 در پژوهشی که توسط زارعی وش و حسنی در سال  1393و با عنوان بررسی تاثیر تولید به موقع ) (jitدر ارتباط بین
عملکرد سازمانی و قابلیت های زنجیره تامین (مورد مطالعه :شرکت سیمان سامان کرمانشاه) ،انجام گرفت؛ هدف از این پژوهش،
بررسی تاثیر تولید به موقع بر ارتباط بین عملکرد سازمانی و قابلیت های زنجیره تامین بوده ،جامعه آماری این تحقیق ،شامل
کلیه مدیران ،کارکنان و کارشناسان مرتبط با زنجیره تامین شرکت سیمان سامان استان کرمانشاه بود .جهت محاسبه حجم
نمونه مورد نیاز برای پژوهش از فرمول به دست آوردن نمونه در جامعه آماری محدود استفاده شده و تعداد نمونه  234نفر
انتخاب گردید .روش جمع آوری داده ها در این پژوهش ،استفاده از پرسشنامه با طیف  3گزینه ای لیکرت بوده است .در این
پرسشنامه میزان آلفای کرونباخ کلی برابر با  6/917بود .در این پژوهش جهت تحلیل داده ها از نرم افزار  SPSSو AMOS
استفاده شد .نتایج نشان داد که استراتژی مدیریت زنجیره تامین بر تولید به موقع تاثر مثبت و معناداری دارد .میزان این اثر
 6/733بود و با توجه به اینکه این ضریب مثبت است اثر آن به صورت مستقیم است .تولید به موقع بر عملکرد سازمانی تاثیر
مثبت و معناداری نداشت .تولید به موقع بر قابلیت های زنجیره تامین تاثیر مثبت و معناداری نداشت .استراتژی مدیریت زنجیره
تامین بر عملکرد سازمانی تاثیر مثبت و معناداری داشت .میزان این اثر  6/178بود و با توجه به اینکه این ضریب مثبت است اثر
آن به صورت مستقیم بود .استراتژی مدیریت زنجیره تامین بر قابلیت های زنجیره تامین تاثیر مثبت و معناداری داشته و میزان
این اثر  6/794بوده و با توجه به اینکه این ضریب مثبت است اثر آن به صورت مستقیم بود .قابلیت های زنجیره تامین بر
عملکرد سازمانی تاثیر مثبت و معناداری داداشته و میزان این اثر  6/789بوده و با توجه به اینکه این ضریب مثبت است ،اثر آن
به صورت مستقیم بوده است.

-2-4تحقیقات انجام شده در خارج از كشور
 در پژوهشی که توسط شارما و همکاران 1در سال  2610و با عنوان مدیریت زنجیره ی تامین سبز مرتبط با شاخص
های عملكرد در صنعت آرگو :بازبینی انجام گرفت ،محققان اظهار داشتند؛ موضوعات حفاظت زیست محیطی و پایداری در
بخش غذا توجه دنیا را در دو دهه ی اخیر به خود جلب کرده است .شرکت ها و دولت در بسیاری از کشورها شروع به شناخت
اهمیت سبز کردن زنجیره ی تامین خودشان کرده اند .مدیریت زنجیره ی تامین سبز توجه خاص عموم را بدست آورده است و
سایر شرکت ها در حال حاضر تمایل به پذیرش این مدیریت بعنوان راهبرد آنها برای پیشبرد تصویر نام تجاری آنها ،گرفتن
سهام بیستر بازار و جلب اعتماد مشتری دارند .هدف از این تحقیق جستجوی شاخص های عملکرد مختلف و معیارهای فرعی
مسئول اجرای مدیریت زنجیره ی تامین سبز و کنترل قابلیت اطمینان آن و رتبه بندی آنها با استفاده از تحلیل سلسله ای
فرآیند بود .نتیجه این شد که مدیریت زیست محیطی داخلی ،طراحی زیست محیطی و فشار تنظیمی در رتبه ی سه شاخص
رأس قرار کرفتند .تحلیل حساسیت نیز انجام شد تا تاثیرات وزن ها را روی رتبه بندی نهایی شاخص های عملکرد دیده شود.
این یکی از نخستین مطالعاتی است که شاخص های عملکرد را برای اجرای مدیریت زنجیره ی تامین سبز در صنعت آرگو را
نشان می دهد .این پژوهش مسلماً به سازمان های مربوطه کمک می کند تا مدیریت زنجیره ی تامین سبز را پیاده سازند.
 در پژوهشی که توسط گاناسکاران و همکاران 2در سال  2610و با عنوان داده های بزرگ و تحلیل های پیش نگرانه
برای زنجیره ی تامین و عملكرد سازمانی انجام گرفت ،محققان اظهار داشتند؛ دانشمندان بر اهمیت داده های بزرگ و
تحلیل پیش نگرانه ( )BDPAدر کسب ارزش های تجاری و عملکرد ثابت اذعان دارند .با اینحال ،اثر جذب  BDPAبر زنجیره
ی تامین (  )SCPو عملکرد سازمانی ( )OPبطور کامل بررسی نشده است .برای پرداختن به این شکاف ،این تحقیق مرور
مبتنی بر منابع طراحی نمود .این مرور مفهوم جذب را بعنوان یک فرآیند سه مرحله ای (پذیرش ،روتین سازی ،و جذب) می
سازد و تاثیر منابع ( اتصال و اشتراک گذاری اطالعات) را تحت تاثیر واسطه ای تعهد مدیریت عالی بر جذب داده های بزرگ (
قابلیت)  SCPو  OPشناسایی نمود .یافته ها نشان داد که اتصال و اشتراک گذاری اطالعات تحت تاثیر واسطه ای تعهد مدیریت

