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چكیده
بهره وری انرژی بخشي جدایي ناپذیر از عملیات یک کارخانه صنعتي است .اپراتور کارخانه تمایل به حداکثر رساندن
سطح تولید (و در نتی جه درآمد حاصل از آن) در حالي که مصرف انرژی ،وقفه در تولید ،زبالههای مواد و هزینهها
حداقل باشد را دارد .اینها بعنوان توابع هدف متضاد عمل ميکنند بدین معنا که بهینهسازی یک هدف ميتواند
منجر به راه حلهای غیربهینه برای یک یا چندین هدف دیگر شود .در این مقاله یک مدلسازی ریاضیاتي جدید
برای مسئله مدیریت انرژی یک کاخانه صنعتي در حضور منابع تولیدی نظیر فتوولتاییک  PVو منابع ذخیرهساز
الکتروشیمیای شامل الکتروالیزر ،تانک هیدروژن و پیل سوختي و مشارکت طرف تقاضا به صورت پاسخ بار
DRانجام ميشود .توابع هدف شامل درآمدها و هزینه های تولید کاال برای کارخانه صنعتي و قیود فني شامل
تعادل توان برای ایستگاههای کاری ،تعادل توان برای قدرت دسترسپذیر از طریق  ،PVحد باال برای قدرت
دسترسپذیر از طریق شبکه ،محدوده عملکرد ذخیرهساز الکتروشیمیایي پیل سوختي ،وابستگي تولید در ایستگاه-
ها ی کاری و مرتبه ناکاملي محصول کارخانه و غیره در نظر گرفته شده است .کدسازی مسئله مذکور درون الگوریتم
هوشمند چندین هدفه گرگ خاکستری  MOGWOو حل آن تشریح ميگردد .مطالعات شبیهسازی و آنالیز نتایج
عددی بمنظور اعتبارسنجي مدل پیشنهادی بر روی یک کارخانه مونتاژ ماشین طي چندین سناریو انجام ميشود
و نتایج ارائه ميگردد.
واژگان كلیدی :مدیریت هاب صنعتي ،الگوریتم  ،MOGWOپاسخ بار.

 -1مقدمه
بهره وری انرژی بخشي جدایي ناپذیر از عملیات یک کارخانه صنعتي است .در حالت ایده آل ،اپراتور کارخانه تمایل به حداکثر
رساندن سطح تولید (و در نتیجه درآمد حاصل از آن) در حالي که مصرف انرژی ،وقفه در تولید ،زباله های مواد و  ...حداقل باشد را
دارد [ .]4-1اینها ممکن است گاها بعنوان توابع هدف متضاد عمل نمایند به این معنا که بهینهسازی یکي مي تواند منجر به راه
حلهای غیربهینه برای یک یا چندین هدف دیگر را به همراه داشته باشد .به همین ترتیب ،بهره برداری مطلوب از کارخانه نیاز به
حل یک مدل بهینهسازی چند هدفه جامع دارد که در آن عوامل مختلفي را در نظر گرفته باشد .در حالت کلي برای یک سیستم
قدرت ،منابع توزیع شده شامل واحد تولیدپراکنده قابل دیسپچ و غیرقابل دیسپچ یا سیستم ذخیرهسازی انرژی ميشوند که قدرت
تولیدی از طریق این واحدها را ميتوان به عنوان مکمل انرژی خریداری شده از شبکه در طي ساعتهای پیک استفاده نمود [-5
 .]7مدیریت مصرف سمت تقاضا با وجود نصب و بهرهبرداری از منابع تولید پراکنده و ذخیرهسازها در واقع هزینههای کلي عرضه
انرژی را کاهش ميدهد و حاشیه رزرو را افزایش ميدهد ،نوسانات و بيثباتي قیمتها را کاهش ميدهد و موجب به تعویق انداختن
ساخت نیروگاههای برق ميشود و امکان رسیدن به اهداف زیست محیطي را فراهم ميکنند .بنابراین مدیریت سمت مصرف تحت
چنین شرایطي منجر به افزایش بهرهوری انرژی و کاهش انتشار گازهای گلخانهای ميشود .در مرجع ] ،[8استفاده از برنامه پاسخگویي
بار خانگي در کنترل و مدیریت بار خانگي از جمله خودروهای پریزی برقي در جهت به حداقل رساندن هزینه مشتری استفاده شده
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است .در مرجع [ ،]9یک طرح مدیریت انرژی مبتني برالگوریتم ژنتیک با هدف حداقل رساندن هزینههای انرژی مصرفي برای
مشترکین خانگي با برنامه ریزی توان با فرض اینکه مصرف کننده از قیمت انرژی و تقاضای ساعتي روز بعد با خبر است ،ارائه شده
است .در مرجع [ ،]10روشي برای برنامهریزی تجهیزات سرمایشي و گرمایشي با توجه به قیمت برق ،پیشبیني دمای محیط و سطح
رفاه افراد با هدف کیمنهسازی هزینه پرداختي ارائه شده است .در مرجع [ ،]11به شبیهسازی الگوریتمهایي برای کاهش پیک بار
خانگي به روش جابجایي بارهای قابل برنامه ریزی با در نظر گرفتن تعامل بین فناوریهای اتوماسیون خانگي و نحوه رفتار انساني
پرداخته شده است .در مرجع [ ]12ازمدل برنامهریزی خطي برای بهینهسازی مقدار کاهش پیک بار سیستم از طریق دورههای
کنترلي در برنامههای کنترل بار خانگي و صنعتي استفاده شده است .در مرجع [ ،]13اثر مدیریت سمت مصرف بر کاهش پیک بار
یک فیدر ،باتغییر زمان استفاده از لوازم توان باالی بارهای خانگي خازنهای متصل به آن مورد بررسي قرار میگیرد .در مرجع ][14
و ] [15بار مصرف کننده به دو نوع طبقهبندی ميشود .نوع اول ،تغییر بار که ميتوان برنامهریزی آن را در زمانهای مختلف از روز
به عنوان مثال ماشی ن لباسشویي و ماشین ظرفشویي انجام داد .نوع دوم ،بار غیرقابل تغییر که در طول زمانهای خاص مانند
روشنایي و اجاق پخت و پز اداره ميشود .با توجه به نوع بار ،برنامه ریزی فني نیاز به تغییر بار به همان اندازه که مي تواند مصرف
کننده را قادر به مدیریت قبض برق کند نیز باعث ميشود که شرکتهایي تولیدی به تعادل سطح مصرف برساند .در مرجع ]،[16
با استفاده از کنترل پاسخ تقاضای خودکار در برنامهریزی لوازم خانگي طبقهبندی شده در نوع و زمان مصرف بر اساس قیمت گذاری
پویا ،کاهش هزینه مصرف کننده و افزایش سود بهره برداری شبکه برق مورد تحقیق واقع شده است .در مرجع [ ،]17یک مسئله
توزیع اقتصادی برای به حداقل رساندن هزینه کل عملیات در شبکه های میکرگرید  DCبا استفاده از روش اکتشافي فرموله شده و
حل مي شود .در مرجع [ ]18یک سیستم مدیریت انرژی هوشمند با معماری که از ماژولهای کاربردی مختلف استفاده ميکند
تعریف شده است که به طور متوالي متصل ميشوند ،اما این سیستممدیریت انرژی قادر به حلمشکل تراکم را در جریان حل مسئله
نیست .در مرجع [ ،] 19یک روش کنترل بهینه انرژی /قدرت آنالین برای بهره برداری از ذخیره انرژی در شبکه های میکروشبکه
متصل شده به شبکه های سراسری با توجه به پیش بیني آینده مصرف برق و تولید انرژی تجدیدپذیر ارائه شده است ،اما آنها
محدوده ایمني و مرحله شارژ مناسب را برای استفاده از ذخیره ساز باتری ،که طول عمرطوالني تر آن را تضمین مي کند در نظر
نگرفته اند .در مرجع [ ،]20سیستم مدیریت انرژی متمرکز برای میکروشبکهمجزا از شبکه سراسری از طریق برنامه در مدار قرار
گرفتن واحدها و پخش بار بهینه به منظور جلوگیری از فرمول بندی غیر خطي صحیح مخلوط طراحي شده اند .با این حال ،اکثر
این پیشنهادها به صورت تجربي آزمایش نشده اند و همچنین مدل بهینه سازی برای استفاده در هر دو حالت شبکه و متصل شده
ارائه نشده است .مابقي مقاله به صورت ذیل سازماندهي شده است :در بخش دوم فرموالسیون ریاضیاتي مسئله مدیریت هاب صنعتي
شامل توابع هدف و قیود فني ارائه مي شود ،در بخش سوم نحوه استفاده از الگوریتم گرگ خاکستری چندین هدفه MOGWO
برای حل مسئله مدیریت هاب صنعتي تشریح ميگردد و در قسمت چهارم اعتبارسنجي مدل پیشنهادی با بکارگیری مطالعات شبیه
سازی بر روی یک کارخانه مونتاژ خودرو انجام ميشود .نتایج حاصله در قسمت پنجم بیان ميشود.
 -2مدلسازی مسئله مدیریت انرژی یک كارخانه در حضور منابع تولید پراكنده و بار پاسخگو DR

 -1-2توابع هدف
هدف مدلسازی مسئله مدیریت انرژی در واقع تعیین برنامهریزی بهرهبرداری یک کارخانه به صورت بهینه اقتصادی ميباشد که
ميتواند توسط بهره بردار در سایت کارخانه بکار گرفته شود یا که خیر .در این مدلسازی ما فرض ميکنیم که المانهای ذخیرهساز
کارخانه سیستم الکتروالیزر ،تانک هیدروژن و پیل سوختي و همچنین منابع تولید پراکنده شامل پنلهای فتوولتاییک ميباشد .توابع
هدف ما مطابق روابط ( )1و ( )2تعریف ميگردد.
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ترم اول تابع هدف رابطه ( )1سود به ازای تولید کارخانه ميباشد .دو ترم بعدی درآمد حاصل از فروش انرژی توسط پیل سوختي
و فتوولتاییک مي باشد .ترم چهارم درآمد حاصل از مشارکت در برنامه پاسخ بار ميباشد در صورتي که کارخانه مصرف خود را از
حالت نرمال کاهش دهد .اما رابطه ( )2که شامل هزینهها ميشود ترم اول جریمه متناظر با خرابي یا تلفات تولید کارخانه از مقدار
تولید هدف مي باشد ترم دوم مجموع انرژی خریداری شده برای مصارف کارخانه و شارژ الکتروالیزر و تانک هیدروژن ميباشد و ترم
بعدی هزینهسیستم پیل سوختي برای فروش انرژی به کارخانه یا شبکه سراسری است و ترم آخر هزینه مربوط به مشارکت در
برنامه پاسخ بار ميباشد.

 -2-2قیود مسئله
این یک مسئله بهینه سازی مقید با توجه به قیود ذیل است:مطابق رابطه ( )3قیدتعادل توان برای ایستگاه های کاری تضمین
مي کند که توان فرآهم شده برای کارخانه از منابع مختلف برای فعال بودن ایستگاه های کاری در ظرفیت مطلوب کافي باشند.
مطابق ( )4قید تعادل توان برای قدرت دسترس پذیر از طریق PVتضمین ميکند که توان دسترس پذیر از طریق این منابع ممکنه
برای تغذیه الکتروالیزر ،کارخانه و فروش به شبکه مورد استفاده قرار گیرد .مطابق رابطه ( )5قید حد باال برای قدرت دسترس پذیر
از طریق شبکه تضمین ميکند قدرتي که قابل خرید از شبکه باالدست است ممکنه از طریق محدودیتهای فیزیکي فیدر تغذیه
کننده کارخانه محدود شود (ظرفیت نامي خطوط ت وزیع و یا ظرفیت نامي ترانسفورماتور) یا بواسطه قراردادهای بسته شده با شبکه.
قیود بهره برداری از سیستم الکتروالیزر ،تانک هیدروژن و پیل سوختي کارخانه شامل  4قید است .قیود ( )6و ( )7داللت دارند بر
اینکه باتری قابلیت شارژ از طریق شبکه و منبع خورشیدی را دارد و دشارژ آن قابلیت فروش انرژی به شبکه سراسری و ایستگاههای
کاری کارخانه را فرآهم ميکند .بعالوه ،قدرت دشارژ تانک هیدروژن (پیل سوختي) با ظرفیت آن مطابق رابطه ( )8محدود ميشود.
سیستم پیل سوختي برای عملکرد در یک دوره زماني فقط قابلیت شارژ یا دشارژ تانک را مطابق رابطه ( )9دارا ميباشد .قید ()10
یک قید تساوی برای حالت شارژ تانک هیدروژن از طریق الکتروالیزر فرآهم ميکند و رابطه ( )11یک رنج مطلوب را برای SOC
تانک فرآهم ميکند .مي توان فرض کرد که کارخانه صنعتي مفروض قابلیت هم خرید و هم فروش انرژی را از یا به شبکه سراسری
برق دارا مي باشد ولي باید توجه کرد که هر دو مورد در یک بازه زماني امکان وقوع نخواهند داشت .رابطه ( )12به عنوان یک قید
اضافي در مدلسازی مسئله مدیریت انرژی این شرایط را لحاظ ميکند .باید متذکر شد که همه ترم های توان مقادیر غیر منفي
هستند.
𝒊𝑷
𝒕𝒖𝒊,
𝟒 𝟏=𝒊
𝒕𝒔𝑷 =
𝒏

() 3
() 4
() 5
()6
() 7
() 8
() 9
()10
()11
()12

𝒑𝒔,

∑ = 𝒕𝑷 +

𝒑𝒇𝒄,

𝒕𝑷 +

𝒑𝒖,

𝒕𝑷 ∀𝒕 :

𝒑𝒔,

𝒐𝒓𝒕𝒄𝒆𝒍𝑬𝒔,
𝒖∀𝒕 : 𝑷𝒔,
𝒕𝑷 𝒕 + 𝑷𝒕 +

𝒑𝒖,
𝒐𝒓𝒕𝒄𝒆𝒍𝑬∀𝒕 : 𝑷𝒕 + 𝑷𝒖,
𝒙𝒂𝒎≤ 𝑷𝒖,
𝒕
𝒐𝒓𝒕𝒄𝒆𝒍𝑬𝒔,
𝒐𝒓𝒕𝒄𝒆𝒍𝑬𝒖,
𝒕𝑷 ∀𝒕 :
𝒕𝑷 +
𝒄= 𝒖𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒐,
𝒄𝑷𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒐,
𝒕
𝒕
𝒑𝒇𝒄,
𝒖𝒇𝒄,
𝒅𝒇𝒄,𝒅 𝒇𝒄,
𝒕𝑷 𝒕𝒖 = 𝒕𝑷 ∀𝒕 : 𝑷𝒕 +
𝒑𝒇𝒄,
𝒖𝒇𝒄,
𝒙𝒂𝒎∀𝒕 : 𝑷𝒕 + 𝑷𝒕 ≤ 𝑷𝒇𝒄,
𝒅𝒇𝒄,
𝒄∀𝒕 : 𝒖𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒐,
𝟏 ≤ 𝒕𝒖 +
𝒕
)𝒌𝒏𝒂𝒕 𝒐𝒓𝒅𝒚𝑯(𝒄𝒇𝑪𝑶𝑺 ∀𝒕 :
𝒌𝒏𝒂𝒕 𝒐𝒓𝒅𝒚𝑯
𝟏=𝒕𝑪𝑶𝑺 = (𝟏 − 𝜹).
𝒄+ 𝒖𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒐,
𝒄(𝑷𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒐,
) 𝒙𝒂𝒎𝜼𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒐,𝒄 /𝑷𝒇𝒄,
𝒕
𝒕
𝒅𝒇𝒄,
𝒅𝒇𝒄,
) 𝒙𝒂𝒎− 𝒖𝒕 (𝑷𝒕 /𝜼𝒇𝒄,𝒄 𝑷𝒇𝒄,
𝒙𝒂𝒎∀𝒕 : 𝑺𝑶𝑪𝑯𝒚𝒅𝒓𝒐 𝒕𝒂𝒏𝒌,𝒎𝒊𝒏 ≤ 𝑺𝑶𝑪𝑯𝒚𝒅𝒓𝒐 𝒕𝒂𝒏𝒌 ≤ 𝑺𝑶𝑪𝑯𝒚𝒅𝒓𝒐 𝒕𝒂𝒏𝒌,
𝒖𝒇𝒄,
𝒑𝒖,
𝒐𝒓𝒕𝒄𝒆𝒍𝒆𝒖,
𝒖∀𝒕 : (𝑷𝒕 + 𝑷𝒔,
𝟎 = ) 𝒕𝑷 +
𝒕𝑷( 𝒕 ).

مطابق رابطه ( )13وابستگي ایستگاههای کاری تضمین ميکند که در ساختار سری ،اگر ایستگاه کاری iام به تولیدات ایستگاه
کاری jام وابسته باشد (برای مثال  .) vij = 1آنگاه در هر دوره زماني ،سطح تولید آن بوسیله چگونگي مقدار تولید ایستگاه کاری
 jام تا آن دوره زماني تولید انجام شده محدود خواهد شد و اینکه تا دوره قبل این دوره چه مقدار آن توسط ایستگاه کاری iام مصرف
شده است .قیود پس-پردازش کاال مطابق رابطه ()14و ( )15به تجمیع کاالهای پس-پردازش شده یا فاینال بر اساس رابطه بین
ایستگاههای کاری داللت دارد .بعالوه ،ایستگاههای ویژه کاری محدودیت حدود باال و پایین برای مقدار قابل قبولي از کاالهای فاینال
(پس -فرآیند) خواهد داشت .یک مقدار غیر صفر برای حداقلي کاال فرآیند را از طریق استراتژی کارخانه در یک زمان معین به پیش
3
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حرکت مي دهد .باید اشاره کرد که با توجه به واحدهای تعریف شده برای خروجي هر محصول ،به کاالی پس-فرآیند به عنوان یک
متغیر گسسته یا پیوسته ميتوان توجه نمود .مرتبه ناکاملي محصول مطابق رابطه ( )16تضمین ميکند در حالت ایدهال مدیر
کارخانه تمایل دارد که یک سطح مشخصي از تولید را فرآهم نماید .به هر حال ،کارخانه بایستي برای مجوز استفاده از مزایایي نظیر
فروش قدرت به شبکه ،پاسخ بار ،شیفت تقاضا ،این قیود را آزاد کند .البته کمبود تامین بار منجر به جریمه همان طوری که در تابع
هدف آمده است ،خواهد شد.
𝟏𝝉−

𝒋𝑷 𝒋𝒂
𝒋𝑷 𝒋𝒂
𝒊𝑷 𝒊𝒂
𝒊𝑷 𝒊𝒂
∀(𝒊, 𝝉):
[ 𝐣𝐢𝐯 ≤ 𝝉𝒖𝒊,
( ∑ 𝒖𝒋,𝝉 +
𝒖𝒊,𝒕 −
]) 𝒖
𝟒
𝟒
𝟒
𝒕𝟒 𝒊,

()13

𝟎=𝒕
𝒏

𝒋𝑷
𝒊𝑷
𝒊𝒋𝒗 𝒕− ∑ 𝜶𝒋 𝒖𝒊,
𝟒
𝟒

()14

𝒕∀(𝒊, 𝒕): 𝑰𝒊,𝒕 = 𝑰𝒊,𝒕−𝟏 + 𝜶𝒊 𝒖𝒊,

𝒊≠𝒋=𝟏,

𝒏𝒊𝒎𝑰 ∀(𝒊, 𝒕):
𝒙𝒂𝒎𝑰 ≤ 𝒕≤ 𝑰𝒊,
𝒊
𝒊
𝑻
𝒏𝑷
𝒏𝜶 ∑
𝜷 𝒖 = 𝑰𝒅𝒆𝒔 −
𝒕𝟒 𝒏,
𝟏=𝒕

()15
()16

بلوک قیود یکپارچگي نشان مي دهد که همه متغیرهای تواني که تعریف شده اند مقادیری مثبت را به خود اختصاص ميدهند
ضمن اینکه متغیر باینری برای وضعیت شارژ و دشارژ سیستم الکتروالیزر ،تانک هیدروژن و پیل سوختي تعریف شده است برای
پاسخگویي بار  4مرحله کاهش  25درصد ی از کل مقدار مورد نظر فرض شده است .و تعداد تولیدات کارخانه در هر ایستگاه کاری
مي بایست از صفر بزرگتر باشد .برای اهداف پاسخ بار کارخانه درآمد حاصل از آن معادل  %125درآمد خورشیدی و سیستم پیل
سوختي در نظر گرفته شده است .به هر حال کارخانه صنعتي به دنبال این است که با کاهش مصرف برخي از ایستگاه های کاری
تحت برنامه زمان بندی مشخص نسبت به حالت بهره برداری نرمال کسب درآمدی بواسطه مشارکت در برنامه پاسخ بار انجام دهد.
برای مدلسازی ترم غیرخطي مشارکت بار پاسخگو در تابع هدف فرموالسیون ( )17تا ( )19بایستي که بکار گرفته شوند .اندیس
Stیک متغیر کمکي است که باید در روند حل مسئله تعیین گردد.
𝑷 𝒏
∗ 𝒊𝑷
)𝟏 𝒔𝒕 (𝒔𝒕 +
𝒊
∑[ = ]) 𝒕(𝒖𝒊,𝒕 − 𝒖𝒊,
]) 𝒕(𝒖∗𝒊,𝒕 − 𝒖𝒊,
𝟐
𝟒 𝟏=𝒊
𝟒 𝟏=𝒊
𝑷 𝒏
𝒊
∑[ ∀𝒕 :
(𝒖∗𝒊,𝒕 − 𝒖𝒊,𝒕 )] . 𝒔𝒕 > 0
𝟒 𝟏=𝒊
𝒏