Sharma and et all
Ganaskaran and et all
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ارشد رابطه ی مثبتی با جذب  BDPAتحت تاثیر واسطه ای  BDPAروتین سازی دارد و رابطه ی مثبتی با  SCPو  OPدارد.
محدودیت ها و جهت گیری پژوهش های آتی ارائه شد.
 در پژوهشی که توسط آلفاال لوکه ،مارین گارسیا و مدینا لوپز در سال  2613و تحت عنوان بررسی اثرات مستقیم و با
واسطه ی تعهد كارمند و یكپارچه سازی زنجیره ی تأمین در عملكرد سازمانی انجام گرفت ،این تحقیق بر روابط درونی
میان ابعاد مختلف یکپارچه سازی زنجیره ی تأمین تمرکز می کند .تحقیقات بسیار اندکی درباره ی این موضوع ،از زمان تعهد
کارمند که به سختی پیش بینی اثرات یکپارچه سازی زنجیره تأمین را بر عملکرد شامل می شد ،انجام شده است ..یافته ها
نشان داد که رابطه ی بین تعهد کارمند و عملکرد عملیاتی به طور کامل توسط یکپارچه سازی زنجیره تأمین وساطت شده
است .تعهد کارمند به بهبود یکپارچه سازی داخلی و اثرات عملکردی یکپارچه سازی داخلی به طور مستقیم و غیر مستقیم
کمک می کند .عالوه بر این  ،بدست آوردن یکپارچه سازی داخلی به دستیابی به یکپارچه سازی مشتری و تامین کننده کمک
می کند .در نتیجه ،شرکت ها باید برای دستیابی به تعهد کارمند و یکپارچه سازی داخلی تالش کنند ،زیرا آنها به صورت
متقابل تابع یکدیگر می شوند .همین طور ،مدیران باید قبل از یکپارچه سازی بیرونی به یکپارچه سازی داخلی دست یابند و
یکپارچه سازی خارجی را در سطح استراتژیک برای برداشت بیشترین مزایا از یکپارچه سازی زنجیره تأمین داشته باشند .در
حالی که مدیران باید تعهد کارمند را نه تنها برای موفقیت بهتر زنجیره تأمین بلکه برای کاهش موانع بکارگیری مدیریت زنجیره
تأمین توسعه دهند.

 -5روش تحقیق و تجزیه و تحلیل
تحقیق از نظر هدف ،کاربردی و از حیث روش تحقیق ،توصیفی -پیمایشی می باشد .جامعه آماری شامل کارکنان شرکت
های کوچک و متوسط زیرمجموعه گروه خودروسازی سایپا در استان مازندران در بهار سال  1397در  9شرکت زیرمجموعه این
هلدینگ بزرگ ،به تعداد  1014نفر بوده و روش نمونه گیری بصورت نمونه گیری طبقه ای نسبی با فرمول کوکران و به تعداد
 311تعیین گردید .داده ها از طریق نرم افزارهای  SPSSو  AMOSمورد بررسی قرارگرفت .برای تحلیل داده ها از تحلیل
عاملی تائیدی استفاده گردید
نتایج ضرایب آلفای کرونباخ مربوط به متغیرهای پژوهش آمده است.
ردیف

متغیرهای تحقیق

میزان آلفای كرونباخ

1

تعهد سازمانی کارکنان()EC

6/79

2

ادغام(یکپارچگی) تامین کننده()SI

6/81

3

ادغام(یکپارچگی) داخلی()INTI

6/82

4

جهت گیری ادغام(یکپارچگی) خارجی()EIO

6/83

3

ادغام(یکپارچگی) مشتری()CI

6/86

7

کل پرسشنامه

6/81

همانطور که میدانیم جنسیت از متغیرهای اسمی محسوب میشود .برای بررسی توصیفی آن از جدول فراوانی و نمودار
ستونی استفاده میشود .جدول زیر توزیع فراوانی مربوط به نوع جنسیت افراد پاسخگو در این تحقیق را نمایش میدهد.
همانطور که مالحظه میگردد 223 ،نفر مرد ( 71/76درصد) و  88نفر زن (  28/36درصد) در تحقیق بودهاند.
جدول توزیع فراوانی جنسیت آزمودنیها

04

جنسیت

فراوانی

درصد فراوانی

مرد

223

71/76

زن

88

28/36

کل

311

166/66
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-7-5بررسی توصیفی وضعیت تاهل آزمودنیها
همانطور که میدانیم ،وضعیت تاهل از متغیرهای اسمی محسوب میشود .برای بررسی توصیفی آن از جدول
فراوانی و نمودار ستونی استفاده میشود .جدول زیر توزیع فراوانی مربوط به وضعیت تاهل افراد پاسخگو در این
تحقیق را نمایش میدهد .همانطور که مالحظه میگردد 96 ،نفر مجرد ( 28/94درصد) و  221نفر متاهل (71/60
درصد) در تحقیق بودهاند.
جدول توزیع فراوانی وضعیت تاهل آزمودنیها
فراوانی

وضعیت تاهل

درصد فراوانی

مجرد

96

28/94

متاهل

221

71/60

کل

311

166/66

-2-5بررسی توصیفی ردههای سنی آزمودنیها
از آنجائیکه سن در این تحقیق بصورت ردهبندی شده میباشد ،بنابراین برای بررسی توصیفی آن از جدول فراوانی
و نمودار ستونی استفاده میشود .جدول زیر توزیع فراوانی ردههای سنی افراد پاسخگو در این تحقیق را نمایش می-
دهد .همانطور که مالحظه میگردد 39 ،نفر کمتر از  36سال ( 18/97درصد) 77 ،نفر  31تا  46سال (23/70
درصد) 92 ،نفر بین  41تا  36سال ( 29/38درصد) و  83نفر (  20/09درصد) بیشتر از  36سال بودهاند.
جدول توزیع فراوانی رده های سنی آزمودنی ها
رده های سنی