()17

()18
()19

∑[ 𝒕∀

}𝟏 ∀𝒕 : 𝒔𝒕 ∈ {−𝟏, 𝟎 +

 -3حل مسئله مدیریت هاب صنعتی توسط الگوریتم چند هدفه گرگ خاكستری
 -1-3الگوریتم چندین هدفهMOGWO
مسائل بهینه سازی چند هدفه بیش از یک تابع هدف دارند .همان طور که مشخص است ،روشهای حل چند هدفه مجموعهای
از جوابها را تولید مي کنند که نسبت به هم برتری ندارند و این مجموعه را بهینه پرتو مينامند .بدین ترتیب بردار تصمیم متعلق
به مجموعه مجاز یک پاسخ پرتو است ،اگر بردار تصمیم دیگری متعلق به مجموعه مجاز وجود نداشته باشد که بر آن غلبه کند.
الگوریتم  MOGWOیکي از الگوریتم های اکتشافي حل مسائل بهینه سازی چند هدفه است که از مدلسازی زیستي جمعیت
جانداران به وجود آمده است.
به منظور مدلسازی ریاضي سلسله مراتب اجتماعي هنگام طراحي  ، GWOبهترین راه حل را بعنوان آلفا  در نظر مي
گیریم .در نتیجه ،دومین و سومین بهترین راه حل ها به نام بتا  و دلتا  خواهد بود .بقیه راه حل های مورد بررسي فرض مي
شوند که امگا  هستند .در الگوریتم  ،GWOشکار (بهینه سازی) با آلفا ،بتا و دلتا هدایت مي شود .گرگ های امگا این سه گرگ
را دنبال مي کنند [.]21
محاصره طعمه :همانطور که در باال ذکر شد ،گرگهای خاکستری طعمه را در طول شکار محاصره مي کنند .بهمنظور مدلسازی
ریاضي رفتار محاصره طعمه ،معادالت ( )20و ( )21ارائه شده است:
()20

4

) D  C .X p (t )  X (t

سال سوم ،شماره ( 8پیاپی بیست و دو) ،زمستان1397

X (t  1)  X p (t )  A .D

()21

که  tتکرار فعلي را نشان مي دهد،
خاکستری را نشان مي دهد .بردارهای

و
و

بردارهای ضرایب و

بردار موقعیت شکار و

بردارموقعیت یک گرگ

بصورت ( )22و ( )23محاسبه مي شوند:

A  2a .r1  a

()22

C  2.r2

()23


که در آن مؤلفه های  aبصورت خطي از  2تا  0در طول تکرارها کاهش مي یابند و  r1و  r2بردارهای تصادفي هستند در
بازه [ 1و  .]0برای دیدن اثرات معادالت فوق یک بردار موقعیت  2بعدی و برخي از همسایه های ممکن در شکل  5الف نشان داده

شده اند .همانطور که در این شکل دیده مي شود ،یک گرگ خاکستری در موقعیت 

موقعیت شکار 

*



  X ,Yمي تواند موقعیتش را با توجه به

 X * ,Yبروز کند .مکان های مختلف در اطراف بهترین عامل مي تواند به موقعیت فعلي با تنظیم مقدار بردارهای

 Aو  Cبرسد .مثال 

*





 X *  X ,Yمي تواند بوسیله تنظیم  A  1, 0 برسد .موقعیتهای بروزشده ممکن یک گرگ خاکستری

در فضای  3بعدی در شکل  5ب نشان داده شده است.نکته اینکه بردارهای  r1و  r2به گرگها اجازه رسیدن به هر موقعیتي بین
نقاط نشان داده شده در شکل  1را ميدهد.

شكل  -1الگوریتم گرگ خاكستری  GWOالف -موقعیت دو بعدی گرگ خاكستری ب -موقعیت بروزشده سه بعدی گرگ
خاكستری

بنابراین یک گرگ خاکستری مي تواند موقعیت خود را در داخل فضای اطراف طعمه در هر مکان تصادفي با استفاده از معادالت
 18و  19بروز رساني کند .همین مفهوم را مي توان به یک فضای جستجو با  nبعد بسط داد و گرگ خاکستری در فوق مکعب (یا
بیش از حد کره) در اطراف بهترین راه حلي که تا کنون به دست آمده حرکت خواهد کرد.
شکار :گرگ خاکستری توانایي تشخیص محل طعمه و محاصره آنها را دارد .شکار معموال توسط آلفا هدایت مي شود .بتا و دلتا
نیز ممکن است در شکار گاهي اوقات شرکت کنند .با این حال ،در یک فضای انتزاعي هیچ ایده ای در مورد محل مناسب (طعمه)
وجود ندارد .به منظور شبیه سازی ریاضي رفتار شکار گرگ های خاکستری  ،فرض مي شود که آلفا (بهترین راه حل کاندیدا) ،بتا و
دلتا دانش بهتری درباره محل بالقوه طعمه دارند .بنابراین سه تا از بهترین راه حل هایي را که تا کنون برای اولین بار بدست آمده
ذخیره مي گردد و سایر عوامل جستجو (شامل امگاها) وادار به بروز رساني مواضع خود با توجه به موقعیت بهترین عوامل جستجو
مي شوند .رابطه زیر در این زمینه ارائه شده است:
()24

D  C1.X   X , D   C 2 .X   X , D  C 3.X   X

()25

) X 1  X   A1.(D ), X 2  X   A2 .(D  ), X 3  X   A3.(D
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X1X 2 X 3
3

()26

X (t  1) 

 -2-3نحوه كدسازی مسئله مدیریت هاب توسط MOGWO
در این ابتدای این بخش الگوریتم گرگ خاکستری  MOGWOبه عنوان یک الگوریتم حل مسائل بهینه سازی چند هدفه
معرفي ش د و در اینجا قصد داریم نحوه کدسازی مسئله مدیریت انرژی یک کارخانه صنعتي با حضور منابع تولید پراکنده و ذخیره
سازها را در سایت کارخانه توسط الگوریتم  MOGWOتشریح کنیم .همان طور که اشاره شد الگوریتم  MOGWOبه لحاظ ذاتي
یک الگوریتم غیر مقید ميباشد ،بنابراین ،تابع هدف به همراه قیود این مسئله بایستي در تابع فیتنس به شکل مناسبي تلفیق شوند
از آنجایي که متغیرها باید درون محدودیتهایشان حفظ شوند بنابراین تجاوز از قیود که به عنوان ترم جریمه در تابع فیتنس تعریف
گردد باعث ميشود تا دیگر تخطي در قیود فني طراحي ظاهر نشود .با توجه به وجود تعداد  10ایستگاه کاری در سایت کارخانه با
عملکرد سری و  10دوره زماني برنامهریزی بنابراین متغیرهای مسئله شامل توان مربوط به شارژ تانک هیدروژن از طریق الکتروالیزر،
دشارژ تانک از طریق پیل سوختي ،توان انتقالي از پیل سوختي به شبکه سراسری ،توان فتوولتاییک به تانک از طریق الکتروالیزر،
فتوولتاییک به کارخانه ،وضعیت اولیه مصارف ایستگاه های کاری و وضعیت ثانویه مصرف واحدها با مشارکت در برنامه پاسخ بار
باستي به فرم یک بعد در قالب ساختار موقعیت هر گرگ شکل دهي شوند تا توسط الگوریتم  MOGWOبا توجه به دو تابع هدف
حداکثرسازی سود و کمینهسازی هزینهها مطابق روابط ( )1و ( )2قادر به حل مسئله مدیریت انرژی شویم .یک نمونه جواب معادل
یک موقعیت گرگ در الگوریتم گرگ خاکستری برای مدیریت هاب صنعتي مذکور شامل یک بردار سطي است که پنج متغیر تواني
کارخانه نظیر  Psp ،Ps electro ،Pfc u ،Pelectro c Pfc d،که بعد هر یک از آنها در ساختار موقعیت هر گرگ  1در تعداد دورههای
برنامهریزی خواهد بود اما دو متغیر آخر یعني  uiو  u∗ iبترتیب وضعیت عملکرد در درصدی از ظرفیت نامي تحت شرایط مشارکت
در پاسخ بار و عدم مشارکت ميباشد که هر یک بردار  1در  n. Tبعدی را تشکیل ميدهند.
جدول  -1یک بردار موقعیت در الگوریتم MOGWO
𝐢 ∗𝐮

𝐢𝐮

𝐩𝐬𝐏

𝐨𝐫𝐭𝐜𝐞𝐥𝐞 𝐬𝐏

𝐮 𝐜𝐟𝐏

𝐝 𝐜𝐟𝐏

𝐜 𝐨𝐫𝐭𝐜𝐞𝐥𝐞𝐏

در برنامه ریزی عملکرد بهینه کارخانه صنعتي از دو تابع هدف حداکثرسازی سود و کمینهسازی هزینهها مطابق روابط ( )1و
( )2بمنظور حل چندین هدفه استفاده ميشود .همان طور که اشاره شده است مسائل بهینهسازی چند هدفه بیش از یک تابع هدف
دارند و روشهای حل چند هدفه مجموعهای از جوابها را برای مدیریت بهینه عملکرد کارخانه صنعتي تولید ميکنند که نسبت به
هم برتری ندارند و این مجموعه را جواب بهینه پرتو مينامند .بدین ترتیب بردار تصمیم متعلق به مجموعه مجاز یک پاسخ پرتو
است ،اگر بردار تصمیم دیگری متعلق به مجموعه مجاز وجود نداشته باشد که بر آن غلبه کند .برای محاسبه توابع هدف  F1و F2
در مسئله مدیریت هاب توسط الگوریتم  MOGWOبترتیب ذیل اقدام ميشود .ابتدا یک مجموعه بردار موقعیت مثل ساختار جدول
 1تولید نموده و کلیه قیود معادله و نامعادله مسئله از روابط ( )3و ( )19چک میشود تا جواب های اولیه تولید شده از محدوده مجاز
قیود تخطي نداشته باشند در صورت اینکه شرایط قیود برقرار بود وارد مرحله بعد ميشویم و اگر نه یک پنالتي (ترم جریمه) برای
این جواب ها در نظر ميگیریم در ادامه الگوریتم چند هدفه گرگ خاکستری پس از محاسبه فیتنس  F1و  F2برای کلیه جمعیتهای
تولیدی اولیه روند زیر را در پیش ميگیریم البته باید متذکر شد که برای جوابهای اولیه نادرست مقدار فیتنس بسیار بزرگي ایجاد
ميشود که باعث مي شود از نتایج خوب جدا شده و برای تشکیل جوابهای بعدی در حل مسئله دور ریخته شوند .در مرحله بعد
مرتب کردن جمعیت جدید بر اساس شرطهای غلبه کردن و محاسبه فاصله ازدحامي انجام ميشود .به محض ایــن که جمعیت
اولیه بر اساس شرط های غلبه کــردن مرتب شد ،مقدار فاصله ازدحامي در آن محاسبه خواهد شد و انتخاب بردار جواب از میان
جمعیت اولیه آغاز مي شود .این انتخاب بر اساس دو المان صورت مي پذیرد .جمعیت ها از رتبه های باال به پایین مرتب مي شوند.
با فرض این که  qو  pدو عضو از یک رتبه باشند ،عضوی انتخاب مي شود که فاصله ازدحامي بیشتری دارد.

 -4مطالعات شبیه سازی و آنالیز نتایج عددی
به منظور اعتبارسنجي و تایید کارایي مدل چندین هدفه بهینه سازی مدیریت هاب صنعتي ،مطالعات شبیه سازی بر روی یک
کارخانه مونتاژ قطعات خودرو بکار گرفته شده است .شکل  1دیاگرام شماتیک ساختار کارخانه صنعتي و توان تابشي خورشید در
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سایت کارخانه را تشریح ميکند .ایستگاه های کاری به صورت سری ترتیب دهي شده است .مسئله مدیریت انرژی برای  10ساعت
حل ميشود و هر دوره برنامه ریزی معادل  1ساعت در نظر گرفته شده است .فرض شده است که روز کاری از ساعت  8صبح آغاز
ميشود تا ساعت  6عصر به پایان ميرسد .اطالعات مربوط به ایستگاههای کاری در جدول  2به نمایش در آمده است.

شكل  -1فلوچارت شماتیک كارخانه صنعتی و توان تابشی خورشید

سایت کارخانه دارای ذخیره ساز سی ستم پیل سوختي برای انرژی الکتریکي است که اطالعات فني آن در جدول  3به نمایش
در آمده است .ظرفیت تبادل با شبکه سراسری  650کیلووات در نظر گرفته شده است.اطالعات توان تابشي در دسترس پیشبیني
شده در سایت کارخانه شامل  4سطح متفاوت تابش در طي روز کاری ميباشد.در جدول ذیل دیده ميشود که ظرفیت سیستم
ذخیره سازی پیل سوختي حداکثر  20کیلوواتي ميباشد.
جدول  -2اطالعات مربوط به ایستگاههای كاری كارخانه مونتاژ خودرو

جدول  -3اطالعات فنی ذخیرهساز الكتریكی شیمیایی پیل سوختی

P FC _ MAX

 FC _ C

 ELECTRO _ C

δ

SO FC _ INITIAL

SOC FC _ MAX

20

0.8

0.85

0.05

0.5

1

FC _ MIN

SOC

0.3

فرض شده است که تعداد قطعات مونتاژ شده خودرو در وضعیت مطلوب  30عدد است .هر واحد آن با قیمت  30.000دالر
فروخته ميشود و هزینه هر مرتبه غیر ایدال بودن خروجي در کارخانه  2000دالر است .بعالوه ،فرض شده است که در شروع روز
همه ایستگاههای کاری به جز آخرین واحد حداقل دارای  10کاال برای شروع به کار هستند .شکل  2هزینه و درآمد ناشي از تبادالت
توان را نشان ميدهد.مشاهده ميشود که هزینه خرید انرژی الکتریکي از شبکه یک طرح قیمت گذاری در زمان پیک بحراني دنبال
ميکند درحالي که درآمد حاصله از فروش انرژی به شبکه یک مدل شامل  2پیک را دنبال ميکند .شبکه انرژی را با قیمت باال در
ساعات پیک بار خریداری ميکند به هر حال تجت شرایط کم باری انرژی را باقیمت پایین خریداری مي کند این نشان ميدهد که
چگونه مشتریان شارژ ميشوند.
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شكل  -2هزینه و درآمد ناشی از تبادالت توان

هزینه انرژی فراهم شده توسط سیستم پیل سوختي  0.07دالر به ازای هر کیلووات ميباشد با توجه به اینکه با کاهش عمر
سیستم پیل سوختي بواسطه سیکلهای شارژ از طریق الکتروالیزر و دشارژ از طریق پیل سوختي اضافي مرتبط است و هیچ هزینهای
برای سیستم فتوولتاییک در نظر گرفته نشده است .کدنویسي مدل پیشنهادی در نرم افزار متلب بر روی کامپوتر  7هستهای با
پردازشگر  2.4گیگاهرتزی و حافظه جانبي  8گیگابایت انجام شده است .بنابراین ،در ادامه کار سناریوهای مختلف ذیل مطالعه
ميشود و نتایج شبیه سازی مورد بحث و بررسي قرار ميگیرد.در پایان بخش به جمع بندی نتایج بدست آمده از مطالعات شبیهسازی
مختلف ميپردازیم.
آزمایش  -1مطالعه حالت پایه ()CASE1
آزمایش  -2عدم مشارکت ذخیره ساز پیل سوختي در سایت کارخانه مونتاژ خودرو ()CASE2
آزمایش  -3کاهش ارزش مشارکت در برنامه پاسخ بار برای کارخانه صنعتي مونتاژ خودرو ()CASE3

 -1-4آزمایش  -1مطالعه حالت پایه ()case1
برای مطالعه حالت پایه با استفاده از اطالعات مفروض برنامه مدیریت هاب صنعتي در حضور منابع فتوولتاییکي و ذخیره ساز
پیل سوختي با استفاده از الگوریتم چند هدفه گرگ خاکستری  MOGWOانجام ميشود .منحني پارتو برای همگرایي به نتجه
نهایي با دو تابع هدف در شکل  3به نمایش در آمده است.نتایج برای هر یک از دو تابع هدف  F1و  F2بترتیب مجموع درآمدها و
هزینههای کارخانه صنعتي را شامل ميشود در جدول  4به نمایش در آمده است.
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شكل  -3برنامه ریزی بهینه مدیریت هاب صنعتی با استفاده از الگوریتم چند هدفه گرگ خاكستری MOGWO

متغیرهای مسئله بهینه سازی مدیریت هاب صنعتي مونتاژ خودرو شامل میزان شارژ و دشارژ ذخیره ساز پیل سوختي ،تولید
فتوول تاییکي برای تزریق به کارخانه ،شبکه و ذخیره ساز و غیره با دو اولویت ماکزیمم درآمد و مینیمم سازی هزینه پس از حل
توسط الگوریتم  MOGWOدر شکل  4به نمایش در آمده است .نتایج شبیهسازی انرژی ذخیره شده در بخش تانک هیدروژن
ذخیره ساز الکتروشیمیایي سیستم پیل سوختي برای دو اولویت هدف بر اساس بهینه پرتو در شکل  5به نمایش در آمده است.

شكل  -4نتایج شبیه سازی بر اساس جبهه پرتو با توجه به اولویت هدف  F1و F2

شكل  -5سطح ذخیره سازی انرژی در تانک هیدروژن با توجه به اولویت هدف  F1و F2
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جدول  -4نتایج بهینه پارتو با توجه به اولویت هدف  F1و F2

مجموع درآمد

مجموع هزینه

اولویت هدف

486260.5625

28202.561

F1

485524.1563

28202.2766

F2

از مقایسه نتایج شبیه سازی با توجه به دو اولویت هدف در شکل فوق دیده ميشود که ذخیره انرژی در تانک هیدروژن سیستم
پیل سوختي در کلیه دوره به جز دوره اول برنامه ریزی تقریبا برای اولویت هدف سود  F1بیشتر از اولویت هدف  F2ميباشد .نتایج
برای دو متغیر مشارکت پاسخ بار و میزان کاال در ایستگاه آخر کاری با توجه به اولویت هدف برای دوره های اول و دوم به طور بهینه
 1و برای سوم معادل  4و برای دوره های چهارم و پنجم معادل  8و  12و برای ششم تا دوره دهم معادل  16عدد شده است .برای
میزان مشارکت کارخانه در برنامه پاسخ بار برای کلیه دورها با توجه دو اولویت هدف کمینه سازی هزینه و ماکزیمم سازی نتایج
برای مثال برای ایستگاه کاری  10مشابه بوده که در شکل  6به نمایش در آمده است.

شكل  -6میزان مشاركت در پاسخ بار از طریق ایستگاه كاری  10كارخانه با توجه به اولویتهای هدف  F1و F2

 -2-4آزمایش  -2عدم مشاركت ذخیره ساز پیل سوختی در سایت كارخانه مونتاژ خودرو ()CASE2
در این آزمایش عدم مشارکت ذخیره ساز الکتروشیمیایي پیل سوختي برای تبادالت توان در سایت با کارخانه مونتاژ خودرو و
شبکه سراسری در نظر گرفته شده است .مدل پیشنهادی با استفاده از الگوریتم چندین هدفه  MOGWOمورد حل قرار گرفته
است .منحني پارتو برای همگرایي به نتیجه نهایي عدم مشارکت ذخیره ساز پیل سوختي در تبادالت توان با کارخانه مونتاژ خودرو
و شبکه سراسری با دو تابع هدف در شکل  7به نمایش در آمده است.معموال حضور ذخیرهساز بواسطه الزمات تامین تقاضا تحت
شرایط عدم تولید از طریق منابع فتوولتاییک و اتصال شبکه سراسری است که پیامد حذف آن در برنامه ریزی مدیریت هاب صنعتي
مونتاژ خودرو در واقع د ر صورت مناسب بودن قیمت تبادل انرژی با شبکه باال دست افزایش درآمد و کاهش هزینه کل خواهد بود.
بر اساس معیار پرتو نتایج برای هر یک از دو تابع هدف  F1و  F2بترتیب مجموع درآمدها و هزینههای کارخانه صنعتي را شامل
ميشود که با حذف مشارکت ذخیرهساز پیل سوختي در تبادالت توان در جدول  5به نمایش در آمده است.
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شكل  -7برنامه ریزی بهینه مدیریت هاب صنعتی عدم مشاركت ذخیرهساز پیل سوختی در تبادالت توان با استفاده از الگوریتم
MOGWO
جدول  -5نتایج بهینه پارتو برای عدم مشاركت ذخیره ساز با توجه به اولویت هدف  F1و F2

مجموع درآمد

مجموع هزینه

اولویت هدف

486939.6250

28202.7400

F1

486891.50

28201.75

F2

مطابق انتظار تغییر افزایشي در درآمد و تغییر کاهشي در هزینه برنامهریزی مدیریت هاب قابل رویت است که البته میزان کم
این تغییرات به دلیل ظریف پایین حداکثر  20کیلواتي سیستم ذخیره ساز الکتروشیمیایي پیل سوختي ميباشد .تحت شرایط جدید
این بار متغیرهای مسئله بهینه سازی مدیریت هاب صنعتي مونتاژ خودرو شامل تولید فتوولتاییکي برای تزریق به کارخانه ،شبکه و
میزان توان خریداری شده کارخانه از شبکه سراسری بر اساس دو اولویت ماکزیمم درآمد و مینیممسازی هزینه پس از حل توسط
الگوریتم  MOGWOدر شکل  8به نمایش در آمده است.

شكل  -8نتایج بهینه پارتو برای تولید و تبادالت سیستم فتوولتاییكی و میزان توان خریداری شده كارخانه از شبكه سراسری بر
اساس دو اولویت ماكزیمم  F1و مینیممسازی F2

همان طور که از نتایج شبیهسازی دیده ميشود مقادیر مشارکت سیستم ذخیرهساز در کلیه دورههای برنامهریزی انرژی صفر
شده است به میزان کمبود این ظرفیت فعالیت و مشارکت سیستم فتوولتاییک و شبکه سراسری در تامین و جذب انرژی از کارخانه
مونتاژ خودرو افزایش داشته است از آنجایي که این روند با هزینه کمتری برای کارخانه دارد بنابراین سود حاصل شده از تبادالت
توان را برای دو اولویت ماکزیمم  F1و مینیممسازی  F2افزایش مي دهد .اما در حالت کلي به طور بهینه نتایج تولید کاال برای
ایستگاه کاری  10کارخانه در مقایسه با حالت پایه با توجه به معیار پارتو برای دو اولویت هدف هیچ تغییر نميکند .اما ،همان طور
که انتظار مي رود میزان مشارکت در پاسخ بار کارخانه در مقایسه با مطالعه حالت پایه دستخوش تغییر ميگردد که برای ایستگاه
کاری  10برای بهینه پارتو بر اساس دو اولویت هدف در شکل  9نمایش شده است.
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شكل  -9میزان مشاركت در پاسخ بار كارخانه بر اساس دو اولویت هدف تحت شرایط حذف مشاركت سیستم ذخیرهساز پیل
سوختی در مدیریت هاب

 -4-4آزمایش  : 3كاهش ارزش مشاركت در برنامه پاسخ بار برای كارخانه صنعتی مونتاژ خودرو ()CASE3
میزان در آمده کارخانه از مشارکت در برنامه پاسخ بار از  1.25برابر قیمت تولید توان خورشید به  0.15آن کاهش داده شده
است .برنامه مدیریت هاب مونتاژ خوردو مجددا از طریق الگوریتم چندین هدفه چند هدفه گرگ خاکستری MOGWOحل شده
است و نتایج بهینه پارتو با توجه به اولویت هدف در شکل  10نمایش شده است.با کاهش ارزشمشارکت کارخانه در برنامه پاسخ بار
نتایج بهینه پارتو برای هر یک از دو تابع هدف  F1و  F2بترتیب مجموع درآمدها و هزینههای کارخانه صنعتي در جدول  6به نمایش
در آمده است.

شكل  -10نتایج بهینه پارتو با توجه به اولویت های هدف  F1و  F2با كاهش ارزش مشاركت كارخانه در برنامه پاسخ بار
جدول  -6نتایج بهینه پارتو با توجه به اولویت هدف  F1و F2

مجموع درآمد

مجموع هزینه

اولویت هدف

330652.412

38028.5922

F1

330581.675

38014.866

F2

همان طور که از نتایج دیده مي شود درآمد کارخانه مونتاژ خودرو بواسطه کاهش ارزش مشارکت در برنامه پاسخ بار در شبکه با
کاهش درآمد چشمگیری مواجه شده است در حالي که متقابال افزایش هزینه های خود را تجربه ميکند که البته مورد انتظار نیز
مي باشد زیرا با کاهش ارزش پاسخ بار برای کارخانه انعطاف در برنامه ریزی و مدیریت انرژی کاهش یافته در نتیجه هزینه ها افزایش
ميیابند .با کم رنگ شدن و کم اثر شدن فعالیت پاسخ بار کارخانه در درآمد و هزینه ها تحت شرایط جدید شکل 11متغیرهای
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مسئله بهینه سازی مدیریت هاب صنعتي مونتاژ خودرو را بر اساس دو اولویت ماکزیمم سازی درآمد F1و مینیممسازی هزینه های
تولید  F2پس از حل توسط الگوریتم  MOGWOنشان ميدهد.

شكل  -11نتایج بهینه برای مدیریت هاب صنعتی مونتاژ خودرو با كاهش ارزش مشاركت در فرآیندپاسخ بار كارخانه

مطابق انتظار با توجه به کاهش ارزش مشارکت در پاسخ بار دیده ميشود که ذخیره ساز پیل سوختي مشارکت بیشتری در
تامین نیاز هاب داشته ضمن اینکه مصارف قادر به کاهش در دوره های پیک بار شبکه و شیفت آن به دورههای دیگر نیستند در
نتیجه شرایط جدید بهرهبرداری منجر به افزایش هزینهها و کاهش در آمد کارخانه مونتاز خودرو خواهد شد .نتایج شبیهسازی بهینه
پارتو برای سطح انرژی ذخیره شده در بخش تانک هیدروژن ذخیره ساز الکتروشیمیایي سیستم پیل سوختي در دوره های مختلف
برنامهریزی برای دو اولویت هدف بر اساس بهینه پرتو در شکل  12به نمایش در آمده است.

شكل  -12نتایج بهینه پارتو برای سطح انرژی ذخیره شده در بخش تانک هیدروژن ذخیره ساز الكتروشیمیایی سیستم پیل
سوختی در دوره های مختلف برنامهریزی با توجه به اولویت های  F1و F2

همان طور که از نتایج دیده ميشود چه با اولویت سود و چه با اولویت هزینه ذخیره ساز طي  10دوره به جز دوره  5برای مابقي
دوره ها در وضعیت دشارژ به طور مشابه با دو مطالعه پیشین برنامهریزی ميشود این در حالي است که کال سطح انرژی ذخیره شده
در تانک هیدروژن برای تمام دوره ها با اولویت هدف  F1اندکي بیشتر از اولویت هدف  F2ميباشد و در مقایسه با مطالعه حالت
پایه کاهش نشان مي دهد .میزان خروجي کاالی تولید شده برای ایستگاه کاری دهم مشابه برای دو اولویت هدف و به صورت ذیل
ميباشد در دوره های  1و  2معادل صفر و برای دوره های سوم و چهارم برابر  3و برای دوره پنجم معادل  7و برای دوره های  6تا
 10معادل یازده عدد کاال مي باشد .تحت شرایط کاهش از ارزش مشارکت در پاسخ بار برای کارخانه میزان آن در مقایسه با مطالعه
حالت پایه دستخوش تغییر مي گردد که برای ایستگاه کاری دهم برای بهینه پارتو بر اساس دو اولویت هدف به طور مشابه در شکل
 13نمایش شده است.
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شكل  -13مشاركت در پاسخ بار برای كارخانه مونتاژ خودرو با توجه به كاهش ارزش آن توسط الگوریتم چند هدفه گرگ
خاكستری MOGWO

نتیجهگیری
در این مقاله پ روژه مدلسازی چندین هدفه مدیریت هاب صنعتي در حضور ذخیره ساز پیل سوختي و پاسخ بار با بکارگیری
مطالعات شبیه سازی مورد اعتبارسنجي واقع شد و سه آزمایش ترتیب داده شده است که در آزمایش  1مطالعه حالت پایه ،در
آزمایش  2تاثیر عدم مشارکت ذخیرهساز پیل سوختي در سایت کارخانه مونتاژ خودرو و در آزمایش  3تاثیر کاهش ارزش مشارکت
در برنامه پاسخ بار برای کارخانه صنعتي مونتاژ خودرو بر روی متغیرهای مسئله ما یعني توان تبادی ذخیره ساز با کارخانه و شبکه
و پاسخ بار و توان خریداری شده از شبکه مورد بحث و بررسي قرار دادهایم .نتایج نشان داده که با کاهش مقادیر مشارکت سیستم
ذخیرهساز در کلیه دورههای برنامه ریزی به میزان کمبود این ظرفیت فعالیت و مشارکت سیستم فتوولتاییک و شبکه سراسری در
تامین و جذب انرژی از کارخانه مونتاژ خودرو افزایش ميیابد و از آنجایي که این روند هزینه کمتری برای کارخانه دارد بنابراین
سود حاصل شده از تبادالت توان را برای دو اولویت ماکزیمم سود و مینیممسازی هزینه افزایش ميدهد .بعالوه باید متذکر شد که
مطالعات موردی نشان داده که درآمد کارخانه مونتاژ خودرو بواسطه کاهش ارزش مشارکت در برنامه پاسخ بار در شبکه با کاهش
درآمد چشمگیری مواجه شده است در حالي که متقابال افزایش هزینههای خود را تجربه ميکند که البته مورد انتظار نیز ميباشد
زیرا با کاهش ارزش پاسخ بار برای کارخانه انعطاف در برنامه ریزی و مدیریت انرژی کاهش یافته در نتیجه هزینهها افزایش ميیابند.
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بهبود فرآیندکار در بین کارکنان بانک صادرات با سنجش رابطه آن
و نیازهای شغلی کارکنان با توجه به اهداف کالن بانک صادرات
(سرپرستی شمال تهران)
سحر دلیری ،1مسعود
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 -2عضو باشگاه دانش پژوهان جوان و نخبگان ،دانشجوی دکتری مهندسي صنایع ،واحد نور ،دانشگاه آزاد اسالمي ،ایران
Ma.pirdastan@yahoo.com

چكیده
پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بین نیازهای شغلي و بهبود فرایند کار در کارکنان بانک صادرات سرپرستي
شمال تهران و ارائه چارچوب مفهومي مناسب انجام گرفت .برای پاسخ به پرسش اصلي پژوهش ،با بررسي ادبیات
موجود در حوزه نیازهای شغلي و بهبود فرایند کار پنج فرضیه با متغیر مستقل نیازهای شغلي که شامل مؤلفههای
(نیازهای فیزیولوژیک ،نیازهای ایمني ،نیازهای اجتماعي ،نیازهای احترام و نیازهای خودشکوفایي) و وابسته بهبود
فرایند کار تدوین شد .این تحقیق با روش توصیفي  -همبستگي انجام شد .جامعه آماری این تحقیق تعداد 160
نفر از کارکنان بانک صادرات استان تهران در سال  1397مي باشند .حجم نمونه با استفاده از جدول کرجي و
مورگان  113نفر بود که این تعداد نمونه به روش نمونهگیری تصادفي – طبقهای و خوشهای تعیین شدهاند .ابزار
گرد آوری اطالعات شامل دو پرسشنامه ،پرسشنامه نیازهای شغلي در قالب  64سؤال بسته پاسخ برای مؤلفههای
نیازهای فیزیولوژیک ،نیازهای ایمني ،نیازهای اجتماعي ،نیازهای احترام و نیازهای خودشکوفایي و پرسشنامه بهبود
فرایند کار که متشکل از  24سؤال بسته ميباشد .نتایج حاصل از آزمون ضریب همبستگي پیرسون رابطه مثبت و
معناداری را بین متغیرهای مستقل نیازهای شغلي و وابسته بهبود فرایند کار کارکنان نشان داد و از این ارتباط
معنادار بودن پرسشنامه بهبود فرآیند کار و با توجه به نظر کارشناسان و مدیران ارشد بانک صادرات ،معیارهای
این پرسشنامه همراستای اهداف کالن بانک مرکزی صادرات ميباشد .لذا با در نظر گرفتن این اهداف بعنوان
گزینههای انتخاب مالکهای اصلي جهت بهبود فرآیند کار ،از روش  FAZZY AHPاقدام به انتخاب شاخصهای
این پژوهش جهت سیاستهای آتي بانک نمودهایم.
واژگان كلیدی :بهبود فرآیند کار ،نیازهای فیزیولوژیک ،نیازهای ایمني ،نیازهای اجتماعي ،نیازهای احترام و
نیازهای خودشکوفایي.

-1مقدمه
بانک ها و اغلب بنگاه های اقتصادی برای بقاء در عرصه رقابت ناچار از خلق روش ها و مزیت هایي هستند که توسط آن ها
بتوانند کاال و خدمات خود را به اقشار بیشتری از جامعه ارائه و از این راه به سودآوری و تولید پول برای صاحبان سهام دست یابند
و ثروت سهامداران را به حداکثر رسانند .در این بین ایجاد نگرشي جدید در بانکداری از اهمیت باالیي برخوردار مي
باشد(پیردستان .)1396،با توجه به پیشرفتهای سریعي که انسانها در زمینههای مختلف به دست آوردهاند ،هنوز مطالعات مربوط
به انسان و یافتههای آن نقاط مبهم فراواني دارد شخصیت آدمي به کوه یخ شناوری تشبیه شده که قسمت عمده آن پنهان زیر آب
است .به گفته گیدنز ( ) 2009مطالعه خودمان پیچیدهترین و دشوارترین کاری است که ميتوانیم انجام دهیم .امروزه منابع انساني
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به عنوان منبعي استراتژیک در سازمان نقش مهمي در موفقیتها و شکستهای سازماني دارند ،پس بررسي رفتارهای فرد ضروری
است زیرا رفتارهای فردی است که رسیدن به اهداف را میسر ميسازد.
کشورها سخت در تالش هستند تا با ایجاد نظامهای آماده سازی افراد برای اشتغال ،منابع خود را مورد استفاده بهینه قرار دهند.
در حقیقت همه افراد حتي مردم کشورهای در حال توسعه به شرطي ميتوانند در بازار کار رقابت کنند که در کاربرد تکنولوژیهای
نوین مهارت داشته و از مهارتهای تخصصي جهت نیازهای شغل برخوردار باشند .لذا براساس ماده  21قانون برنامه پنجم توسعه،
سازمان آموزش فني و حرفهای به عنوان اصليترین داالن مهارتآموزی نیروی کار و ارائه دهنده آموزشهای غیررسمي در زمینه
افزایش مهارت ،توانمندسازی و دانش مطابق با فناوری روز در کشور شناخته شده است.
مدیریت نیازها ،مدیریت رفتارهای کارکنان است و ميتوان بر مبنای آن سیستمهای پاداش و دستمزد ،فرآیندهای انتخاب،
برنامهریزیهای توسعه انساني و نیازهای شغل و ...را پایهگ ذاری کرد .فردی که نیازهایش با نیازهای سازماني سازگاری بیشتری
داشته باشد تعهد سازماني و وابستگي شغلي سازمانياش بیشتر خواهد بود در نتیجه مشارکتهای وی در فعالیتهای سازماني جنبه
فعاالنهتر و اثربخشتر به خود ميگیرد و این روند ميتواند به توانمندسازی کارکنان و نهایتاً بهرهوری سازماني
بیانجامد(.سعادت.)1388،
توانمندسازی کارکنان یکي از تکنیک های مؤثر برای نیازهای شغل کارکنان و استفاده بهینه از ظرفیت و توانایيهای فردی و
گروهي آنها در راستای اهداف سازماني است .توانمندسازی فرآیندی است که در آن از طریق توسعه و گسترش نفوذ و قابلیت افراد
و تیمها به بهبود و بهسازی مستمر عملکرد کمک مي شود .به عبارت دیگر توانمندسازی یک راهبرد توسعه و شکوفایي سازماني
است .در این پژوهش با یک رویکرد کاربردی به مفهوم نیازهای شغل و توانمندسازی کارکنان به توضیح و تبیین ابعاد این مفهوم
پرداخته شده است .تعاریف ،ویژگيهای سازماني کارکنان توانمند ،عوامل مؤثر برای نیازهای شغل و توانمندسازی دستاوردها و موانع
موجود در سازمان ها مقوالتي است که در این نوشتار به آن پرداخته شده است .در این پژوهش سعي بر این بوده است که با پرهیز
از بحثهای پراکنده و حاشیه ای برای سازماني که مدیریت آن در صدد بهبود توانایيهای کارکنان خویش است ،چارچوبها و
روشهای دستیابي به این هدف تبیین شود.