فراوانی

درصد فراوانی

کمتر از  36سال

39

18/97

 31تا  46سال

77

24/70

 41تا  36سال

92

29/38

بیشتر از  36سال

83

20/09

کل

311

166/66

-9-5بررسی توصیفی میزان تحصیالت آزمودنیها
جدول زیر مربوط به توزیع چگونگی میزان تحصیالت آزمودنیها را نشان میدهد .همانطور که مالحظه میگردد،
 86نفر دارای مدرک کاردانی و پایینتر (  23/72درصد) 176 ،نفر دارای تحصیالت کارشناسی ( 34/00درصد) و 01
نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد یا باالتر (  19/01درصد) بودهاند.
جدول توزیع فراوانی میزان تحصیالت آزمودنیها
درصد فراوانی

میزان تحصیالت

فراوانی

کاردانی و پایین تر

86

23/72

کارشناسی

176

34/00

کارشناسی ارشد و باالتر

01

19/01

کل

311

166/66
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-4-5بررسی توصیفی سابقه خدمت آزمودنیها
در جدول زیر توزیع فراوانی مربوط به سابقه خدمت آزمودنیها را نشان میدهد .همانطور که مالحظه میگردد 38 ،نفر
( 12/22درصد) کمتر از  3سال 38 ،نفر ( 18/03درصد)  0تا  16سال 83 ،نفر ( 20/09درصد)  11تا  13سال 74 ،نفر (23/79
درصد)  10تا  26سال و  38نفر (  18/03درصد) بیشتر از  26سال سابقه خدمت داشتهاند.
جدول توزیع فراوانی سابقه خدمت آزمودنی ها
سابقه خدمت

فراوانی

درصد فراوانی

کمتر از  3سال

38

12/22

 0تا  16سال

38

18/03

 11تا  13سال

83

20/09

 10تا  26سال

74

23/79

بیشتر از  26سال

38

18/03

کل

311

166/66

قبل از بررسی فرضیههای پژوهش ،مختصری در مورد آزمون مورد استفاده ،چرایی آن و نحوه نتیجهگیری بحث می-
کنیم .برای این منظور پس از جمعآوری اطالعات مربوط به متغیرهای تحقیق ،آزمون کولموگروف-اسمیرنف را انجام میدهیم
که مشخص نماییم ،آیا دادههای حاصله (متغیرهای بیان شده) نرمالاند یا خیر؟ در صورت نرمال بودن دادهها از آزمونهای
پارامتری جهت بررسی فرضیهها استفاده میکنیم ،در غیر اینصورت از ضریب ناپارامتری استفاده خواهیم کرد .نحوه نتیجه
گیری در این آزمون بدین صورت است که اگر میزان  P-Valueکمتر از  6/63باشد داده غیرنرمال و اگر بیشتر از  6/63باشد،
داده ها نرمالند .ابتدا در جدول زیر شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش نشان داده شده است.
متغیرهای تحقیق

تعداد

میانگین

میانه

مد

انحراف از معیار

كمترین

بیشترین

تعهد سازمانی کارکنان

311

2/76

2/07

3/66

6/84

1/66

3/66

ادغام تامین کننده

311

2/93

3/66

4/66

1/61

1/66

3/66

ادغام داخلی

311

3/68

3/66

4/66

1/68

1/66

3/66

ادغام خارجی

311

3/64

3/66

4/66

6/96

1/66

4/33

ادغام مشتری

311

2/82

2/07

3/33

6/82

1/66

4/33

متغیرهای تحقیق

آماره كولموگروف-اسمیرنف

P-Value

نتیجه آزمون

تعهد سازمانی کارکنان

1/26

6/6742

نرمال است.

ادغام تامین کننده

1/13

6/6819

نرمال است.

ادغام داخلی

1/11

6/6834

نرمال است.

ادغام خارجی

1/29

6/6331

نرمال است.

ادغام مشتری

1/67

6/6917

نرمال است.

 -6نتیجهگیری
بعد از تجزیه و تحلیل نتایج و آزمون های انجام شده .نتایج زیر بدست آمد.
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بررسی فرضیه اول پژوهش بر اساس تحلیل مسیر
متغیر مستقل تحقیق

ضرایب استاندارد

مقادیر t

P-Value

نتایج

تعهد سازمانی کارکنان بر ادغام تامین کننده

6/41

4/871

6/6669

معنیدار
است.

در بررسی فرضیه اول تحقیق؛ ضریب عاملی استاندارد متغیر تعهد سازمانی کارکنان بر ادغام تامین کننده ،برابر با ،6/41
مقدار  tبرابر با  4/871بوده و مقدار  P-Valueکمتر از  6/63است ،نتیجه اینکه ،از دیدگاه حاضرین در تحقیق ،تعهد سازمانی
کارکنان بر ادغام تامین کننده ،در شرکت خودروسازی سایپا ،دارای تاثیر معنادار و مثبتی بوده ،بدین نحو که با بهبود وضیت
متغیر پیش بین ،متغیر مالک هم ارتقاء می یابد .پس فرضیه اول تحقیق ،تایید میگردد.
بررسی فرضیه دوم پژوهش بر اساس تحلیل مسیر
متغیر مستقل تحقیق

ضرایب استاندارد

مقادیر t

P-Value

نتایج

تعهد سازمانی کارکنان بر ادغام (یکپارچگی)
داخلی

6/46

3/489

6/6669

معنیدار
است.