 -2مبانی نظری پژوهش
- 1-2نیازهای شغلی :نیازهایي که در سازمان به صورت پرداخت حقوق و مزایا و امکانات رفاهي ،ایجاد امنیت شغلي و مقررات
حمایتي ،تشکیل گروههای رسمي و غیررسمي در محیط کار ،قائل شدن حرمت برای فرد و کار او در مراتب مختلف سازمان و ایجاد
امکانات برای شکوفایي توانایي بالقوه افراد ارضا ميشود (رضائیان .)1379 ،
 -2-2كاركنان  :کارکنان یا پرسنل یک مؤسسه یا شرکت به گروه و یا افرادی گویند که در استخدام آن مؤسسه بوده و
ميتوانند به ازای کار خود دستمزد دریافت کرده یا نکنند .ارتباط کارکنان با محل کارشان انواع مختلفي دارد مانند استخدام رسمي،
استخدام پیماني ،قرارداد ساعتي ،قرارداد پیمانکاری ،روزمزد ،مشارکتي یادرصدی و ( ...سعادت.)1385،
- 3-2بهبود فرایند كار :به معني تصور ذهني و درک و برداشت کارکنان یک سازمان از مطلوبیت فیزیکي و رواني محیط کار
خود است (معدني پور.)1381،
- 4-2نیازهای فیزیولوژیک :ن یاز به غذا ،لباس ،خواب و پناهگاه ،یا نیازهای فیزیولوژیکي توسط مازلو به عنوان نیازهای بقاء
یا نیازی های سطح پایین توصیف شده اند .هنگامي که اقتصاد قوی است و بیشتر افراد دارای شغل هستند ،این نیازهای اساسي به
ندرت بر فرد چیره ميشوند زیرا به طور معقول ارضاء شدهاند .اما نیازی به گفتن نیست؛ افرادی که نميتوانند بقاء خود و خانوادهشان
را تضمین کنند یا بيخانمان هستند ،این نیاز اساسي را در رأس فهرست اولویتها قرار ميدهند (ساعتچي .)1380 ،
- 5-2نیازهای ایمنی :میل افراد به نظم ،پیشبینيپذیری و آزادی از تهدیدها در نیازهای ایمني و امنیت منعکس شده است.
نیازهای ایمني اغلب بر حفاظت در مقابل صدمات فیزیکي متمرکز است .در شغل به معني تضمین شرایط کاری ایمن است .اتحادیه
ها یا گروههای کارکنان مي توانند به کارفرمایان اطمینان دهند که استانداردهای ایمني را برقرار داشته و خطر حوادث یا جراحات
ناشي از مخاطرات کاری را کاهش ميدهند (ساعتچي .)1380 ،
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 -6-2نیازهای اجتماعی :نیازهای اجتماعي و تعلق با سالمتي ذهني و هیجاني دست و پنجه نرم ميکنند .پژوهش نشان
داده که نیاز به عاطفه ،برای حس تعلق ،و برای همانندسازی با گروه ،نیازی قوی است .دو جنبه اصلي از نیاز به تعلق وجود دار :
تعامالت مثبت و مکرر با افراد مشابه و چارچوب با ثبات ،مالحظه و مواظبت دراز مدت (ساعتچي .)1380 ،
 -7-2نیازهای احترام :عزت نفس ،اصطالحي است که چگونگي احساس شما درباره خودتان را توصیف ميکند  .نیازهای
احترام به حرمتِ نفس فرد و قدرداني و احترامي که از جانب دیگران دریافت ميکند ،ارتباط دارد (ساعتچي .)1380 ،
-8-2نیازهای خود شكوفایی :نیازهای خود شکوفایي ،نیاز به رشد را بازنمایي مي کنند و افراد را از طریق حضورشان بر
ميانگیزند .خود شکوفایي یعني افراد به عنوان نوع بشر ،پتانسیلشان را عملي ميکنند یا کاملترین گنجایش خود را تحقق ميبخشند
(ساعتچي .)1380 ،
 9-2فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی :روششناسي  FAHPبراساس مفهوم تئوری مجموعه فازی ـ که توسط پروفسور
لطفيزاده در  1965ارائه کرد ـ بنا نهاده شده است .فرایند تحلیل سلسله مراتبي فازی )« AHP،(FAHPساعتي» را از رهگذر
ترکیب آن با تئوری مجموعه فازی بسط ميدهد .در  AHPفازی ،بعد از ایجاد ساختار سلسله مراتبي برای مسألهای که باید حل
شود ،برای نشان دادن اهمیت نسبي عوامل متناظر با معیارها از مقیاسهای نسبي فازی استفاده ميشود .به این ترتیب ،یک ماتریس
قضاوت فازی ساخته ميشود ،امتیازات نهایي گزینهها توسط اعداد فازی ارائه ميگردند ،و گزینه بهینه از رهگذر رتبهبندی اعداد
فازی با استفاده از عملگرهای جبری خاص به دست ميآید (دوران و آگویلو.)2008 ،

-3مدل مفهومی تحقیق
پژوهش حاضر ،برای استفاده از مدل پیشنهادی جهت انتخاب معیارهای بهبود فرآیندکار کارکنان در بانک صادرات با توجه به
نیازهای شغلي کارکنان ،انجام شده و محاسبات مربوطه با استفاده از مدل  AHPفازی پیشنهادی صورت گرفته است .شاخصهای
اصلي و فرعي جهت استفاده در مدل تعیین گردیده ،سپس پرسشنامه ،برای بدست آوردن دادههای تحقیق استفاده شده است .به
همین منظور پرسشنامه در بین کارکنان شاغل در شعب مختلف منطقه شمال استان تهران پخش ميشود.
نمودار  -1مدل مفهومی تحقیق

 -4روش و نوع تحقیق
در پژوهش پیشرو در مرحله اول اطالعات کافي راجع به موضوع مورد بررسي از طریق مطالعه(مطالعات کتابخانهای) و ارائه
روشي به جهت تعیین معیارهای انتخاب بهبود فرآیند کار در بانک صادرات جمعآوری ميشود و در مرحله بعد با تدوین پرسشنامه
از طریق اطالعات حاصل شده از مطالعات ،با توجه به شرایط جامعه اماری در نظر گرفته شده پرداخته و سپس در مرحله بعد با
مصاحبه و در اختیار قرار دادن پرسشنامه برای تعداد نمونه انتخابي(تحقیقات میداني) به تجزیه و تحلیل اطالعات توسط ماتریسهای
مقایسات زوجي ،اوزان الویت شاخصها و سپس با استفاده از روش  FAHPپرداخته ميشود.

19

فصلنامه علمی تخصصی پژوهشهای نوین علوم مهندسی

-5جامعه و نمونه آماری
در این پژوهش جهت گردآوری اطالعات از پرسشنامه مقایسات زوجي استفاده خواهد شد به طوریکه برای تنظیم سؤاالت
پرسشنامه از پرسشنامههای استاندارد تائید شده استفاده ميشود و همچنین از مدیران ارشد شعب بانکهای صادرات شمال تهران،
جهت تدوین زیرشاخصهای تصمیمگیری روند بهبود فرآیند کار بانک مصاحبه حضوری و نیز تلفني صورت گرفته شده .پس از در
نظر گرفتن مجموع نظرات آنها ،پرسشنامه مابین کارکنان شعب بانک صادرات ( بین افراد نمونه که بــر اساس جدول مورگان تعداد
 160نفر بود ) توزیع گردید .شایان ذکر ميباشد که حجم نمونه اولیه 200پرسشنامه بوده که از این رو براساس جدول برگرفته از
کرجسي و مورگان تعداد نمونه کافي برای جامعهی  160نفر با سطح اطمینان  %95و خطای نمونهگیری  %5برابر با  113تعیین
شده است .شیوه نمونهگیری تصادفي ،طبقهای و خوشهای ميباشد .بدین صورت که ابتدا تمامي شعب شمال استان تهران برحسب
م وقعیت جغرافیایي به سه خوشه شمال غرب ،شمال و شمال شرق تقسیم ،در مرحله دوم از هر موقعیت دو منطقه به صورت تصادفي
انتخاب و در مرحله سوم از هر منطقه چند شعبه انتخاب شدندداد  160پرسشنامه سالم و قابل بررسي بودند و به محقق برگشت
شده است.

-6روش گردآوری اطالعات
برای اجرا هر نوع تحقیق ،دادههایي جمعآوری ميشود که با استفاده از آنها ،فرضیهها مورد آزمون قرار ميگیرند .برای جمعآوری
دادهها ،ابزارها و شیوههای متعددی وجود دارد که هر کدام از آنها دادهها را با روشهای مشخص از نظر کیفي وکمي توصیف کرده
و برای نوع معیني از دادهها مناسب هستند  .کار جمع آوری اطالعات و آمار مورد نیاز تحقیق حاضر مشتمل بر دو بخش انجام یافت:
بخش اول  :بررسي نظری و تئوریکي موضوع تحقیق و مطالعه نتایج تحقیقات مشابه انجام یافته ميباشد .که در این بخش با
استفاده از روش کتابخانهای( کتابها ،مجالت علمي ،پایان نامهها و شبکه اینترنت و  ) ...و بررسي اسناد و مدارک موجود صورت
پذیرفت و اطالعات جمعآوری شده است.
بخش دوم  :گردآوری اطالعات مورد نیاز با بکارگیری ابزار پژوهش از نوع پرسشنامه منظم ،در قالب انجام عملیات میداني و
توزیع و تکمیل پرسشنامهها میان افراد نمونه تحقیق ،انجام گرفت.
هنگامي که پژوهشگر دقیقاً ميداند در پي چیست و چگونه باید متغیرهای خود را اندازهگیری کند .پرسشنامه ابزاری کارآمد
برای گردآوری اطالعات به شمار ميرود .در این پژوهش برای گردآوری اطالعات و دادهها از دو پرسشنامه :
 .1پرسشنامه نیازهای شغلي :در قالب  64سؤال بسته و با استفاده از طیف لیکرت ( خیلي زیاد  ،زیاد  ،تاحدودی  ،کم و
خیلي کم) استفاده شده است (منبع :اصغری پور.)1373 ،
جدول  .3-3ساختار پرسشنامه نیازهای شغلی
ردیف

متغیر مورد سؤال

تعداد گویه

گویه های پرسشنامه

نوع مقیاس

1

نیاز های فیزیولوژیک

10

1-10

ترتیبي (رتبه ای)

2

نیاز های ایمني

16

11-26

ترتیبي (رتبه ای)

3

نیاز های اجتماعي

12

27-38

ترتیبي (رتبه ای)

4

نیازهای احترام

15

39-53

ترتیبي (رتبه ای)

5

نیازهای خودشکوفایي

11

54-64

ترتیبي (رتبه ای)

.2

پرسشنامه بهبود فرایند کار :در قالب  24سؤال بسته و با استفاده از طیف لیکرت ( کامالً مخالفم  ،مخالفم  ،نظری ندارم ،
موافقم و کامالً موافقم ) استفاده شده است( .منبع :اصغری پور.)1373 ،
جدول  .3-4ساختار پرسشنامه بهبود فرایند كار

ردیف

متغیر مورد سؤال

تعداد گویه

گویه های پرسشنامه

1

پرداخت منصفانه و کافي

7

1-7

ترتیبي (رتبه ای)

3

قانون گرایي در سازمان

9

8-17

ترتیبي (رتبه ای)

4

توسعه قابلیت های انساني

7

17-24

ترتیبي (رتبه ای)
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 -7روایی و پایایی پرسشنامه
روایي ابزار توسط متخصصان و صاحب نظران در حوزه جامعه شناسي ،روانشناسي ومدیریت رفتار سازماني مورد تأیید قرار
گرفته و پایایي ابزار به روش آلفای کرونباخ برای پرسشنامه نیازهای شغلي  rα= 0/87و آلفای کرونباخ برای پرسشنامه بهبود
فرایند کار به میزان  rα = 0/83بدست آمده که هر دو پرسشنامه با توجه به آلفای بدست آمده از اعتبار قابل قبولي برخوردار
ميباشن د .به منظور تجزیه و تحلیل آماری معیارهای چون فراواني برحسب تعداد ،درصد ،نمودار و آزمون کولموگروف اسمیرنوف
برای تعیین نرمال بودن متغیرها ،آزمون ضریب همبستگي پیرسون جهت رد یا تأیید فرضیه ها استفاده گردید.

-8روش تجزیه و تحلیل داده ها واطالعات
در این پژوهش با توجه به اینکه شرایط آزمون پارامتری (توزیع نرمال بودن که از طریق نمونهگیری تصادفي و آزمون کولموگروف
 اسمیرنوف محقق گردید) و فرضیههای طراحي شده نیز از نوع فرضیههای رابطهای بوده که از آزمون ضریب همبستگي پیرسونبرای فرضیههای دو متغیر و رگرسیون خطي استفاده شده است  .در پژوهش حاضر ،با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبي فازی
 ، FAHPپرسشنامه مقایسات زوجي طراحي خواهد شد .در نهایت پس از جمعآوری پرسشنامهها اقدام به تجزیه و تحلیل اطالعات
توسط ماتریسهای مقایسات زوجي ،اوزان اولویت شاخصها پرداخته و سپس با روش  FAHPو استفاده از نرمافزار متلب و
spssتجزیه و تحلیل صورت گرفت .استفاده از روش  AHPعالوه بر سهولت و انعطافپذیری دارای مزایای دیگری همچون امکان
استفاده از معیارهای کمي و کیفي بطور همزمان ،قابلیت کنترل کردن سازگاری منطقي قضاوتهای استفاده شده در تعیین اولویتها
و همچنین امکان رتبهبندی نهایي گزینهها و در نهایت امکان به کار گیری نظرات گروهي (قضاوت گروهي) ميباشد در این تحقیق
جهت انتخاب بهترین عامل جهت بهبود فرآیند کار برای بانک صادرات ،رویکرد  AHPفازی با استفاده از اعداد فازی مثلثي ارائه
شده است تا مقایسات تصمیمگیران و روش تحلیل گسترده برای تصمیمگیری اولویت نهایي معیارهای تصمیمگیری متفاوت را
پوشش دهد .اعداد فازی مثلثي در این مسئله ،در مورد اولویت یک متغیر تصمیم نسبت به دیگری تصمیم گرفته شود .اعداد فازی
مثلثي از مرور ادبیات تحقیق گرفته شده است .سپس از روش تحلیل گسترده ترکیبي استفاده شده است تا در مورد وزنهای اولویت
نهایي مبتني بر اعداد فازی مثلثي تصمیمگیری شود که این روش اصطالحاً  AHPفازی بسط یافته خوانده ميشود.

-9یافته ها و نتایج
فرضیه اصلي:بین نیازهای شغلي و بهبود فرآیند کار در کارکنان بانک صادرات ارتباط معناداری وجود دارد.
 : H0بین نیازهای شغلي و بهبود فرآیند کار در کارکنان بانک صادرات ارتباط معناداری وجود ندارد.
 :H1بین نیازهای شغلي و بهبود فرآیند کار در کارکنان بانک صادرات ارتباط معناداری وجود دارد.
جدول  .4-5ضریب همبستگی بین نیازهای شغلی و بهبود فرآیند كار
بهبود فرآیند كار
نیازهای شغلی

ضریب همبستگی پیرسون

0.857

Sig

0.000

N

160

با توجه به نتایج حاصل از جدول  7-4از آنجا که سطح معناداری  sigکمتر از سطح معناداری  0/05ميباشد ،بنابراین ،با
سطح اطمینان  95درصد فرض  H0رد ميشود و فرض  H1تأیید ميشود و با توجه به ضریب همبستگي ( ،)0.857در سطح
اطمینان  95درصد بین نیازهای شغلي و بهبود فرآیند کار در کارکنان بانک صادرات رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
فرضیه اول :بین نیاز فیزیولوژیک و بهبود فرآیند كار در كاركنان بانک صادرات ارتباط معناداری وجود دارد.
 : H0بین نیاز فیزیولوژیک و بهبود فرآیند کار در کارکنان بانک صادرات ارتباط معناداری وجود ندارد.
 :H1بین نیاز فیزیولوژیک و بهبود فرآیند کار در کارکنان بانک صادرات ارتباط معناداری وجود دارد.
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جدول  .4-6ضریب همبستگی بین نیاز فیزیولوژیک و بهبود فرآیند كار
بهبود فرآیند كار
نیاز فیزیولوژیک

ضریب همبستگی پیرسون

0.480

sig

0.000

N

160

با توجه به نتایج حاصل از جدول  8-4از آنجا که سطح معناداری  sigکمتر از سطح معناداری  0/05ميباشد .بنابراین ،با
سطح اطمینان  95در صد فرض  H0رد ميشود و فرض  H1تأیید ميشود و با توجه به ضریب همبستگي (  ،) 0.480در سطح
اطمینان  95درصد بین نیاز فیزیولوژیک و بهبود فرآیند کار در کارکنان بانک صادرات رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
فرضیه دوم :بین نیاز ایمنی و بهبود فرآیند كار در كاركنان بانک صادرات ارتباط معناداری وجود دارد.

 : H0بین نیاز ایمني و بهبود فرآیند کار در بین کارکنان بانک صادرات ارتباط معناداری وجود ندارد.
 :H1بین نیاز ایمني و بهبود فرآیند کار در بین کارکنان بانک صادرات ارتباط معناداری وجود دارد.
جدول  .4-7ضریب همبستگی بین نیاز ایمنی و بهبود فرآیند كار

بهبود فرآیند كار
نیاز ایمنی

ضریب همبستگی پیرسون

0.569

sig

0.000

N

160

با توجه به نتایج حاصل از جدول  9-4از آنجا که سطح معناداری  sigکمتر از سطح معناداری  0/05ميباشد ،بنابراین ،با
سطح اطمینان  95در صد فرض  H0رد ميشود و فرض  H1تأیید ميشود و با توجه به ضریب همبستگي ( ،)0.569در سطح
اطمینان  95درصد بین نیاز ایمني و بهبود فرآیند کار در کارکنان بانک صادرات رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
فرضیه سوم :بین نیاز اجتماعی و بهبود فرآیند كار در كاركنان بانک بانک صادرات ارتباط معناداری وجود دارد.
 : H0بین نیاز اجتماعي و بهبود فرآیند کار در بین کارکنان بانک صادرات ارتباط معناداری وجود ندارد.
 : H1بین نیاز اجتماعي و بهبود فرآیند کار در بین کارکنان بانک صادرات ارتباط معناداری وجود دارد.
جدول  .4-8ضریب همبستگی بین نیاز اجتماعی و بهبود فرآیند كار
بهبود فرآیند كار
نیاز اجتماعی

ضریب همبستگی پیرسون

0.502

sig

0.000

N

160

با توجه به نتایج حاصل از جدول  10-4از آنجا که سطح معناداری  sigکمتر از سطح معناداری  0/05ميباشد ،بنابراین  ،با
سطح اطمینان  95در صد فرض  H0رد ميشود و فرض  H1تأیید ميشود و با توجه به ضریب همبستگي ( ،)0.502در سطح
اطمینان  95درصد بین نیاز اجتماعي و بهبود فرآیند کار در کارکنان
بانک بانک صادرات رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
فرضیه چهارم :بین نیاز احترام و بهبود فرآیند كار در كاركنان صادرات ارتباط معناداری وجود دارد.
 : H0بین نیاز احترام و بهبود فرآیند کار در کارکنان بانک صادرات ارتباط معناداری وجود ندارد.

 : H1بین نیاز احترام و بهبود فرآیند کار در کارکنان بانک صادرات ارتباط معناداری وجود دارد.
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جدول  .4-9ضریب همبستگی بین نیاز احترام و بهبود فرآیند كار
بهبود فرآیند كار
ضریب همبستگی پیرسون

0.541

sig

0.000

N

160

نیاز احترام

با توجه به نتایج حاصل از جدول  11-4از آنجا که سطح معناداری  sigکمتر از سطح معناداری  0/05ميباشد .بنابراین ،با
سطح اطمینان  95در صد فرض  H0رد ميشود و فرض  H1تأیید ميشود و با توجه به ضریب همبستگي (  ، ) 0.541در سطح
اطمینان  95درصد بین نیاز احترام و بهبود فرآیند کار در کارکنان بانک صادرات رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
فرضیه پنجم :بین نیاز خودشكوفایی و بهبود فرآیند كار در كاركنان بانک صادرات ارتباط معناداری وجود دارد.
 :H0بین نیاز خودشکوفایي و بهبود فرآیند کار در کارکنان بانک صادرات ارتباط معناداری وجود ندارد.
 :H1بین نیاز خودشکوفایي و بهبود فرآیند کار در کارکنان بانک صادرات ارتباط معناداری وجود دارد.
جدول  4-10ضریب همبستگی بین نیاز خودشكوفایی و بهبود فرآیند كار
بهبود فرآیند كار
نیاز خودشكوفایی

ضریب همبستگي پیرسون
sig

0.000

0.683

N

160

با توجه به نتایج حاصل از جدول  12-4از آنجا که سطح معناداری  sigکمتر از سطح معناداری  0/05ميباشد .بنابراین ،با
سطح اطمینان  95در صد فرض  H0رد ميشود و فرض  H1تأیید ميشود و با توجه به ضریب همبستگي ( ،)0.683در سطح
اطمینان  95درصد بین نیاز خودشکوفایي و بهبود فرآیند کار در کارکنان بانک صادرات رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

-1-9بررسی میزان تأثیر مؤلفههای متغیر نیازهای شغلی شغلی بر بهبود فرآیند كار
به منظور دانستن این مطلب که آیا پاسخ و نظرات پاسخگویان به سؤاالت یکسان بوده است یا خیر ؟ و دیگر اینکه رتبه هر کدام
از متغیرها چیست؟ از آزمون فریدمن استفاده کردهایم .نتیجههای به دست آمده در این قسمت از چند بعد اهمیت دارند .یکي اینکه
ميتوانیم مطمئن شویم که پاسخدهندگان بدون غرض به سؤاالت پاسخ گفتهاند و دوم اینکه آیا اصوالً پاسخدهندگان تفاوت بین
سؤاالت را درک کرده باشند ،نتایج آن در بحث قابل اعتماد بودن پرسشنامه نیز کاربرد خواهد داشت .یعني قابل اعتماد بودن از این
موضوع سرچشمه ميگیرد که آیا پاسخدهندگان اصوالً سؤاالت را درک کرده اند یا خیر؟ اگر از نظر آماری مشخص شود که آنها
سؤاالت را درک کرده اند پس به شکلي دیگر تأیید شده است که ابزار جمعآوری دادهها و اطالعات یعني پرسشنامه ،قابل اعتماد
است.