در بررسی فرضیه دوم تحقیق؛ ضریب عاملی استاندارد متغیر تعهد سازمانی کارکنان بر ادغام (یکپارچگی) داخلی برابر با ،6/46
مقدار  tبرابر با  3/489بوده و مقدار  P-Valueکمتر از  6/63است ،نتیجه اینکه ،از دیدگاه حاضرین در تحقیق ،تعهد سازمانی
کارکنان بر ادغام (یکپارچگی) داخلی ،در شرکت خودروسازی سایپا ،دارای تاثیر معنادار و مثبتی بوده ،بدین نحو که با بهبود
وضیت متغیر پیش بین ،متغیر مالک هم ارتقاء می یابد .پس فرضیه دوم تحقیق ،تایید میگردد.
بررسی فرضیه سوم پژوهش بر اساس تحلیل مسیر
متغیر مستقل تحقیق

ضرایب استاندارد

مقادیر t

P-Value

نتایج

تعهد سازمانی کارکنان بر ادغام (یکپارچگی)
مشتری

6/13

1/836

6/604

معنی دار است.

در بررسی فرضیه سوم تحقیق؛ ضریب عاملی استاندارد متغیر تعهد سازمانی کارکنان بر ادغام (یکپارچگی) مشتری برابر با
 ،6/13مقدار  tبرابر با  1/836بوده و مقدار  P-Valueبیشتر از  6/63است ،نتیجه اینکه ،از دیدگاه حاضرین در تحقیق ،تعهد
سازمانی کارکنان بر ادغام (یکپارچگی) مشتری ،در شرکت خودروسازی سایپا ،فاقد تاثیر معنادار است (البته تاثیر دارد ،اما نه در
آن حد که از نظر آماری معنادار باشد ).پس فرضیه سوم تحقیق ،رد میگردد.

 -1پیشنهادات
بر اساس داده های بدست آمده و با استناد به نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش ،پیشنهاداتی به شرح زیر ارائه می گردد:
 ایجاد یک جو دوستانه و توام با احترام متقابل بین کارکنان با یکدیگر و کارکنان با مدیران ،در تقویت تعهد عاطفی
کارکنان ،بسیار موثر است.
 استقرار نظام مدیریت مشارکتی در سازمان ،به معنای واقعی و در عمل ،منجر به تقویت حس مهم بودن و دیده
شدن در سازمان شده و باعث تقویت تعهد عاطفی پرسنل خواهد شد.
 گردش شغلی ضابطه مند و انجام انتصابات در سازمان بر اساس توانمندی های کارکنان.
 نزدیک کردن اهداف فردی با اهداف سازمانی ،از جمله مواردی ا ست که بر تقویت تعهد مستمر موثر است.
 ایجاد دوره های آموزشی همراه با ارتقای مسیر شغلی ،منجر به بهبود تعهد مستمر خواهد شد.
 تقویت ارزش های اخالقی و وفادارسازی کارکنان از طرق گوناگون ،مانند ارج نهادن به خدمات کارکنان فعال،
گردش شغلی منطبق بر ضوابط و ....
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 طراحی و استقرار روش های ارتباطی مناسب و مؤثر از جمله سمینار ،نشست ها ،گفتگوها ،ارزیابی ها.
 توجه به ارزش های اخالقی و فرهنگی سازمان در گزینش و استخدام افراد.
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تعیین عمق بحرانی برای جلوگیری از گردابه آزاد در سرریز نیلوفری با
استفاده از نرم افزار فلوتریدی
عرفان رضوی ، *7حسن احمدی ، 2حمیدرضا رحیمی

9

-1دانشگاه ازاد اسالمی واحد رودهن ،رشته آب و سازه هیدرولیکی
-2استاد راهنما دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن  ،رشته آب و سازه هیدرولیکی
-3دانشگاه ازاد اسالمی واحد رودهن ،رشته آب و سازه هیدرولیکی
Erfan.rzvi@gmail.com

چكیده
یکی از چالش های پیش روی دنیا ،کنترل و استفاده بهینه از منابع آب است که هر دو اینها مستلزم مطالعات
مهندسی دقیق و ساخت منطبق بر آن است .بنا به هزینه های باال در انجام مراحل مطالعه،طراحی،خرید و
ساخت تحمیلی به دولت ها ،روند گسترش ساخت سازه هایی مهم و اساسی مانند سرریزها سخت و دشوار است.
بنابراین ،مطالعات اولیه و یافتن روش های اقتصادی و تکنیکی از درجه اهمیت باال برخوردار است .همچنین در
دنیایی زندگیمیکنیم کهمدل هایفیزیکی و غیرفیزیکی در بهینه سازی ایده ها در طراحی ،مهندسیو ساخت
نقشمهمیایفا میکنند .سرریز نیلوفری نوعیاز سازهانتقال آب ازمخزن باالدست به پایین دست است و این سرریز
بنابهبالموس شکل بودن آن نامگذاریگردیدهاست .به طور کلی ،سرریز نیلوفری در حالت آزاد با سرعت شعاعی و
محوری عمل میکند ،بنابراین در این حالت جریان آب به طورمستقیم وارد سرریز میگردد ،ولی در حین وقوع
پدیده گردابه بوجود آمدن سرعت مماسی ،باعث میگردد کهمسیر جریان از مسیرمستقیم بهمسیرطوالنیتر
تغییرکند و اینمسئلهمنجربه هدر رفت انرژی و کاهش ظرفیت دبی میگردد .بنابراین ،یکی ازراهحلهای
جلوگیری از این پدیده ،تعبیه صفحات ضد-گردابه است .در این مقاله ،از تحلیل نتایج خروجی از نرم افزار و مدل
آزمایشگاهی ،به دقت،شباهت و صحت مدل در مقایسه با مدل آزمایشگاهی اشارهشد و معادله قابلاستناد نیز
استخراج گردیده شده است.
واژگان کلیدی :عمق بحرانی ،گردابه ،سرریزنیلوفری ،مدلسازی عددی

 -7مقدمه
گردابه شکل گرفته در در انواع مختلف از سازه های هیدرولیکی ،مانند آبگیرهای نیروگاههای آبی ،سرریزها ممکناست تاثیر
سوءبر روی عملکرد سازه داشته باشد .گردابه منشاء جریانچرخشی داردکه در سازه هیدرولیکی آبگیرممکن است بنا به محل
قرارگیری منطبق بر مرزهای اطراف و شرایط و مشخصه های هندسی و غیر هندسی تاثیر زیان آوری بر روی عملکرد سازه ای
داشته باشد .به بیان ساده تر ،گردابه ،تمایل جریان آب درون آبگیر به حرکت چرخشی و دورانی است .حرکت چرخشی به
خودی خود یک مشکل مهندسی نیست .به هر حال ،درجات حرکات چرخشی آن چیزی است که تعیین کننده تاثیرات مخرب
و تمایل شکل گیری گردابه است .در تالش برای تفهیم مفهوم گردابه ،یک چیر مهم می توان گفت ،گردابه ،جریان آشفته
درحال چرخش همراه خطوط جریان نزدیک به هم است .این دو اصطالح ( چرخش و گردابه) کامال به هم مرتبط اند و گردابه
به بیان دیگر چرخش سریع جریان حول مرکز است .هدف از انجام این مدلسازی عددی ،تحلیل شرایط هیدرولیکی جریان در
حالت شکل گیری گردابه در نزدیکی سرریز نیلوفری و تعیین راه های جلوگیری و حذف شکل گیری گردابه با به کارگیری
صفحات ضد-گردابه است .برای همین دلیل ،خروجی های متعدد از آزمایشات انجام شده در مدل آزمایشگاهی دانشگاه آزاد
مرودشت با مخزنی به ابعاد  3*8متر بدون شیب ،با مدل عددی مشابه مقایسه و صحت سنجی گردیده شده.
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-2پیشینه تحقیق
در ادبیات ایت تحقیق ،بسیاری از منابع شکل گیری گردابه توسط محققین و دانشمندان برای شرایط مختلف هندسی
جریان شناسایی و بررسی شده اند .که بنا به یافته آنها ،خروج از مرکزیت و نامتقارن بودن جریان در ورودی دهانه مرتبط به
سازه آبگیر دو دلیل اصلی شکل گیری هسته اولیه گردابه اند .پیش از این ،دارگین و هکر ) (1978سه منبع اصلی شکل گیری
گردابه را شناسایی کردند الف) تغییر جهت ناگهانی ب) گرادیان سرعت ج) مانع  .انها تاکید داشتند که گردابه اساسا آغاز
میگردد به وسیله :جهت خارج از مرکزآبگیر مرتبط به جریان ورودی نامتقارن ،تنش برشی بنا به گرادیان سرعت ،چرخش های
ضعیف به دلیل وجود موانع .گردن) (1970تعداد  29آبگیر را در جهت ارتقاء معیارهای طراحی برای جلوگیری از گردابه در
ترازهای پایین آبگییر هیدروالکتریکال را مورد ازمایش قرار داد و در پایان این آزمایشات دریافت که هندسه جریان ورودی به
آبگیر ،سرعت در آبگیر ،ابعاد آبگیر و عمق بحرانی ،فاکتورهای اصلی تاثیرگذار برروی شکل گیری گردابه هستند .درعین حال،
بنا به اینکه هندسه هر نوع از آبگیر منحصر به فرد است ،بررسی تاثیر هندسه سایت بر شکل گیری گردابه سخت است .بنابراین
تصمیم گرفته شد که برروی سایر پارامترهای تاثیرگذار بر شکل گیری گردابه تمرکز گردد .ناووس) (1987خاطرنشان کرد که
شکل گیری گردابه به دلیل دو مشکل هیدرولیکی اصلی در سازه ی آبگیر است :لرزش های نامطلوب در تجهیزات هیدرولیکی و
ایرادهای اصلی در سیستم ورودی کانال بنا به مکش هوا .همانطور که قبال هم اشاره شد ،گردابه به طور اصلی حاصل نیروهای
خارج از مرکز ،شرایط نامتقارن ورودی جریان به دلیل هندسه آن .اگرچه ،طراحی هیدرولیکی سازه آبگیر با لحاظ صفحات
جلوگیری ککنده از گردابه است ولی در برخی موارد ،شکل گیری گردابه وجود دارد چرا که در این حالت هم الزامات طراحی
هم نمی تواند ارضا گردد ،چون که شرایط جریان در ورودی آبگیر شدید است و همچنین عمق غرقابی موردنیاز اقتصادی نیست.
بنابراین ،برخی اقدامات سازه ای در جهت کاهش و از بین بردن شکل گیری گردابه در سازه آبگیر می شود به کار گرفته
شود.راشمن و همکاران ( )1987پیشنهاد کردند که ورود هوا به جریان گردابه که باعث کاهش تاثیر چرخش ها هستند ،می
شود حذف و یا کاهش یابد به وسیله -1افزایش فاصله خطوط جریان بین سازه آبگیر و سطح آزاد آب -2 ،بهسازی جریان در
وردی آگیر برای حذف آشتگی ها و غیریکنواختی های جریان و  -3به کارگیری برخی سازه های ضد-گردابه .انواع صفحات
ضد-گردابه در پروژه ها و آزمایشگاه ها توسط راشمن و ناووس مورد بررسی قرار گرفتند..