-2-9روش تحلیل سلسله مراتبی فازی
روششناسي  FAHPبراساس مفهوم تئوری مجموعه فازی ـ که توسط پروفسور لطفيزاده در  1965ارائه کرد ـ بنا نهاده شده
است .فرایند تحلیل سلسله مراتبي فازی )« AHP ،(FAHPساعتي» را از رهگذر ترکیب آن با تئوری مجموعه فازی بسط ميدهد.
در AHPفازی ،بعد از ایجاد ساختار سلسله مراتبي برای مسألهای که باید حل شود ،برای نشان دادن اهمیت نسبي عوامل متناظر با
معیارها از مقیاسهای نسبي فازی استفاده ميشود .به این ترتیب ،یک ماتریس قضاوت فازی ساخته ميشود ،امتیازات نهایي گزینهها
توسط اعداد فازی ارائه ميگردند و گزینه بهینه از رهگذر رتبه بندی اعداد فازی با استفاده از عملگرهای جبری خاص به دست
ميآید.
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جدول  .4-11ساختار فرایند تحلیل سلسله مراتبیAHP

مؤلفه ها

ردیف

الیه

1

هدف

شناسایي بهبود فرآیند کار

2

معیارها

نیازهای شغلي

3

گزینه ها

مالکهای بهبود فرآیند

برای تشکیل ماتریس تصمیم فازی با استفاده از روش (مثلثي فازی) و بردار وزن فازی از جدول  3-5استفاده شده است .براین
اساس ،ماتریس مقایسه زوجي بین معیارها با توجه به نظرات صاحبنظران و کارشناسان به صورت زیر تشکیل مي شود:
جدول  .4-12ماتریس مقایسه زوجی بین معیارها
فیزیولوژیک

ایمنی

اجتماعی

احترام

خود شكوفایی

فیزیولوژیک

)(1,1,1

)(2/5,1/2,2/3

)(1/2,2/3,1

)(1/2,1,3/2

)(1/2,2/3,1

ایمنی

)(3/2,2,5/2

)(1,1,1

)(3/2,2,5/2

)(2,5/2,3

)(3/2,2,5/2

اجتماعی

)(1,3/2,2

)(2/5,1/2,2/3

)(1,1,1

)(1,3/2,2

)(1,3/2,2

احترام

)(2/3,1,2

)(1/3,2/5,1/2

)(1/2,2/3,1

)(1,1,1

)(1/2,2/3,1

خود شكوفایی

)(1,3/2,2

)(2/5,1/2,2/3

)(1/2,2/3,1

)(1,3/2,2

)(1,1,1

پس از شکلگیری ماتریسهای مقایسه زوجي باید بردارهای وزن با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبي فازی تعیین شود که
این محاسبات به شرح زیر است:
جدول  .4-13جدول تعاریف نمادها

نیازها

نمادها

نیازهای فیزیولوژیک

𝟏𝑪

نیازهای ایمني

𝟐𝑪

نیازهای اجتماعي

𝟑𝑪

نیازهای احترام

𝟒𝑪

نیازهای خودشکوفایي

𝟓𝑪

2 1 1 1
1 2
2
2
3
)= (1 + + + + , 1 + + + 1 + , 1 + + 1 + + 1) = (2.9,3.833,5.167
5 2 2 2
2 3
3
3
2
3
3
3
5
5
5
5
)= ( + 1 + + 2 + , 2 + 1 + 2 + + 2, + 1 + + 3 + ) = (7.5,9.5,11.5
2
2
2
2
2
2
2
2
3 3 3 1
3 3
2
)= (1 + + 1 + + , + + 1 + + , 2 + + 1 + 2 + 2) = (4.4,6,7.667
5
2 2 2 2
2 2
3
2 1 1
1
2 2
2
1
)= ( + + + 1 + , 1 + + + 1 + , 2 + + 1 + 1 + 1) = (3,3.733,5.5
3 3 2
2
5 3
3
2
2 1
3 1 2 3
2
)= (1 + + + 1 + 1, + + + + 1,2 + + 1 + 2 + 1) = (3.9,5.167,6.667
5 2
2 2 3 2
3

𝟏𝑪
𝟐𝑪
𝟑𝑪
𝟒𝑪
𝟓𝑪

جدول  .4-14نتایج حاصل از ماتریس زوجی
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فیزیولوژیک

ایمنی

اجتماعی

احترام

فیزیولوژیک

)(1,1,1

)(2/5,1/2,2/3

)(1/2,2/3,1

)(1/2,1,3/2

ایمنی

)(3/2,2,5/2

)(1,1,1

)(3/2,2,5/2

)(2,5/2,3

خود
شكوفایی

وزن

)(2.9,3.833,5.167) (1/2,2/3,1
)(3/2,2,5/2

)(7.5,9.5,11.5

سال سوم ،شماره ( 8پیاپی بیست و دو) ،زمستان1397

فیزیولوژیک

ایمنی

اجتماعی

احترام

خود
شكوفایی

وزن

اجتماعی

)(1,3/2,2

)(2/5,1/2,2/3

)(1,1,1

)(1,3/2,2

)(1,3/2,2

)(4.4,6,7.667

احترام

)(2/3,1,2

)(1/3,2/5,1/2

)(1/2,2/3,1

)(1,1,1

)(1/2,2/3,1

)(3,3.733,5.5

خود
شكوفایی

)(1,3/2,2

)(2/5,1/2,2/3

)(1/2,2/3,1

)(1,3/2,2

)(1,1,1

)(3.9,5.167,6.667

𝒋
𝒎∑ 𝟏=𝒊𝒏∑ نیز برابر است با:
مقدار 𝒊𝒈𝑴 𝟏=𝒋

𝒎

𝒏

𝒋

= 𝒊𝒈𝑴 ∑ ∑
𝟏=𝒋 𝟏=𝒊

و لذا مقدار

𝟏−

2 1 1 1 3
3
3
2
3 3
(1 + + + + + + 1 + + 2 + + 1 + + 1 + +
5 2 2 2 2
2
2
5
2 2
2 1 1
1
2 1
+ + + + 1 + + 1 + + + 1 + 1,
3 3 2
2
5 2
1 2
2
1+ + +1+ +2+1+2
2 3
3
5
3 1
3 3
2 2
2 3 1 2 3
+ + 2 + + + 1 + + + 1 + + + 1 + + + + + + 1,
2
2 2
2 2
5 3
3 2 2 3 2
2
3
5
5
1+ +1+ +1+ +1+ +3+
3
2
2
2
5
2
1
+2+ +1+2+2+2+ +1
2
3
2
2
)𝟓 +1 + 1 + 2 + + 1 + 2 + 1) = (𝟐𝟏. 𝟕, 𝟐𝟖. 𝟐𝟑𝟑, 𝟑𝟔.
3

𝒋
𝒎∑ 𝟏=𝒊𝒏∑[ برابر است با:
] 𝒊𝒈𝑴 𝟏=𝒋

−1

1
1
1
(=
,
,
) = (0.0274,0.0354,0.04608
36.5 28.233 21.7

𝑚

𝑛

𝑗

] 𝑖𝑔𝑀 ∑ ∑[
𝑖=1 𝑗=1

𝑖𝑆 برای هر یک از سطرهای ماتریس مقایسه زوجي برابر است با:
)= (2.9,3.833,5.167) ∗ (0.0274,0.0354,0.04608) = (0.079,0.136,0.238
)= (7.5,9.5,11.5) ∗ (0.0274,0.0354,0.04608) = (0.205,0.336,0.530
)= (4.4,6.7,7.667) ∗ (0.0274,0.0354,0.04608) = (0.121,0.213,0.353
)= (3,3.733,5.5) ∗ (0.0274,0.0354,0.04608) = (0.082,0.132,0.253
)= (3.9,5.167,6.667) ∗ (0.0274,0.0354,0.04608) = (0.107,0.183,0.307
درجه بزرگي هر یک از مقادیر 𝑖𝑆 نسبت به همدیگر به شرح زیر خواهد بود:
V(𝑆1 ≥ 𝑆4 ) = 1
𝑉(𝑆1 ≥ 𝑆5 ) = 0.74
V(𝑆2 ≥ 𝑆4 ) = 1
𝑉(𝑆2 ≥ 𝑆5 ) = 1
V(𝑆3 ≥ 𝑆4 ) = 1
𝑉(𝑆3 ≥ 𝑆5 ) = 1
V(𝑆4 ≥ 𝑆3 ) = 0.62 𝑉(𝑆4 ≥ 𝑆5 ) = 0.74
V(𝑆5 ≥ 𝑆3 ) = 0.86 𝑉(𝑆5 ≥ 𝑆4 ) = 1

𝑉(𝑆1 ≥ 𝑆3 ) = 0.61
𝑉(𝑆2 ≥ 𝑆3 ) = 1
𝑉(𝑆3 ≥ 𝑆2 ) = 0.54
𝑉(𝑆4 ≥ 𝑆2 ) = 0.19
𝑉(𝑆5 ≥ 𝑆2 ) = 0.4

≥ 𝑆2 ) = 0.14
≥ 𝑆1 ) = 1
≥ 𝑆1 ) = 1
≥ 𝑆1 ) = 0.98
≥ 𝑆1 ) = 1

با توجه به مقادیر 𝑖𝑆 نسبت به همدیگر ،وزن نرمال نشده معیارها در ماتریسهای مقایسه زوجي برابر است با :

𝑆1
𝑆2
𝑆3
𝑆4
𝑆5

𝑉(𝑆1
𝑉(𝑆2
𝑉(𝑆3
𝑉(𝑆4
𝑉(𝑆5
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جدول  .4-15جدول اوزان معیارها
معیار

𝐶1
𝐶2
𝐶3
𝐶4
𝐶5

وزن نرمال نشده

وزن نرمال شده

فیزیولوژیک

0/14

0/062

ایمني

1

0/44

اجتماعي

0/54

0/239

احترام

0/19

0/084

خود شکوفایي

0/40

0/175

جدول  .4-16ماتریس مقایسه زوجی بین گزینهها و معیار فیزیولوژیک
فیزیولوژیک

پرداخت منصفانه و كافی

قانونگرایی در سازمان

توسعه قابلیتهای انسانی

پرداخت منصفانه و كافی

)(1,1,1

)(1,3/2,2

)(3/2,2,5/2

قانونگرایی در سازمان

)(1/2,2/3,1

)(1,1,1

)(1,3/2,2

توسعه قابلیتهای انسانی

)(2/5,1/2,2/3

)(1/2,2/3,1

)(1,1,1

جدول  .4-17ماتریس مقایسه زوجی گزینهها نسبت به معیار فیزیولوژیک
پرداخت منصفانه و

قانونگرایی در

توسعه قابلیتهای

كافی

سازمان

انسانی

پرداخت منصفانه و كافی

)(1,1,1

)(1,3/2,2

)(3/2,2,5/2

)(3.5,4.5,5.5

قانونگرایی در سازمان

)(1/2,2/3,1

)(1,1,1

)(1,3/2,2

)(2.5,3.1,4

توسعه قابلیتهای انسانی

)(2/5,1/2,2/3

)(1/2,2/3,1

)(1,1,1

)(1.9,2.1,2.6

فیزیولوژیک

وزن

𝑚

𝑛

𝑗

)∑ ∑ 𝑀𝑔𝑖 = (3.5 + 2.5 + 1.9,4.5 + 3.1 + 2.1,5.5 + 4 + 2.6) = (7.9,9.7,12.1
𝑖=1 𝑗=1
−1

1 1
1
=( ,
,
)) = (1.126,0.103,0.083
7.9 9.7 12.1

𝑚

𝑛

𝑗
] 𝑖𝑔𝑀 ∑ ∑[
𝑖=1 𝑗=1

𝑖𝑆 برای هر یک از سطرهای ماتریس مقایسه زوجي برابر است با:
)𝑆1 = (3.5,4.5,5.5) ∗ (1.126,0.103,0.083) = (3.941,0.463,0.456
)𝑆2 = (2.5,3.1,4) ∗ (1.126,0.103,0.083) = (2.815,0.319,0.332
)𝑆3 = (1.9,2.1,2.6) ∗ (1.126,0.103,0.083) = (2.139,0.216,0.216

درجه بزرگي هر یک از مقادیر 𝑖𝑆 نسبت به همدیگر به شرح زیر خواهد بود:

𝑉(𝑆1 ≥ 𝑆3 ) = 1
𝑉(𝑆2 ≥ 𝑆3 ) = 1
𝑉(𝑆3 ≥ 𝑆2 ) = 0.09
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𝑉(𝑆1 ≥ 𝑆2 ) = 1
𝑉(𝑆2 ≥ 𝑆1 ) = 0.05
𝑉(𝑆3 ≥ 𝑆1 ) = 0.6

سال سوم ،شماره ( 8پیاپی بیست و دو) ،زمستان1397
جدول .4-18جدول اوزان گزینه ها
گزینه

وزن نرمال نشده

وزن نرمال شده

پرداخت منصفانه و كافی

1

0/877

قانونگرایی در سازمان

0/05

0/044

توسعه قابلیتهای انسانی

0/09

0/079

جدول  .4-19ماتریس مقایسه زوجی بین گزینهها و معیار ایمنی
پرداخت منصفانه

قانونگرایی در

و كافی

سازمان

پرداخت منصفانه و كافی

)(1,1,1

)(1,3/2,2

)(3/2,2,5/2

قانونگرایی در سازمان

)(1/2,2/3,1

)(1,1,1

)(1,3/2,2

توسعه قابلیتهای انسانی

)(2/5,1/2,2/3

)(1/2,2/3,1

)(1,1,1

ایمنی

توسعه قابلیتهای انسانی

جدول  .4-20ماتریس مقایسه زوجی بین گزینهها و معیار ایمنی
قانونگرایی در

ایمنی

پرداخت منصفانه و كافی

پرداخت منصفانه و کافي

)(1,1,1

)(1,3/2,2

قانونگرایي در سازمان

)(1/2,2/3,1

)(1,1,1

)(1,3/2,2

توسعه قابلیتهای انساني

)(2/5,1/2,2/3

)(1/2,2/3,1

)(1,1,1

سازمان

توسعه قابلیتهای انسانی

وزن

)(3/2,2,5/2

)(3.5,4.5,5.5
)(2.5,3.1,4
)(1.9,2.1,2.6

𝒎

𝒏

𝒋

)∑ ∑ 𝑴𝒈𝒊 = (3.5 + 2.5 + 1.9,4.5 + 3.1 + 2.1,5.5 + 4 + 2.6) = (7.9,9.7,12.1
𝟏=𝒋 𝟏=𝒊
𝟏−

1 1
1
=( ,
,
)𝟑𝟖𝟎 ) = (𝟏. 𝟏𝟐𝟔, 𝟎. 𝟏𝟎𝟑, 𝟎.
7.9 9.7 12.1

𝒎

𝒏

𝒋
] 𝒊𝒈𝑴 ∑ ∑[
𝟏=𝒋 𝟏=𝒊

𝑖𝑆 برای هر یک از سطرهای ماتریس مقایسه زوجي برابر است با:
)𝑆1 = (3.5,4.5,5.5) ∗ (1.126,0.103,0.083) = (3.941,0.463,0.456
)𝑆2 = (2.5,3.1,4) ∗ (1.126,0.103,0.083) = (2.815,0.319,0.332
)𝑆3 = (1.9,2.1,2.6) ∗ (1.126,0.103,0.083) = (2.139,0.216,0.216

درجه بزرگي هر یک از مقادیر 𝑖𝑆 نسبت به همدیگر به شرح زیر خواهد بود:

𝑉(𝑆1 ≥ 𝑆3 ) = 1
𝑉(𝑆2 ≥ 𝑆3 ) = 1
𝑉(𝑆3 ≥ 𝑆2 ) = 0.053

𝑉(𝑆1 ≥ 𝑆2 ) = 1
𝑉(𝑆2 ≥ 𝑆1 ) = 0.263
𝑉(𝑆3 ≥ 𝑆1 ) = 0.6
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جدول  .4-21جدول اوزان گزینه ها
گزینه

وزن نرمال نشده

وزن نرمال شده

پرداخت منصفانه و کافي

1

0/760

قانونگرایي در سازمان

0/263

0/120

توسعه قابلیتهای انساني

0/053

0/040

جدول  .4-22ماتریس مقایسه زوجی بین گزینهها و معیار اجتماعی
اجتماعی

پرداخت منصفانه و كافی

قانونگرایی در
سازمان

توسعه قابلیتهای انسانی

پرداخت منصفانه و کافي

)(1,1,1

)(1,3/2,2

)(1/2,1,3/2

قانونگرایي در سازمان

)(1/2,2/3,1

)(1,1,1

)(3/2,2,5/2

توسعه قابلیتهای انساني

)(2/3,1,2

)(2/5,1/2,2/3

)(1,1,1

جدول  .4-23ماتریس مقایسه زوجی بین گزینهها و معیار اجتماعی
اجتماعی

پرداخت منصفانه
و كافی

قانونگرایی در
سازمان

توسعه قابلیت-
های انسانی

وزن

پرداخت منصفانه و کافي

)(1,1,1

)(1,3/2,2

)(1/2,1,3/2

)(2.5,3.5,4.5

قانونگرایي در سازمان

)(1/2,2/3,1

)(1,1,1

)(3/2,2,5/2

)(3,3.6,4.5

توسعه قابلیتهای انساني

)(2/3,1,2

)(2/5,1/2,2/3

)(1,1,1

)(2,2.5,3.6
𝒎

𝒏

𝒋

)∑ ∑ 𝑴𝒈𝒊 = (2.5 + 3 + 2,3.5 + 3.6 + 2.5,4.5 + 4.5 + 3.6) = (7.5,9.6,12.6
𝟏−

1 1
1
=( ,
,
)𝟗𝟕𝟎 ) = (𝟎. 𝟏𝟑𝟑, 𝟎. 𝟏𝟎𝟒, 𝟎.
7.5 9.6 12.6

𝟏=𝒋 𝟏=𝒊
𝒎

𝒏

𝒋
] 𝒊𝒈𝑴 ∑ ∑[
𝟏=𝒋 𝟏=𝒊

𝑖𝑆 برای هر یک از سطرهای ماتریس مقایسه زوجي برابر است با:
)𝑆1 = (2.5,3.5,4.5) ∗ (0.133,0.104,0.079) = (0.332,0.364,0.355
)𝑆2 = (3,3.6,4.5) ∗ (0.133,0.104,0.079) = (0.399,0.374,0.355
)𝑆3 = (2,2.5,3.6) ∗ (0.133,0.104,0.079) = (0.266,0.26,0.284

درجه بزرگي هر یک از مقادیر 𝑖𝑆 نسبت به همدیگر به شرح زیر خواهد بود:

𝑉(𝑆1 ≥ 𝑆2 ) = 0.937
𝑉(𝑆2 ≥ 𝑆1 ) = 1
𝑉(𝑆3 ≥ 𝑆1 ) = 0.524

𝑉(𝑆1 ≥ 𝑆3 ) = 1
𝑉(𝑆2 ≥ 𝑆3 ) = 1
𝑉(𝑆3 ≥ 𝑆2 ) = 0.353
جدول  .4-24جدول اوزان گزینه ها
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گزینه

وزن نرمال نشده

وزن نرمال شده

پرداخت منصفانه و کافي

0/937

0/409

قانونگرایي در سازمان

1

0/437

توسعه قابلیتهای انساني

0/353

0/154
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جدول  .4-25ماتریس مقایسه زوجی بین گزینهها و معیار احترام
احترام