-9حوزه مدلسازی عددی
 Flow-3Dیکی از قدرتمندترین نرم افزارهای محسباتی دینامیک سیاالت ،بر مبنای حل معادالت ناویر استوک است.
فلوتریدی از تقریب مقادیر محدود حجم ،معادالن مومنتوم و انرژی در سه بعد استفاده میکند تا بتواند مشکالت پیچیده سیاالت
را تحلیل کند .این نرم افزار همچنین ،مدل هایی برای مدلسازی انتقال رسوب ،حرکت صفحات صلب و جریان آب در محیط
متخلخل دارد و غیره  ....دارد .مشکالت جریان در مهندسی عمران اغلب بر روی سطح آزاد آب است .سطح آزاد آب با روش های
مختلف بسیاری در نرم افزارهای کامپیوتری بررسی میگردد .فلوتریدی تکنیک حجم سیال) (VOFکه اولین بار توسط هاریت و
نیکول) (1981را استفاده میکند VOF .یک روش حل برای سطح آزاد آب برای ورودی های تیز است VOF .معرفی کننده هوا
با شزایط مرزی و به کارگیرنده آن در سطح است .این روش تنها روش الگوریتم حل جریان نیست .در نرم افزار پنج تب اصلی و
بخش های مرتبط به آن ها ،برای کاربران در انجام مراحل طراحی و اجرای نرم افزار به نام های Navigatior, Model setup,
 General, Physicd, Fluids, Meshing and Geometry,output, Numeric, Simulation, Analyze,Displayوجود
دارد .هدف از انجام این مدلسازی عددی ،بررسی تاثیرات هیدرولیکی جریان مانند سرعت و هد جریان بر روی شکل گیری

گردابه در سرریز نیلوفری و استفاده از صفحات ضد-گردابه در جهت جلوگیری از شکل گیری آن است .که این مهم با بهره
گیری از داده های آزمایشگاهیدانشگاه آزاد مرودشت و مقایسه نتایج این مدل آزمایشگاهی با خروجی های حاصل از مدلسازی
عددی نرم افزار فلوتریدی بدست آمد.
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شكل شماره  .7المان های مدل آزمایشگاهی سرریز نیلوفری دانشگاه آزاد واحد مرودشت

برای موفقیت در انجام این هدف ،مدل سازه هیدرولیکی سرریز نیلوفری در نرم افزار  AUTOCADساخته شد و به نرم
افزار  FLOW-3Dدر جهت مشاهده شکل گیری اولیه جریان در سرریز نیلوفری با قطرهای ورودی مختلف در حالت گردابه،
وارد شد(.شکل 2الف و 2ب).

شكل  2الف .مدل عددی سرریز نیلوفری

شكل 2ب .مدل عددی سرریز نیلوفری

پس از طراحی هر سرریز نیلوفری با قطر مختلف ،دیوارهای کناری از جنس پلکسی گلس ،در فاصله خود در مخزن سرریز
تعبیه شدند و تنظیمات عددی برای شبیه سازی اماده شدند .در این شبیه سازی 9 ،شعاع مختلف برای سرریز نیلوفری9 ،
فاصله دیواکناری و شرایط مختلف سرعت و دبی جریان تست شدند .دبی و سطح آزاد آب در مراحل اول شکل گیری گردابه
اندازه گیری شدند .عالوه بر آن ،صفحات ضد-گردابه مختلف تست شدند .سطح آب تدریجا کاهش یافت تا وقتی که چرخش
های اولیه مشاهده شد ،فرورفتگی سطح و نهایتا گردابه در عمق بحرانی(تمام فرایند  166طول کشید بنا به اینکه Finish
 Timeدرنظر گرفته شده برای مدل  166بود) 3 .عمق بحرانی مختلف برای سرریز نیلوفری موجود از مدل آزمایشگاهی دانشگاه
مرودشت و مدل عددی نرم افزار در  3شعاع مختلف بدست امد.عالوه بر آن ،مقادیر عمق بحرانی حاصل از مدل آزمایشگاهی و
عددی در جهت سحت سنجی دسته بندی شدند .ضمنا باید گفت که رابطه مستقیمی بین شعاع و عمق بحرانی به دلیل
تغییرات سرعت در مجاورت دهانه آبگیر وجود ندارد .مضافا 0 ،سرریز نیلوفری با شعاع مختلف به عنوان تحلیل اضافه مورد
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بررسی قرار گرفتند .در بخش نتایج ،مقایسه نتایج عمق غرقابی بحرانی حاصل از مدل آزماشگاهی و عددی در حالت های با و
بدون صفحات گردابه ارائه شدند.
جاذبه به جهت اثر در جهت منفی  9.81-لحاظ گردید .حل کننده های آشفتگی برای بسیاری از مدل ها  Laminarو برای
برخی از آنها ) ،LES(Large Eddy Simulationآب در دمای  293کلوین برای آّب مدل در نظر گرفته شدند .معادالت
مومنتوم و انرژِی در زمان حل جریان به کار میرود در نرم افزار (.شکل 3الف و 3ب)  .سایز مش ها  6.63و شبیه سازی با 3
شبکه مش مجزا انجام گردید .برخی از مدل ها حل کننده آشفتگی RNGبه کار بسته شد.

ا
شكل شماره 9الف .عمق بحرانی در مدل مقایسه ای با كانتورهای سرعت دارای مش ضخیم)(Z-Y

شكل شماره  9ب .عمق بحرانی در مدل مقایسه ای با كانتورهای سرعت دارای مش ضخیم)(X-Y

-4نتایج
مدلسازی آزمایشگاهی و انجام مدلسازی عددی برای عمق بحرانی و جلوگیری از گردابه سطح آزاد در هر دو مدل و تحلیل
داده ها و خروجی ها متنوع ،مجر به استخراج معادله ای پیشنهادی بر مبنای دبی و عدد رینولدز و  ..شود .در مقاله حاضر ،تاثیر
عدد رینولدز ،دبی و شعاع سرریز نیلوفری بر روی شکل گیری گردابه در سرریز نیلوفری به صورت عددی مورد بررسی قرار
گرفت .نتایج این مدل سازی ها( شکل های 4الف4 ،ب و 4ج) معیارهای طراحی بالقوه ای را ارائه میکند و نیاز بیشتر به
مدلسازی های دیگر را کاهش میدهد و اطالعات اولیه ای را در بررسی شکل گیری گردابه ارائه میکند.
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شكل شماره 4الف .تفاوت بین مقادیر عمق بحرانی مدل آزمایشگاهی و مدل نرم افزاری( سرریز نیلوفری با شعاع )72

شكل شماره 4ب .تفاوت بین مقادیر عمق بحرانی مدل آزمایشگاهی و مدل نرم افزاری( سرریز نیلوفری با شعاع )76

شكل شماره 4ج .تفاوت بین مقادیر عمق بحرانی مدل آزمایشگاهی و مدل نرم افزاری( سرریز نیلوفری با شعاع)78

رابطه تحلیلی به صورت معادله با لحاظ متغیرهای مختلف روبرو در عمق بحرانی سرریز نیلوفری به عنوان سرریز عمودی
ارائه می گردد .رابطه کاربردی پیشنهادی را میتوان به صورت زیر نوشت :
(Hc/Di = 1.686 – 0.001 Re^0.6 + 0.114 Q^2.3)1
که در آن:
عمق بحرانی = Hc
شعاع سرریز نیلوفری= Di
عدد رینولدز = Re
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دبی جریان = Q
𝝁𝑹𝒆 = 𝝆. 𝝑. 𝒍/

که در آن
 سرعت جریان ()m·s
 ویسکوزیته دینامیکی ))(Pa·s or N·s/m2 or kg/ (m·s
Lطول جریان )(m
چگالی سیال)(kg/m3

-5نتیجه گیری و پیشنهادات
در مقاله فوق ،مدل عددی مشابه مدل آزمایشگاهی توسط نرم افزار فلوتریدی ساخته شد .شبیه سازی برای مدل های
مختلف ران گرفته شد تا شرایط هیدرولیکی شکل گیری گردابه بررسی گردد .مقادیر عمق بحرانی بدست امد و با مقادیر مدل
آزمایشگاهی مقایسه گردید .برای دست یابی به مدل عددی دقیق ،تاثیر فواصل دیوارهای کناری و شعاع لوله آبگیر عمودی
ارزیابی گردید .عالوه بر آن ،تاثیر عدد رینولدز ،دبی ،سرعت و شعاع سرریز نیلوفری بر شکل گیری گردابه بررسی عددی و
مقایسه گردید .معادله پیشنهادی کاربردی برای عمق بحرانی از پارامترهای خروجی جریان توسط نرم افزار  SPSSاستخراج شد.
صفحات عمودی به عنوان صفحات ضد-گردابه برای مشاهده تاثیرگذاری آنها بر روی کاهش قدرت گردابه بررسی گردید.
لیست نتایج این تحلیل عددی در ادامه اشاره میگردد:
 -1ادامه اختالف مقادیر آزمایشگاهی و نرم افزاری ارتباط مستقیم به روابط بین مقادیر Hc/Diو سرعت دارد .سرعت
ها و نسبت عمق بحرانی به شعاع مختلف ،میانگین  2.383درصد اختالف مقادیر را نشان میدهد.
 -2نتایج رضایت بخشی برای مدل های دارای صفحات ضد-گردابه مشاهده شد.تعبیه صفحات ضد-گردابه از شکل
گیری گردابه به طور موفقیت آمیزی در مدل عددی ،همانند مدل آزمایشگاهی دانشگاه آزاد واحد
مرودشت(سرریز نیلوفری با  4صفحه ضد گردابه) جلوکیری کرد.
 -3نسبت عمق بحرانی به شعاع سرریز به طور تدریجی افرایش یافت و تقریبا به طور خطی با افزایش عدد رینولدز و
دبی جریان با شعاع مشخص ارتباط دارد.
 -4به عنوان تابعی از شعاع سرریز نیلوفری ،مقادیر محدودی برای عدد رینولدز و دبی جریان وجود دارد.
 -3برای تمامی  9مدل ،مدلسازی شده در این تحلیل،مقادیر باال ،میانگین و پایین برای نسبت عمق بحرانی به شعاع
به عنوان تابعی از سرعت ،و برای تمامی مقادیر عدد رینولدز و دبی ،معادله کاربردی با ضرایب استخراج گردید.
 . Hc/Di = 1.686 – 0.001 Re^0.6 + 0.114 Q^ 2.3ضمنا ،برای مطالعات آینده ،این پیشنهاد میتواند انجام
گیرد:
 -0انجام تست های مشابه( آزمایشگاهی و عددی) باید هدایت گردد ،در صورت امکان ،تاثیر تغییر در حل کننده
های آشفتگی جریان بر روی جریان و طیف وسیعی از مقادیر عدد رینولدز و دبی بررسی گردد.همچنین بررسی
خطوط جریان در مجاورت ورودی آبگیرهای افقی و عمودی مختلف موقع شکل گیری گردابه پیشنهاد میگردد.