پرداخت منصفانه و كافی

قانونگرایی در سازمان

توسعه قابلیتهای انسانی

پرداخت منصفانه و کافي

)(1,1,1

)(3/2,2,5/2

)(2,5/2,3

قانونگرایي در سازمان

)(2/5,1/2,2/3

)(1,1,1

)(3/2,2,5/2

توسعه قابلیتهای انساني

)(1/3,2/5,1/2

)(2/5,1/2,2/3

)(1,1,1

جدول  .4-26ماتریس مقایسه زوجی بین گزینهها و معیار احترام
پرداخت منصفانه و كافی

قانونگرایی در سازمان

توسعه قابلیتهای
انسانی

وزن

پرداخت منصفانه و کافي

)(1,1,1

)(3/2,2,5/2

)(2,5/2,3

)(4.5,5.5,6.5

قانونگرایي در سازمان

)(2/5,1/2,2/3

)(1,1,1

)(3/2,2,5/2

)(2.9,3.5,3.9

توسعه قابلیتهای انساني

)(1/3,2/5,1/2

)(2/5,1/2,2/3

)(1,1,1

)(1.7,1.9,2.1

احترام

𝒎

𝒏

𝒋

)∑ ∑ 𝑴𝒈𝒊 = (4.5 + 2.9 + 1.7,5.5 + 3.5 + 1.9,6.5 + 3.9 + 2.1) = (9.1,10.9,12.5
𝟏=𝒋 𝟏=𝒊
𝟏−

1
1
1
=( ,
,
)𝟖𝟎 ) = (𝟎. 𝟏𝟏𝟎, 𝟎. 𝟎𝟗𝟐, 𝟎.
9.1 10.9 12.5

𝒎

𝒏

𝒋
] 𝒊𝒈𝑴 ∑ ∑[
𝟏=𝒋 𝟏=𝒊

𝑖𝑆 برای هر یک از سطرهای ماتریس مقایسه زوجي برابر است با:
)𝑆1 = (4.5,5.5,6.5) ∗ (0.110,0.092,0.08) = (0.495,0.506,0.52
)𝑆2 = (2.9,3.5,3.9) ∗ (0.110,0.092,0.08) = (0.319,0.322,0.312
)𝑆3 = (1.7,1.9,2.1) ∗ (0.110,0.092,0.08) = (0.187,0.175,0.168

درجه بزرگي هر یک از مقادیر 𝑖𝑆 نسبت به همدیگر به شرح زیر خواهد بود:

𝑉(𝑆1 ≥ 𝑆3 ) = 1
𝑉(𝑆2 ≥ 𝑆3 ) = 1
𝑉(𝑆3 ≥ 𝑆2 ) = 1

𝑉(𝑆1 ≥ 𝑆2 ) = 1
𝑉(𝑆2 ≥ 𝑆1 ) = 0.428
𝑉(𝑆3 ≥ 𝑆1 ) = 2

جدول  .4-27جدول اوزان گزینه ها
گزینه

وزن نرمال نشده

وزن نرمال شده

پرداخت منصفانه و کافي

1

0/412

قانونگرایي در سازمان

0/428

0/176

توسعه قابلیتهای انساني

1

0/412
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جدول  .4-28ماتریس مقایسه زوجی بین گزینهها و معیار خود شكوفایی
خود شكوفایی

پرداخت منصفانه و كافی

قانونگرایی در سازمان

توسعه قابلیتهای انسانی

پرداخت منصفانه و کافي

)(1,1,1

)(3/2,2,5/2

)(2,5/2,3

قانونگرایي در سازمان

)(2/5,1/2,2/3

)(1,1,1

)(1,3/2,2

توسعه قابلیتهای انساني

)(1/3,2/5,1/2

)(1/2,2/3,1

)(1,1,1

جدول  .4-29ماتریس مقایسه زوجی بین گزینهها و معیار خود شكوفایی
خود شكوفایی

پرداخت منصفانه و كافی

قانونگرایی در سازمان

توسعه قابلیتهای

وزن

انسانی

پرداخت منصفانه و کافي

)(1,1,1

)(3/2,2,5/2

)(2,5/2,3

)(4.5,5.5,6.5

قانونگرایي در سازمان

)(2/5,1/2,2/3

)(1,1,1

)(1,3/2,2

)(2.4,3,3.6

توسعه قابلیتهای انساني

)(1/3,2/5,1/2

)(1/2,2/3,1

)(1,1,1

)(1.8,3.1,2.5
𝑚

𝑛

𝑗

)∑ ∑ 𝑀𝑔𝑖 = (4.5 + 2.4 + 1.8,5.5 + 3 + 3.1,6.5 + 3.6 + 2.5) = (8.7,11.6,12.6
𝑖=1 𝑗=1
−1

1
1
1
=( ,
,
)) = (0.115,0.086,0.079
8.7 11.6 12.6

𝑚

𝑛

𝑗

] 𝑖𝑔𝑀 ∑ ∑[
𝑖=1 𝑗=1

𝑖𝑆 برای هر یک از سطرهای ماتریس مقایسه زوجي برابر است با:
)𝑆1 = (4.5,5.5,6.5) ∗ (0.115,0.086,0.079) = (0.517,0.473,0.513
)𝑆2 = (2.4,3,3.6) ∗ (0.115,0.086,0.079) = (0.276,0.258,0.284
)𝑆3 = (1.8,3.1,2.5) ∗ (0.115,0.086,0.079) = (0.207,0.267,0.197

درجه بزرگي هر یک از مقادیر 𝑖𝑆 نسبت به همدیگر به شرح زیر خواهد بود:

𝑉(𝑆1 ≥ 𝑆2 ) = 1
𝑉(𝑆2 ≥ 𝑆1 ) = 0.562
𝑉(𝑆3 ≥ 𝑆1 ) = 5

𝑉(𝑆1 ≥ 𝑆3 ) = 1
𝑉(𝑆2 ≥ 𝑆3 ) = 0.947
𝑉(𝑆3 ≥ 𝑆2 ) = 0.54
جدول  .4-30اوزان گزینه ها
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گزینه

وزن نرمال نشده

وزن نرمال شده

پرداخت منصفانه و کافي

1

0/476

قانونگرایي در سازمان

0/562

0/267

توسعه قابلیتهای انساني

0/54

0/257

سال سوم ،شماره ( 8پیاپی بیست و دو) ،زمستان1397

نتیجه گیری
با توجه به نتایج بدست آمده در خصوص اهمیت نیازهای شغلي کارکنان در راستای بهبود فرآیند کار آنان در بانک ،پیشنهاد
مي گردد که مدیران ارشد و تصمیم گیرندگان تصمیمات کالن بانک صادرات شرایطي را محیا نمایند تا در آن کارکنان دغدغه مالي
نداشته باشند همچنین با بهبود این نیاز کارکنان با اشتیاق و احساس آرامش بیشتر همراستا با سیاستهای بانک ميگردند .در گام
دوم مدیران مي بایست اقدامات الزم را جهت فراهم نمودن شرایطي ایجاد نمایند تا کارکنان نسبت به قوانین و قانونهای سازمان
دارای تعهد کاری و سازماني باشند و به عنوان یک سیستم یکپارچه بایکدیگر عمل نمائیند.
در گام سوم مدیران ميبایست ت رتیبي اتخاذ کنند تا منجر به شوکوفایي استعداد کارکنان خود جهت بهبود روند کاری خود و
در نهایت بانک گردد .همچنین مدیران در خصوص نیازهای شغلي کارکنان با توجه به پارامترهای بهبود فرآیند کار و فرضیات مطرح
شده در این پژوهش ميتوانند اقدامت زیر را سر لوحه اقدامات خود قرار دهند:
با توجه به فرضیه شماره یک مبني بر رابطه بین نیازهای فیزیولوژیک و بهبود فرایند کار در کارکنان پیشنهاد ميگردد که
محیط کاری کارکنان طوری باشد که آنها احساس گرسنگي نکرده ،استراحت و آرامش داشته باشند ،احساس خستگي و کسالت
نکنند ،شرایطي فراهم شود تا کارکنان جوان زودتر ازدواج کنند ،بتوانند مایحتاج زندگي روزمره را بخرند و مواد غذایي پروتئین و
ویتامیندار را تهیه کنند.
گروهها عضو شوند با توجه به فرضیه شماره دو مبني بر رابطه بین نیازهای ایمني و بهبود فرایند کار در کارکنان پیشنهاد
ميگردد در محیط کار همکاران اختالف نظر را کنار گذاشته و مشاجره نکنند ،به راحتي عقاید خود را بیان کنند ،احساس امنیت و
راحتي داشته باشند ،افراد مسئول بین همکاران تبعیض قایل نشوند و آنها را ناسزا نگویند ،به همکاران بقبوالنند که از سخن گفتن
و پاسخ شفاهي به مافوق ترسي نداشته باشند .باتوجه به فرضیه شماره سه مبني بر رابطه بین نیازهای اجتماعي و بهبود فرایند کار
در کارکنان پیشنهاد ميگردد در محیط کارشان با از معاشرت با دوستان لذت ببرند ،در تحمل انتقاد اطرافیان از رفتار خود را دشته
باشند ،زمان گرفتاری همکاران به آنها کمک کنند و احساس کنند که ميتوانند مسائل و دردلهای خود را با همکاران و افراد مافوق
در میان بگذارند.
با توجه به فرضیه شماره چهار مبني بر رابطه بین نیازهای احترام و بهبود فرایند کار در کارکنان پیشنهاد ميگردد در محیط
کار زمینهای فراهم شود تا کارکنان زمان بیماری مورد توجه همکاران قرار گیرند ،احساس کنند محبوب دیگران و آدم الیقي هستند،
همکاران برای وی احترام قائل شوند ،مسئولین آنها را در امور مربوط به خود آزاد بگذارند ،احساس کنند در کارهای مربوط به خود
کفایت و لیاقت دارند ،در همایشها و جلسات کاری شرکت کنند.
بنابر فرضیه شماره پنج مبني بر رابطه بین نیازهای خودشکوفایي و بهبود فرایندکار در کارکنان پیشنهاد ميگردد کارکنان سعي
کنند خود را همرنگ جماعت نمایند ،از توانایي ،خالقیت و نوآوری برخوردار باشند ،در انتخاب اهداف آینده خود تردید نداشته
باشند ،در مهارتهای شغلي ابتکار عمل داشته باشند ،در موقعیتهای سخت دچار اضطراب نگردند و به مطالعهی کتابها و مجالت
عالقهمند باشند.
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بهینه سازی پارامترهای فرایند ماشینکاری تخلیه الکتریکی در ماشینکاری
کاربید تنگستن-کبالت ( )WC/6%Coبا الگوریتمMOPSO
محمدرضا مركی
مربي ،مکانیک و مواد ،دانشگاه صنعتي بیرجند ،بیرجند()maraki@birjandut.ac.ir

چكیده
کاربید تنگستن -کبالت با توجه به دارا بودن خواصي مانند مقاومت در برابر ساییدگي و حفظ استحکام در دماهای
باال یکي از موادی است که برای ساخت ابزارهای ماشینکاری در صنعت به طور معمول استفاده ميشود .بدین منظور
ماشینکاری این مواد توسط فرایندهای ماشینکاری سنتي مشکل ،پرهزینه و یا غیر ممکن ميباشد .فرایند تخلیه
الکتریکي یکي از فرایندهای غیر سنتي است که توسط آن ميتوان فلزاتي با سختي باال و حتي بعد از عملیات
سختکاری را نیز ماشینکاری کرد .بدین منظور در این مطالعه فرایند تخلیه الکتریکي کاربید تنگستن-کبالت-
( ) WC/6%Coمورد مطالعه قرار گرفت .در این پژوهش مدل فازی برای مدلسازی پارامترهای نرخ براده برداری ،نرخ
فرسایش ابزار و زبری سطح پیاده سازی گردید و با استفاده از نتایج تجربي ،مدل مورد صحت سنجي قرار گرفته و
خطای آن در پیش بیني پارامترها بدست آمد .مقدار خطای مدل فازی در پیشبیني نرخ براده برداری  1/58درصد،
در پیشبیني نرخ فرسایش ابزار  0/49درصد و در پیشبیني زبری سطح  7/74درصد به دست آمد که در مقایسه با
روش پاسخ سطح درصد خطای کمتری دارد .سپس با استفاده از الگوریتم  MOPSOپارامترهای مورد نظر بهینه
سازی گردید که نشان داد با انتخاب پارامترهای صحیح فرآیند ،امکان بهبود پارامترها وجود دارد .مقدار بهینه به
دست آمده برای زبری سطح برابر با ) 2/854 (µmو برای نرخ براده برداری برابر با ) 0/378 (mm3/minو نرخ
سایش ابزار ) 0/0049 (mm3/minميباشد که از بهترین مقدار به دست آمده توسط آزمایشهای تجربي بهتر مي
باشند.
واژگان كلیدی :ماشینکاری تخلیه الکتریکي ،مدلسازی فازی ،کاربید تنگستن ،کبالت ( ،WC/6%Coنرخ براده
برداری( ،)MRRنرخ فرسایش ابزار( ،)TWRزبری سطح(MOPSO ،)Ra

 -1مقدمه
1

ماشینکاری تخلیه الکتریکي که به فرسایش جرقهای نیز مرسوم است یکي از فرایندهای براده برداری غیر سنتي و ترموالکتریکي
است .در این فرایند بین ابزار(الکترود) و قطعهکار که در فاصله معین و کنترل شدهای از یکدیگر قرار دارند و فضای بین آنها با
سیالي به نام دیالکتریک پر شده است ،جرقه الکتریکي تولید ميشود و براده برداری صورت ميگیرد .توسط این فرایند ميتوان
مواد مقاوم در برابر ماشینکاری نظیر فوالدهای سخت شده ،کاربیدهای تنگ ستن و آلیاژهایي با استحکام باال را به راحتي و با هزینه
کم ماشینکاری کرد .به دلیل اینکه این فرایند توسط تخلیه الکتریکي انجام ميشود اساس این فرایند هادی و یا نیمه هادی بودن
قطعهکار است[1و .] 2ابزار مورد استفاده در این فرایند باید ضریب هدایت الکتریکي و حرارتي و نقطه ذوب باالیي داشته باشد .بدین
منظور از الکترودهای هادی از قبیل مس ،نقره ،گرافیت و تنگستن استفاده ميشود .از مزیتهای این روش ميتوان به عدم وابستگي
به سختي قطعهکار ،پلیسهدار نبودن قطعه کار بعد از ماشینکاری ،عدم نیاز به نیروی مکانیکي ،امکان ماشینکاری در زوایا و جهات
مختلف و نیز در مواردی عدم نیاز به گیره و تثبیت قطعهکار را ميتوان نام برد .از این رو ميتوان به تلرانسهای خوبي دست یافت.
البته برای رسیدن به دقت زیاد عالوه بر مرحله خشنکاری مرحله پرداخت نیز الزم است .ایجاد تنشهای حرارتي پسماند کششي

EDM
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در سطح ماشینکاری از خصوصیات این روش است که برای قطعات زیر فشار مزیت بارز بهحساب ميرود .از این فرایند برای
ماشینکاری مواد سخت برش مخصوصا در ابزارسازی و قالبسازی استفاده فراواني ميشود[ .]3-1در شکل  1شماتیک فرایند
ماشینکاری تخلیه الکتریکي ارائه شده است.

شكل  -1شماتیک فرایند تخلیه الكتریكی

این فرایند به علت داشتن چندین پارامتر موثر در ماشینکاری از جمله فرایندهای چند متغیره محسوب ميشود .در این فرایند
بیش از بیست پارامتر به صورت مستقیم و غیر مستقیم دخیلاند .به طور کلي این پارامترها به دو دسته ورودی و خروجي تقسیم
مي شوند که تعدادی از این پارامترها را در حین ماشینکاری ميتوان تغییر داد و تعدادی را قبل از شروع ماشینکاری باید تنظیم
کرد[1و .]4سونگ و همکاران[ ]5در تحقیقي برای بهینهسازی فرآیند تخلیه الکتریکي از دو مدل شبکه عصبي پس انتشار و شبکه
عصبي انتشار متقابل و همچنین برای بهینهسازی از الگوریتم تبرید تدریجي استفاده کردند در این تحقیق مشخص شد که شبکه
عصبي انتشار متقابل عملکرد بهتری نسبت به شبکه عصبي پس انتشار دارد .همچنین نتایج نشان داد که روش بهینهسازی الگوریتم
تبرید تدریجي در مدلسازی و بهینهسازی پارامترهای ماشینکاری تخلیه الکتریکي کارایي موثری دارند .حبیب[ ]6در مطالعهای
پارامترهای فرایند تخلیه الکتریکي را با روش پاسخ سطح مورد مطالعه قرار داد در این پژوهش مواد کاربید سیلیسیم را با الکترود
مسي مورد ماشینکاری قرار دادند و پارامترهای زبری سطح ،نرخ فرسایش ابزار و نرخ براده برداری را مداسازی و بهینهسازی کردند.
مطالعات انجام شده در این فرایند عمدتا بر روی تغییر و کنترل و تنظیمات پارامترهای ماشینکاری با توجه به جنس قطعهکار
متمرکز بوده است .عمده تمرکز محققان نیز بر روی استفاده از روشهای آماری ،مدلسازی و بهینهسازی پارامترهای این فرایند بوده
است .پارامتر های فرایند تخلیه الکتریکي به دو صورت پارامترهای ورودی و خروجي تقسیمبندی ميشوند .پارامترهای مهم ورودی
حین ماشینکاری زمان خاموشي پالس ،زمان روشني پالس ،فاصله دو الکترود ،مقدار تخلیه جریان ،ولتاژ و مقدار شست و شو است
و پارامترهای مهم خروجي عبارت اند از سرعت براده برداری ،نرخ فرسایش ابزار ،زبری سطح و نرخ براده برداری ميباشند[1و.]2
در این مطالعه ماشینکاری کاربید تنگستن -کبالت که یکي از مواد سخت برش ميباشد مورد مطالعه قرار ميگیرد .به منظور
مدلسازی پارامترها ،تع دادی از پارامترهای موثر در نتایج مورد بررسي قرار گرفت .پارامترهای تخلیه جریان ،زمان روشني پالس،
چرخه جریان و ولتاژ گپ به عنوان پارامترهای ورودی و پارامترهای نرخ براده برداری ،نرخ فرسایش ابزار و زبری سطح به عنوان
پارامترهای خروجي در نظر گرفته شد.