مراجع
.1
.2
.3
.4
.3

70

اردکانی زادگان ،ارسطو .)1387( .بررسی جریان چرخشی به کمک شبیه سازی گردابه های بزرگ ( ،)LESدانشگاه
تربیت مدرس.
جبلی فرد ،سعید .احمدی ،حسن .1393 .هیدرولیک سدها و مخازن ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
حسنزاده ،مونا .شبیهسازی عددی گردابه سطحی در مجاورت آبگیر سدها ،دانشگاه تربیت مدرس.
حسینی ،سیدمحمود؛ و ابریشمی ،جلیل .1393 .هیدرولیک کانالهای باز ،دانشگاه امام رضا (ع) ،مشهد.
رضا پور ،ر .ابراهیمی اودکلو ،ف .منتظری نمین ،م .خراسانی زاده ،ع .)1396( .بررسی آزمایشگاهی هیدرودینامیک جریان
در آبگیری مستغرق از مخازن سدها (نمونه موردی سد سیاهبیشه) ،ششمین کنگره ملی مهندسی عمران ،دانشگاه سمنان.

7931  مرداد و شهریور، شماره نوزده و بیست،سال سوم

. داتشگاه تربیت مدرس، بررسی عددی جریان گردابه ای روی سرریز جانبی لبه تیز مستطیلی. عبدالحسین، رمی.0
، بررسی پدیده گرداب با استفاده مطالعات مدل فیزیکی و روشن استهالک آن در آبگیر نیروگاهها.)1384( . ر، روشن.7
.کارگاه آموزشی مدلسازی در آبیاری و زهکشی
 هشتمین کنفرانس، محاسبه حداقل تراز بهرهبرداری در سدهای نیروگاهی.)1388( .ر. ا، زراتی. ح، سرکرده. ر، روشن.8
. دانشگاه تهران،هیدرولیک ایران
. چاپ سوم، جداول، دینامیک سیالت محاسباتی.)1387( . احمدرضا، عظیمیان.9
. چاپ اول،FLOW 3D  شبیهسازی مسائل هیدرولیکی در.)1392( . ف، قاسمزاده.16
. ایران، جلد دوم، گزارش نهایی، مدل هیدرولیکی آبگیرهای نیروگاهی سد سیاهبیشه.)1389(  موسسه تحقیقات آب.11
 دانشگاه تربیت مدرس، شبیهسازی جریانهای داخلی به روش شبیهسازی گردابههای بزرگ.)1396( . امیررضا، نیازمند.12
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

77

Anwar, H.O. (1965), “Flow in a Free Vortex”, Water Power 1965(4), 153-161.
Anwar, H.O. (1967), “Vortices at Low Head Intakes”, Water Power 1967(11), 455-457.
Anwar, H.O. (1968), “Prevention of Vortices at Intakes”, Water Power 1968(10), 393-401.
Anwar, H.O., Weller, J.A. and Amphlett, M.B. (1978), “Similarity of Free-Vortex at Horizontal
Intake”, J. Hydraulic Res. 1978(2), 95-105.
Anwar, H.O. and Amphlett, M.B. (1980), “Vortices at Vertically Inverted Intake”, J. Hydraulic
Res.1980 (2), 123-134.
Blasdell F.W. and Donnelly C.A (1958), “Hydraulics of Closed Conduit Spillways Part X.: The
Hood Inlet”, Tech. Paper No. 20, Series B, University of Minnesota, St. Anthony Falls Hydraulic
Laboratory.
[7]Gordon, J.L. (1970), “Vortices at Intakes”, Water Power 1970(4), 137-138.
Jain, A.K., Kittur, G.R.R., and Ramachandra, J.G. (1978), “Air Entrainment in Radial Flow
towards Intakes”, J. Hydraulic Div., ASCE, HY9, 1323-1329.
Jain, A.K., Kittur, G.R.R., and Ramachandra, J.G. (1978), “Vortex Formation at Vertical Pipe
Intakes”, J. Hydraulic Div., ASCE, HY10, 1429-1448.
Knauss, J. (1987), “Swirling Flow Problems at Intakes”, A.A. Balkema, Rotterdam.
Li H., Chen H., Ma Z. and Zhou Y. (2008) “Experimental and Numerical Investigation of Free
Surface Vortex”, J. Hydrodynamics 2008(4), 485-491.
Yıldırım, N. and Kocabaş, F. (1995), “Critical Submergence for Intakes in Open Channel Flow”, J.
Hydraulic Engng. ASCE, 121, HY12, 900-905.
Yıldırım, N., Kocabaş, F. and Gülcan, S.C. (2000), “Flow-Boundary Effects on Critical
Submergence of Intake Pipe”, J. Hydraulic Engineering. ASCE, 126, HY4, 288-297.
Yıldırım, N. and Kocabaş, F. (2002), “Prediction of Critical Submergence for an Intake Pipe”, J.
Hydraulic Res. 2002(4), 507-518.
Yıldırım, N., Taştan, K. and Arslan, M.M. (2009) “Critical Submergence for Dual Pipe Intakes”,
J.Hydraulic Research, 47:2, 242-249.

نشریه علمی-تخصصی پژوهشهای نوین علوم مهندسی

78