 -2مدلسازی فازی
منطق فازی بیان ميکند که تئوری کالسیک بیش از حد بر روی دقت تاکید داشته و از این جهت با سامانههای پیچیده و دنیای
واقعي چندان سازگاری ندارد منطق کالسیک ،هرچیزی را بر اساس یک سامانهی دوتایي نشان ميدهد ،اما در منطق فازی ،درستي
یا نادرستي هر چیزی با درجهی عضویت نشان داده ميشود که مقدار آن بین صفر و یک است .منطق فازی برای طراحي و مدلسازی
سیستم های پیچیده به کار ميرود [7و .]8در این پژوهش در سیستم فازی طراحي شده ،مقادیر ورودی جریان ،زمان روشني پالس،
چرخه جریان و ولتاژ گپ به مقادیر فازی تبدیل ميشوند و با استفاده از توابع فازی ،یک درجهی عضویت را به خود اختصاص
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ميدهند .به منظور دستهبندی مقادیر مختلف تخلیه جریان ،زمان روشني پالس ،چرخه جریان و ولتاژ گپ از تابع گوسي ،استفاده
شده است .همچنین تابع مورد استفاده در دستهبندی مقادیر نرخ براده برداری ،نرخ فرسایش ابزار و زبری سطح تابع گوسي مي
باشد .توابع بهکار رفته در دستهبندی پارامتر های ورودی و خروجي ،بهترین عملکرد را در بین توابع موجود در جعبه ابزار منطق
فازی نرمافزار متلب داشتهاند .تعداد دستههای فازی بهکار گرفته شده جهت دستهبندی تخلیه جریان ،زمان روشني پالس ،چرخه
جریان و ولتاژ گپ با توجه به دادههای آزمایشات تجربي جدول  1به سه دسته و تعداد دستههای در نظر گرفته شده جهت دستهبندی
نرخ براده برداری ،نرخ فرسایش ابزار و زبری سطح  9دسته ميباشند.
جدول  -1آزمایشات تجربی فرایند تخلیه الكتریكی كاربید تنگستن -كبالت[]9
شماره

زمان روشنی

آزمایش

تخلیه جریان
)(Amp
2

50

2

4

50

50

3

2
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50

4

4

100

50

7/07

5

2

50

50

0/112

0/0333

6

4

50

50

0/182

0/0853

3/296

7

2

100

50

0/105

0/0298

4/918

1

پالس)(µs

نرخ فرسایش ابزار
)(mm3/min
0/0262

زبری سطح
)(µm
3/369

ولتاژ گپ
)(V
50

نرخ براده برداری
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0/0901
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0/0485
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6/113
3/149

8

4
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50
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0/0805

5/786

9
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5/888
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4
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0/0409
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4/494

12
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14
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4/901

16

4

100

70

0/217

0/0638
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60

0/112

0.0314

3/2

23

3

75

50

0/168

0/0379

4/489

24

3

75

70

0/077

0/0454

4/207

25

3

75

60

0/126

0/0487

4/446

26

3

75

60

0/091

0/0262

3/369

27

3

75

60

0/14

0/0485

3/889

28

3

75

60

0/063

0/0694

4/73

29

3

75

60

0/07

0/0136

6/113

30

3

75

60

0/112

0/0333

3/149

31

3

75

60

0/182

0/0855

3/296
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 -3الگوریتم بهینهسازی اجتماع ذرات
الگوریتم بهینهسازی اجتماع ذرات جزء الگوریتمهای بهینهسازی فرا ابتکاری ميباشد .برای اولین بارتوسط ابرهات و کندی
الگوریتم بهینهسازی اجتماع ذرات به عنوان یک روش جستجوی غیر قطعي برای بهینهسازی تابعي مطرح گشت این الگوریتم از
حرکت دسته جمعي پرندگاني که به دنبال غذا ميباشند الهام گرفته شده است .گروهي از پرندگان در فضایي به صورت تصادفي
دنبال غذا ميگردند .تنها یک تکه غذا در فضای مورد بحث وجود دارد و هیچ یک از پرندگان محل غذا را نميدانند در این صورت
یکي از بهترین ها ميتواند دنبال کردن پرندهای باشد که کمترین فاصله را تا غذا داشته باشد با استفاده از این روش ميتوان مسایلي
که جواب آنها یک نقطه یا یک سطح در فضای  nبعدی ميباشد برخورد نمود در چنین فضایي فرضیاتي مطرح ميشود و یک سرعت
ابتدایي به ذرات اختصاص داده ميشود همچنین کانالهای ارتباطي بین ذرات در نظر گرفته ميشود سپس این ذرات در فضای
پاسخ حرکت ميکنند و نتایج حاصله برمبنای یک مالک شایستگي پس از هر بازهی زماني محاسبه ميشود .با گذشت زمان ذرات
به سمت ذراتي که دارای مالک شایستگي باالتری هستند و در گروه ارتباط یکساني قرار دارند شتاب ميگیرند مزیت اصلي این
روش بر استراتژیهای بهینه سازی دیگر این است که تعداد فراوان ذرات ازدحام کننده باعث انعطاف پذیری روش در برابر مشکل
پاسخ بهینه محلي ميشود[10و.]11

- 1-3الگوریتم MOPSO
در سال  2004الگوریتم PSOتوسط کوئلو( )Coelloبه ) MOPSOالگوریتم بهینه سازی چند هدفه( تعمیم یافت که برای حل
مسائل چند هدفه بکار ميرود در الگوریتم  PSOابتدا یک سرعت اولیه به ذره داده ميشود و در فضای پاسخ ذرات شروع به حرکت
ميکنند که به بهترین موقعت شخصي هر ذره  pbestو به بهترین موقعیت ذره موجود در بین جمعیت را  gbestميگویند که
بهترین مقدار بهینه ميباشد .در الگوریتم  MOPSOیک مفهومي به نام مخزن به  PSOاضافه شده است و یک عضو از مخزن به
عنوان لیدر انتخاب مي شود این لیدر حتما باید عضو مخزن و نامغلوب باشد در الگوریتم  MOPSOبه جای  gbestیکي از اعضای
مخزن انتخاب ميشود در این الگوریتم چند ذره به عنوان هدف ميباشند و در مجموعه جواب قرار دارند .ترتیب اجرای الگوریتم به
شرح زیر ميباشد]12,11[ :

شكل –2چرخه الگوریتم MOPSO
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 -4نتایج و بحث
با توجه به اهمیت پارامترهای نرخ براده برداری ،نرخ فرسایش ابزار و زبری سطح فرآیند برشکاری تخلیه الکتریکي در این
پژوهش نسبت به مدلسازی فرایند توسط منطق فازی اقدام گردید .در مدل ارائه شده پارامترهای تخلیه جریان ،زمان روشني پالس،
چرخه جریان و ولتاژ گپ به عنوان پارامترهای تاثیرگذار بر نرخ براده برداری ،نرخ فرسایش ابزار و زبری سطح در نظر گرفته شده و
با پیاده سازی مدل منطق فازی نسبت به مدل کردن فازی اقدام گردید که نتایج حاصل از پیشبیني مدل فازی در جدول  2ارائه
شده است.
جدول  -2نتایج فرایند تخلیه الكتریكی كاربید تنگستن -كبالت توسط مدلسازی فازی
شماره

زمان روشنی

آزمایش

تخلیه جریان
)(Amp
2

50

1

پالس)(µs

ولتاژ گپ
)(V
50

نرخ براده برداری
)(mm3/min
3/53

نرخ فرسایش ابزار
)(mm3/min
0/0182

زبری سطح
)(µm
0/107

2

4

50

50

3/99

0/0444

0/14

3

2

100

50

4/91

0/0706

0/0619

4

4

100

50

6/18

0/0181

0/062

5

2

50

50

3/17

0/0313

0/107

6

4

50

50

3/27

0/096

0/177

7

2

100

50

4/91

0/031

0/107

8

4

100

50

5/83

0/083

0/295

9

2

50

70

5/88

0/031

0/061

10

4

50

70

3/63

0/044

0/14

11

2

100

70

4/91

0/031

0/107

12

4

100

70

5/63

0/057

0/254

13

2

50

70

3/37

0/057

0/062

14

4

50

70

3/53

0/107

0/309

15

2

100

70

4/91

0/008

0/107

16

4

100

70

5/83

0/057

0/217

17

2

75

60

2/76

0/011

0/038

18

4

75

60

4/45

0/083

0/29

19

3

50

60

2/71

0/096

0/177

20

3

100

60

5/83

0/057

0/14

21

3

75

60

4/91

0/031

0/177

22

3

75

60

3/17

0/031

0/107

23

3

75

50

4/41

0/062

0/122

24

3

75

70

3/99

0/044

0/062

25

3

75

60

4/21

0/062

0/122

26

3

75

60

0/091

0/0262

3/369

27

3

75

60

0/14

0/0485

3/889

28

3

75

60

0/063

0/0694

4/73

29

3

75

60

0/07

0/0136

6/113

30

3

75

60

0/112

0/0333

3/149

31

3

75

60

0/182

0/0855

3/296
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با مقایسه نتایج آزمایشات تجربي و نتایج مدلسازی فازی مقدار درصد خطای مدلسازی انجام شده در پیشبیني پارامترهای نرخ
براده برداری ،نرخ فرسایش ابزار و زبری سطح به دست آمد که برای پارامتر نرخ براده برداری  1/58درصد ،در پیشبیني نرخ
فرسایش ابزار  0/49درصد و در پیشبیني زبری سطح  7/47درصد ميباشند.
در این پژوهش از دادههای آزمایشات تجربي اثرزاده و قریشي[ ] 9برای مدلسازی فازی استفاده گردید ایشان از روش پاسخ
سطح به من ظور مدلسازی پارامترهای فرایند تخلیه الکتریکي استفاده کردند که درصد خطاهای ناشي از مدلسازی به روش پاسخ
سطح و مدلسازی فازی در جدول  3ارائه شده است.
جدول  -3مقایسه مدلسازی فازی با روش پاسخ سطح در فرایند تخلیه الكتریكی كاربید تنگستن -كبالت
مدلسازی انجام شده برای

درصد خطا در پیشبینی نرخ

درصد خطا در پیشبینی نرخ

درصد خطا در پیشبینی

پیشبینی پارامترها

براده برداری

فرسایش ابزار

زبری سطح

پاسخ سطح

8/56 %

9/45 %

6/45 %

منطق فازی

1/58 %

0/49 %

7/74 %

سپس با استفاده از الگوریتم  MOPSOپارامترهای مورد نظر بهینه سازی گردید که نشان داد با انتخاب پارامترهای صحیح
فرآیند ،امکان بهبود پارامترها وجود دارد .مقدار بهینه به دست آمده برای زبری سطح برابر با ) 2/854 (µmو برای نرخ براده برداری
برابر با ) 0/378 (mm3/minو نرخ سایش ابزار ) 0/0049 (mm3/minميباشد که از بهترین مقدار به دست آمده توسط آزمایشهای
تجربي بهتر ميباشند.

نتیجهگیری
در پژوهش حاضر برای مدلسازی فازی از نتایج تجربي بدست آمده از آزمایشات اثرزاده و قریشي استفاده گردید .با مقایسه نتایج
آزمایشات تجربي و نتایج مدلسازی فازی مقدار درصد خطای مدلسازی انجام شده در پیشبیني پارامترهای نرخ براده برداری ،نرخ
فرسایش ابزار و زبری سطح به دست آمد که درصد خطا در پیشبیني پارامتر نرخ براده برداری  1/58درصد ،در پیشبیني نرخ
فرسایش ابزار  0/49درصد و در پیشبیني زبری سطح  7/74درصد به دست آمدند و با روش پاسخ سطح انجام شده توسط اثرزاده
و قریشي مقایسه گردید که نشان داد درصد خطا در مدل فازی نسبت به روش پاسخ سطح به طور قابل توجهي کاهش یافته است.
مقدار کم خطای مدل پیشنهادی نشان از کابردی بودن روش ارائه شده برای پیشبیني پارامترهای فرایند تخلیه الکتریکي است
سپس با استفاده از الگوریتم  MOPSOپار امترهای مورد نظر بهینه سازی گردید که نشان داد با انتخاب پارامترهای صحیح فرآیند،
امکان بهبود پارامترها وجود دارد .مقدار بهینه به دست آمده برای زبری سطح برابر با ) 2/854 (µmو برای نرخ براده برداری برابر
با ) 0/378 (mm3/minو نرخ سایش ابزار ) 0/0049 (mm3/minميباشد که از بهترین مقدار به دست آمده توسط آزمایشهای
تجربي بهتر ميباشند.
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طراحی بهینه ریزشبکه تحت مد عملکرد جزیرهای با هدف بهبود قابلیت
اطمینان و کاهش هزینه در شرایط مختلف جوی با استفاده از الگوریتم
ژنتیک رتبهبندی نامغلوب
نادر مرتضوی ،*1بهنام علیزاده ،1علیرضا سحاب ،1مازیار میرحسینی

مقدم1

-1گروه الکترونیک ،دانشکده فني و حرفه ای شهید رجایي الهیجان ،دانشگاه فني و حرفه ای گیالن ،ایران
n.motazavi95@stumail.ac.ir

چكیده
هدف اصلي برای طراحي سیستمهای تولید میکروشبکه هایبرید ایجاد یک منبع تغذیه مطمئن برای بار تحت
تغییرات شرایط آب و هوایي با حداقل هزینه و بیشترین قابلیت اطمینان ميباشد .در این مقاله ،طراحي یک
سیستم میکروگرید هایبرید توربین بادی-فتوولتاییک با حضور منابع ذخیره ساز الکتریکي باتری و الکتروشیمیایي
الکتروالیزر ،تانک هیدروژن و پیل سوختي برای بهرهبرداری طي  20سال آینده با رشد بار  %10به طور سالیانه
پیشنهاد ميشود .در نظر گرفتن عدم قطعیت مربوط به انرژی های تجدیدپذیر شامل خرابي های توربین های
بادی و منابع خورشیدی تا پنج خروج به طور همزمان عالوه بر خروجي متغیر توربین بادی وابسته به شرایط آب
و هوایي و همچنین خرابي اینورتر برای ارزیابي قابلیت اطمینان میکروشبکه با بکارگیری مدل درخت احتمال مورد
بررسي قرار گرفته است .از الگوریتم چندین هدفه ژنتیک رتبهبندی نامغلوب  NSGA-IIبرای کمینه سازی سه
هدف هزینه سالیانه سیستم ،بار از دست رفته و انرژی تامین نشده انتظاری استفاده ميشود .هزینههای سیستم
شامل سرمایهگذاری ،جایگزیني و هزینه تعمیرات-نگهداری تجهیزات ميشود .بمنظور اعتبارسنجي و تایید کارایي
مدل پیشنهادی ،مطالعات شبیهسازی برای حل بهینه مسئله سایزینگ تجهیزات به کار گرفته ميشود.
واژگان كلیدی :شرایط جوی ،ذخیره سازهای الکتریکي و الکتروشیمیایي ،عدم قطعیت و ارزیابي قابلیت اطمینان،
سایزینگ منابع میکروشبکه ،الگوریتم چندین هدفه ژنتیک رتبهبندی نامغلوب .NSGA-II

 -1مقدمه
منابع انرژی تجدیدپذیر پتانسیل باالیي برای بهبود تنوع منبع تغذیه بازار برق ،منبع انرژی تجدیدپذیر بلند مدت ایمن و کاهش
آلودگي محلي و کلي اتمسفر در بهرهبرداری از میکروشبکههای امروزی دارند ] .[1-2بواسطه ظرفیت کم منابع انرژی تجدیدپذیر،
کاربرد منابع انرژی تولید پراکنده بسیار مورد توجه قرار گرفته است که ميتواند قدرت را در سمت تقاضا یا در یک شبکه کوچک
الکتریکي فرآهم کند .واحدهای توربین بادی و فتوولتاییک به طور گسترده برای تامین بار در نواحي دور افتاده استفاده ميشوند.
تولید منابع انرژی توربین بادی و خورشیدی ماهیت غیر قابل پیش بیني دارند .یکي از راهکار غلبه بر مشکالت طراحي و سایزینگ
ظرفیت بیش از نیاز است که به هر حال این ممکن است که هزینه بر شود .راهکار دیگر استفاده از ذخیره سازهای انرژی برای
سیس تم هیبرید میکروشبکه شامل منابع توربین بادی و فتوولتاییک است تا مشخصات مکمل منابع بادی و خورشیدی را باهم ترکیب
نماید ] . [3-4معموال در ساختار میکروشبکه واحدهای تولیدی به یک باس  DCمشترک متصل شدهاند و یک ترکیبي از تانک
هیدروژن ،الکتروالیزر و پیل سوختي در کن ار باتری خانه به عنوان سیستم ذخیره ساز انرژی در نظر گرفته ميشود .با مطالعاتي که
انجام شده است این سیستم هم برای ذخیره سازی انرژی در بازه های زماني کوتاه مدت و هم بلند مدت کاربرد دارد ] .[5در یک
میکروشبکه قدرت از طریق یک اینورتر به صورت  ACتبدیل شده و بارها را تغذیه ميکند .به هر حال ،یک دیزل ژنراتور هم ميتواند
وظیفه تولید را با هزینه کمتر ایفا نماید که البته با مصرف سوخت منجر به آلودگي محیط ميشود .با توجه به منابع دسترس
میکروگرید بزرگترین چالش در طراحي چنین سیستمهایي تامین منبع تولید قابل اطمینان برای بار تحت شرایط آب و هوایي
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مختلف است البته با توجه به شرایط بهره برداری و هزینه سرمایه گذاری تجهیزات .بنابراین ،هدف طراحي بهینه یک سیستم
هایبرید برای منبع اقتصادی و قابل اطمینان برای بار است .مطالعات زیادی تاکنون در ارتباط با موضوع مذکور انجام شده است که
در ذی ل به برخي از آنها خواهیم پرداخت .در مرجع ] ، [6برنامه ریزی غیر خطي برای یافتن سایز بهینه و مکان توربین های بادی
متصل به شبکه بر اساس شبیه سازی سناریوهای متنوع محتمل استفاده شده است .الگوریتمهای جستجوی مبتني بر تکرار برای
سایزینگ سیستم هایبرید  PV/WGبا ذخیره ساز باتری استفاده شده است .انحراف احتمالي منبع تغذیه و احتمال از دست رفتن
منبع تغذیه به عنوان یک معیار تکنیکي برای حل تکراری تعیین سایز بهینه سیستم توربین بادی و خورشیدی بوسیله باتری مورد
استفاده قرار گرفته است .در مرجع ] [7تاثیر عدم قطعیت بار بر بهینهسازی اندازه یک سیستم فتوولتاییک جدا از شبکه برای مصارف
خانگي را بررسي کردند .در این سیستم منابع غیر قابل پیش بیني و مصارف نامعلوم را در نظر گرفتند تا بیشترین قابلیت اطمینان
و بهترین قیمت را داشته باشند .آنها با توجه به عدم قطعیت پروفایل بار مدل بهینهای برای سیستمهای فتوولتاییک ،براساس روش
موثر مدلسازی انرژی مورد نیاز مصارف خانگي ،روش تصادفي جدید پروفایل بار روزانه ،آنالیز اقتصادی-فني شبیه سازی حالت مانا
باتری و سیستمهای فتوولتاییک و تخمین اندازه بهینه سیستم به کمک روش عددی بر اساس قیمت روز برق و احتمال تلفات بار
ارائه کردند .نتایج حاصله نشان داد که آرایش بهینه سیستم متاثر از پروفایل بار است .نتیجتا یک روش برای تعیین کردن راه حل
مقاوم با در نظر گرفتن عدم قطعیت ارائه کردند .در مرجع ] ،[8تاثیرات عدم قطعیت در پارامترهای بهرهبرداری و قابلیت اطمینان
پیل سوختي مورد مطالعه قرار گرفت بدین ترتیب که عدم قطعیت و قابلیت اطمینان در فاز طراحي هر سیستم مقاوم و کاربردی
بایستي مورد توجه قرار گرفته است .این پیشنهاد یک نیرو محرکه مناسب برای توجه به تاثیر قابلیت اطمینان تجهیزات بر روی
طراحي اقتصادی سیستمهای تجدیدپذیر در میکروشبکههای منفصل بوده است .در مرجع ] ،[9یک سیستم ترکیبي از تکنولوژی
های مختلف برای حل مشکل قابلیت اطمینان و کاهش هزینه ها میکروشبکه ارائه کردند .بعالوه ،این سیستم تک شینه و جدا از
شبکه برق بوده است در این حالت ميتوان بر کمبودهای سیستم غلبه کرد .آنها به بررسي چهار نقطه از ایران پرداختندو براساس
نقشه تابش خورشید و سرعت متوسط وزش باد ،بهینه سازی فني -اقتصادی سیستم را با استفاده از شبیه سازی رفتار ترکیب های
متفاوت انرژی های تجدیدپذیر با اندازه های متفاوت شامل توربین باد ،فتوولتاییک ،پیل سوختي و باتری انجام دادند و به این نتیجه
رسیدند که سیستم شامل توربین باد و سیستمهای فتوولتاییک و باتری (جهت پشتیباني سیستم) کم هزینه تر از سایر سیستمها
است .در مرجع ] ،[10یک روش برای بهینه سازی تعیین سطح و اندازه یک  DGباتوجه به ماکزیمم کردن ظرفیت بار سیستم بدون
آسیب به قیود ارائه کردند .این قیود شامل سطح نفوذ  ، DGمحدودیت خط و دامنه ولتاژ است .آنها با استفاده از الگوریتم HPSO
موقعیت و اندازه  DGرا بهینه کردند به طوری که ظرفیت بار سیستم ماکزیمم و تلفات توان کمینه شود .آنها این روش را برای
یک شبکه شعاعي شامل یک سیستم  33شینه و یک سیستم  16شینه و یک سیستم -69شینه تست و نتایج را با روش سنتي
مقایسه کردند .در نهایت مشاهده نمودند که  HPSOنتایج را نسبت به روش قبل بهبود ميبخشد .مرجع ] [11برای یافتن اندازه
بهینه سیستم قدرت هایبرید باتری/فتوولتاییک/توربین بادی با توجه به شاخص قابلیت اطمینان از دست رفتن احتمالي منبع تغذیه
از ترکیب الگوریتم ژنتیک و باکتری استفاده کرده است .به هر حاال ،به احتمال خرابي اجزای سیستم ریزشبکه نظیر توربین بادی و
منابع فتوولتاییک توجه نکرده است .در مرجع ] [12با در نظر گرفتن یک سیستم تک شینه شامل توربین-ژنراتور باد  25کیلووات،
سیستم های فتوولتاییک  5کیلووات و یک دیزل ژنراتور  30کیلووات با استفاده از مدلمارکوف در الگوریتم ژنتیک برنامهریزی کردند
به طوری که هزینه سوخت و انتشارکربن دی اکسید به کمینه شود .از مقایسه روش پیشنهادی با روشهای کالسیک به این نتیجه
رسیدند که روش جدید قاد ر به پاسخگویي سریعتر است .در این مقاله ،الگوریتم چندین هدفه ژنتیک رتبه بندی نامغلوب برای
کمینه سازی هزینهها سیستم ریزشبکه هایبرید ،شاخصهای قابلیت اطمینان بار از دست رفته و انرژی از دست رفته با توجه به
محدودیت های بهرهبرداری و فني طي  20سال آینده با در نظر گرفتن رشد بار  %10انجام ميشود .بخشهای بعدی این مقاله
بترتیب ذیل سازماندهي شده است :در بخش دوم ،یک سیستم هایبرید میکروشبکه شامل منابع تولید توربین بادی و ماژول
فتوولتاییک با حضور ذخیرهسازهای الکتریکي و الکتروشیمیایي توصیف ميگردد سپس استراتژی بهرهبرداری از میکروشبکه تشریح
مي شود .در بخش سوم ،مدلسازی مسئله طراحي ریزشبکه به همراه ارزیابي قابلیت اطمینان/هزینه با توجه به عدم قطعیتهای
موجود در زمان بهرهبرداری توسعه ميیابد .نحوه کدسازی مسئله درون الگوریتم بهینهسازی چند هدفه در بخش چهارم آورده شده
است و در بخش پنجم مطالعات عددی با هدف اعتبارسنجي مدل پیشنهادی ارائه ميگردد و در بخش ششم ،به بیان نتایج حاصل
از شبیهسازی خواهیم پرداخت.
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 -2مدلسازی سیستم ریزشبكه هایبرید
 -1-2سیستم تولید ریزشبكه شامل توربین بادی و فتوولتاییک PV/WG
اطالعات مربوط به سرعت باد و تا بش برای یک سیستم تحت مطالعه طي زمان یک سال بهره برداری مفروض است و میزان
تولید فتوولتاییکي  PVو توربین بادی  WGقابل محاسبه ميباشد.
 -1-1-2منبع فتوولتاییک PV
آرایه های  pvمعموال به سیستم ردیاب ماکزیمم مجهز هستند و آن مسئول باقیماندن نقطه کار سیستم برای خروجي نزدیک
به مقدار ماکزیمم ميباشد .معموال ،این سیستمها منجر به افزایش  %30در مقدار میانگین انرژی استخراج شده از آرایه  pvو به
عنوان یک نتیجه ،ان به لحاظ اقتصادی مسئول قرار گرفتن آنها درون یک سیستم هایبرید است .اگر اندیس  Gتابش عمود به
سطح پنل بر حسب وات بر مترمربع است Ppv .توان نامي برای هر آرایه در تابش  1000وات بر متر مربع و اندیس  ηmpptراندمان
کانورتر  dc-dcآرایه  pvو سیستم ردیاب توان ماکزیمم مي باشد .بر اساس اطالعات آماری توان خروجي پنل فتوولتاییک مطابق
رابطه ( )1قابل محاسبه ميباشد.
() 1

 PPV , rated  pv, conv

1000

PPV  G

 -2-1-2مدلسازی توربین بادی WG
منحني عملکرد  WGکه در واقع توان خروجي بر حسب سرعت باد ميباشد معموال توسط کارخانه سازنده در دسترس است و
توان اکتیو انتقال داده شده به باس  DCرا نشان ميدهد .اینجا ،منحني توان در مقابل سرعت باد با معادالت ( )2تعریف ميگردد.

()2


0
; vw  vcutin , vw  vcutout

m

 vw  vcutin 

  PWT max  
; vcutin  vw  vrated
 vrated  vcutin 


P P
)  PWT max  furl WT max  (vW  vrated
; vrated  vw  vcutout

vcutout  vrated

PWT

که  Pwg, maxو  Pwg, furlتوان خروجي  WGsبترتیب در سرعت نامي و قطع هستند .بنابراین ،در معادله  𝑣𝑤 ،2به سرعت
باد در بلندی برج  WGارجاع داده ميشود .مقادیر اندازهگیری در هر ارتفاعي را ميتوان به سرعت در ارتفاع نصب از طریق قائده
توان مطابق رابطه ( )3تبدیل نمود که اندیس  αثابت قائده تواني است این مقادیر برای مکانهای صاف کمتر از  0.1متغیر است،
برای نواحي جنگلي پر تراکم با برف و باران بیشتر از  0.25است .معموال ضریب  0.14یک مرجع خوب برای نواحي تقریبا صاف
نظیر علفزارها با درخت ها و ساختمان های بلند ميباشد.


()3

 h

  hub 
 hmeasure 

measure
w

Vw  V

 -2-2سیستم ذخیرهساز میكروشبكه
 -1-2-2مدلسازی عملكرد الكتروالیزر ،تانک هیدروژن و پیل سوختی
همان طور که اشاره شد وظیفه الکتروالیزر تجزیه آب به هیدروژن و اکسیژن توسط فرایند ساده الکترولیز ميباشد .بدین ترتیب
که جریان مستقیم الکتریسیته از مسیر بین دو الکترود که در آب غوطهورند عبور کرده و باعث تجزیه آب به اکسیژن و هیدروژن
ميگردد .اکسیژن در سمت کاتد و هیدروژن در سمت آند تولید ميشود .هیدروژن معموال در فشاری حدود  30بار تولید ميگردد،
این در حالي است که برای تولید الکتریسیته در یک پیل سوختي  PEMFCکافي است که فشار مواد واکنشدهنده  1.2بار (حدوداً
کمي بیشتر از فشار هوا) باشد به عنوان یک نتیجه در بسیاری از مطالعات خروجي الکتروالیزر مستقیما به تانک هیدروژن تزریق
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ميشود برای مدلسازی عملکرد الکتروالیزر بمنظور تغذیه تانک هیدروژن از رابطه ( )4استفاده ميشود .اندیس  elηراندمان
الکتروالیزر است که برای کلیه زمانهای بهرهبرداری ثابت فرض شده است.
()4

PEl tan k  PRe nele el

در برخي موارد ،به منظور افزایش چگالي هیدروژن ذخیره شده بعضاً فشار آن را تا  200بار نیز افزایش ميدهند .همچنین به
منظور کاهش مصرف انرژی الزم برای متراکم کردن هیدروژن ،از دو تانک ذخیرهساز استفاده مي شود .خروجي الکتروالیزر مستقیما
به تانک اول متصل مي شود ،پس از پر شدن تانک اول ،کمپرسور روشن شده و هیدروژن درون این تانک را پس از متراکم کردن
وارد تانک دوم که ،تانک پرفشار نامیده ميشود ،ميکند .بدین ترتیب از کار کردن متوالي کمپرسور پرهیز شده و در مجموع انرژی
کمتری مصرف مي شود .در مدل پیشنهادی الکتروالیزر مستقیما به تانک هیدروژن متصل شده است انرژی ذخیره شده در تانک به
صورت هیدروژن برای هر گام زماني از رابطه ( )5قابل محاسبه ميباشد.

Ptan k  fc (t ) 
  t
Etan k (t )  Etan k (t  1)   PElec tan k (t ) 
()5



storage


در رابطه فوق،اندیس Ptank_FCتوان انتقالي از تانک هیدروژن به پیل سوختي و اندیس Pele_tankتوان انتقالي ازالکتروالیزر

به تانک هیدروژن ميباشند .اندیس storageنیز معرف بازدهي سیستم ذخیرهساز است که ميتواند نشاندهنده تلفات ناشي از نشتي
و یا پمپاژ باشد معموال برای اکثر حاالت کاری معادل  %95است .جرم هیدروژن ذخیره شده در هر گام زماني مطابق رابطه  )6قابل
محاسبه ميباشد:
) E (t
mtan k  tan k
()6
HHVH 2
که ،مقدار گرمای باالی هیدروژن تعادل  39.7کیلووات ساعت بر کیلوگرم است .این ارزشمند است که یادآوری کنیم مقدار
هیدروژن ذخیره شده دارای یک حد باال و پایین است .این غیر ممکن است که جرم ذخیره شده هیدروژن از مقدار ظرفیت نامي
تانک تجاوز ننماید .به عبارت دیگر ،به دلیل برخي مشکالت مثال افت فشار هیدروژن ممکن است کسری از آن قابل استخراج نباشد.
این کسر مقدار حد پایین ذخیره انرژی ميباشد .پیلهای سوختي تجهیزاتي الکتروشیمیایي مي باشند که انرژی شیمیایي را مستقیما
به انرژی الکتریکي تبدیل مينمایند .پیل های سوختي غشاء پروتوني دارای کارکرد قابل اطمیناني تحت شرایط کار ناپیوسته مي
باشند و انواع صنعتي آن در مقیاس زیاد تولید شده اند و به صورت تجاری در دسترس هستند .این نوع پیل سوختي برای کاربردهای
درجا و بزرگ مناسب است و دارای پاسخ دینامیکي نسبتاً سریعي ،در حدود  1تا  3ثانیه ميباشد .توان خروجي این پیل سوختي به

صورت تابعي از توان هیدروژن ورودی به آن و همچنین بازدهي آن ( FC

محاسبه است.
()7

) ،که ميتوان آن را ثابت فرض نمود ،از رابطه ( )7قابل

PFC  inv  Ptank FC FC

 -2-2-2مدلسازی عملكرد باتری
در اینجا فرض شده است که باتری عالوه بر تانک هیدروژن برای تامین بار تحت شرایط عدم کفایت منبع انرژی تجدیدپذیر
مورد استفاده قرار مي گیرد و در ساعت بیشبود انرژی شارژ ميشود .اختالف بین توان تولید شده و توان مورد نیاز بار نشان ميدهد
که آیا باتری باید شارژ و یا دشارژ گردد .مقدار شارژ بانک باتری در دوره ی زماني  tبا استفاده از رابطه ( )8بدست ميآید.
)) E bat (t) = E bat (t -1) + (PGen-bat (t)×bat-charge ) - (Pbat-inv (t)/dis-bat
()8
که در رابطه فوق ) Ebat(t − 1و)Ebat(tمعرف مقدار شارژ بانک باتری در دوره های زماني  t,t-1ميباشند ،اندیسهای
 , bat − chargedis_batبه ترتیب بازدهي شارژ و دشارژ بانک باتری ميباشند .اندیسهای PGen−batو  Pbat−invبترتیب
توان انتقالي از منابع تجدیدپذیر به باتری و توان انتقالي از باتری به مبدل  DC/ACبر حسب کیلووات را نشان ميدهد .انرژی
ذخیره شده در باتری نیز باید طبق رابطه ( )9در محدوده مجاز بهرهبرداری باشد .دو وضعیت شارژ و دشارژ باتری به طور همزمان
در یک زمان اتفاق نمي افتد .فرض بر این است که شرایطي مشابه با عملکرد سیستم الکتروالیزر و پیل سوختي برای باتری نیز وجود
خواهد داشت.
44

سال سوم ،شماره ( 8پیاپی بیست و دو) ،زمستان1397

()9

)E bat,min (t)  E bat (t)  E bat,max (t

 -3-2اینورتر یا مبدل DC/AC
اینورترها یا مبدل  DC/ACتوان الکتریکي  DCرا جهت مصرف بار به توان  ACبا فرکانس مطلوب بار تبدیل ميکند .اثر تلفات

مبدل را ميتوان با بازدهي آن  invمدلسازی نمود که معموال تقریبا نزدیک به  %90برای همه کاربردها مقدار ثابتي است .بنابراین
طبق رابطه ( )8خواهیم داشت.

()10
Pinvload  ( PFC inv  PGen inv )inv
تحت همه شرایط باال ،محدودیتهای تجهیز ات مورد توجه است و معادالت ارائه شده برای ریزشبکه برقرار است .قوانین و
استراتژی پیشنهادی ما برای بهرهبرداری از میکروشبکه هایبرید مطابق ذیل ميباشد:
اگر  ، Pren(t) = Pload/ηinvپس تمام توان تولیدی توسط منابع تجدیدپذیر از طریق اینورتر به بار تغذیه ميشود و هیچ
عملیات شارژ و دشارژ در میکروشبکه اتفاق نخواهد افتاد.
اگر  ،Pren(t) > 𝑃𝑙𝑜𝑎𝑑/ηinvپس توان مازاد به باتری الکتریکي انتقال ميیابد .اگر توان تزریقي ظرفیت نامي باتری بیشتر
شود از طریق الکتروالیزر در ذخیره تانک هیدروژن ذخیره ميگردد.
اگر  ، Pren(t) < 𝑃𝑙𝑜𝑎𝑑/ηinvتوان ذخیره شده توسط باتری تامین خواهد شد .اگر توان ذخیره شده در باتری کمتر از بار
شبکه شد آنگاه مي بایست از طریق پیل سوختي برای تامین بار استفاده نمود و اگر مجموع این دو منبع ذخیرهساز قادر به تامین
بار نباشد بایستي بخشي از بار میکروشبکه قطع شود.

 -3ارزیابی هزینه/قابلیت اطمینان میكروشبكه هایبرید
 -1-3ارزیابی هزینه بهرهبرداری سالیانه از تجهیزات
هدف این مقاله در واقع طراحي بهینه میکروشبکه در مد عملکرد جزیرهای مبتني بر انالیز هزینه/قابلیت اطمینان سیستم
هایبرید  WG/PVاست .متغیرهای بهینهسازی مسئله شامل تعداد توربین های بادی ،تعداد آرایه های فتوولتاییک و تعداد
الکتروالیزر ،تانک هیدروژن و پیل سوختي است .هزینه سیستم شامل هزینه سرمایه گذاری سالیانه هر تجهیز  ، CCiجایگزیني
هر تجهیز  ، RCiتعمیرات و نگهداری هر تجهیز  O & MCiطي  20سال مطابق رابطه ( )11ميشود.
()11
ACi  Ni  CCi  RCi  ( Ki(ir , Li, yi ))  O & MCi 
اندیس  irنرخ مورد عالقه بازگشت سرمایه واقعي که تابعي از نرخ مورد عالقه نامي و نرخ تورم سالیانه به صورت رابطه ()12
تعریف ميشود:
()12

irn  fr
1  fr

ir 

مقادیر  CRFو  Kفاکتو ر بازیابي سرمایه و ارزش پرداختي واحد هستند .اندیسهای  Lو  Yبترتیب طول عمر مفید و تعداد
جایگزیني تجهیزات حین عمر مفید پروژه مي باشد .تعداد جایگزیني تجهیز 𝑖𝑟𝑓 تابعي ساده از عمر مفید پروژه مي باشد ].[13
سیستم برای یک سال معادل یک ساعت گام زماني شبیه سازی ميشود و مطالعه ارزیابي هزینه/قابلیت اطمینان طي سه سطح بار
طي گامهای زماني متناظر انجام ميشود.

 -2-3ارزیابی هزینه/قابلیت اطمینان میكروشبكه هایبرید
در اینجا از عدم قطعیت بار و پیشبیني تابش خورشید چشم پوشي شده است .عدم قطعیت مربوط به انرژی های تجدیدپذیر
شامل خرابي های توربین های بادی و منابع خورشیدی تا پنج خروج به طور همزمان عالوه بر خروجي متغیر توربین بادی وابسته
به شرایط آب و هوایي و همچنین خرابي اینورتر برای ارزیابي قابلیت اطمینان میکروشبکه از مدل سناریوپردازی درخت احتمال
استفاده شده است .اندیسهای ارزیابي قابلیت در اینجا شامل  LOEEو  LOLEبترتیب مطابق روابط ( )13و ( )14ميباشد.
N

()13

LOLE   E  LOL t  
t 1
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E  LOL   T s  Ps
s S

 Ps

()14

 LOE   Q s

E

s S
N

LOEE  EENS   E LOE t  
t 1

در رابطه فوق E[LOL(t)] ،امید ریاضي قطع بار در گام زماني tام بوده که مطابق زیر قابل تعریف ميباشد .که در این رابطه
 Psاحتمال قرار گرفتن در وضعیت  sو  Tsمدت زمان قطع بار در صورت قرار گرفتن در این وضعیت ميباشد S .نیز مجموعه کل
سناریوهایهای ممکن برای سیستم است .در اینجا ]) E[LOE(tامید ریاضي مقدار بار از دست رفته در بازه زماني  tام بوده که با
رابطه ( )14قابل تعریف است .که  Qsمقدار بار از دست رفته بر حسب کیلووات در صورت قرار گرفتن در وضعیت  sميباشد .احتمال
از دست رفتن منبع ( )LPSPکه ) D(tمعادل میزان تقاضای بار بر حسب کیلووات در گام زماني  tام ميباشد در نهایت ضریب قطع
معادل بار را نیز ميتوان به صورت ( )15تعریف نمود:
LOEE
N

,

()15

 D t 

LPSP 

t 1

Q t 

N

 D t 
t 1

1
N

ELF 

از آنجایي که  ELFدر برگیرنده اطالعات بیشتری ،هم درباره تعداد قطعيها) )Nو هم مقدار آنها)) ،)Q(tميباشد ،در این
مقاله از آن به عنوان معیار اصلي قابلیت اطمینان استفاده مي گردد .بیشینه مجاز برای  ELFبرای سیستم مستقل از شبکه برابر با
 0/01در نظر گرفته شده است .برای هر سناریو رخداد احتمالي ،پس از خرابي تعدادی واحد فتوولتاییک و توربین بادی و کمبود
ظرفیت تولید به واسطه پیش بیني نادرست سرعت باد توان تزریق شده از طریق منابع باقیمانده به باس  DCمطابق رابطه ( )16و
( )17محاسبه ميشود.
Fail
Fail
Fail
Fail
Pren (nWG
, n pv
)  ( NWG  nWG
)  PWG  ( N PV  nPV
)  Ppv

()16

PWG  PWG  P ERROR ForcastingWG

()17
که، N PV ، NWG ،

Fail
WG

 nو

Fail
PV

 nبه ترتیب تعداد پنلهای منصوب و خرابي دیده توربین بادی و پنلهای فتوولتاییک است.

اندیس  PWGو  Ppvظرفیت تولید نامي است که فرض شده برای توربین های بادی در پیشبیني تولید دارای عدم قطعیت هستند.
دسترس پذیری و عدم دسترس پذیری هر یک از المانها به طرز چشمگیری بر روی قابلیت اطمینان سیستم تاثیر ميگذارد.
تجهیزات ممکنه در دسترس نباشند به دلیل آنکه برنامهریزی شده اند (برنامه تعمیرات) و یا اجباری (خرابي تجهیزات) رخداده باشد.
آنالیز قابلیت اطمینان معموال برای بدترین شرایط انجام ميشود نرخ خرابي واحد  FORبرای توربین بادی و فتوولتاییک  0.04فرض
شده است به عنوان یک نتیجه ،این تجهیزات با احتمال  0.96دسترس پذیر خواهند شد .احتمال حضور در هر یک از حاالت ظرفیت
تولید از طریق تابع توزیع دوجمله ای قابل محاسبه ميباشد مطابق رابطه ( )18احتمال حضور در هر یک از حالت محاسبه ميشود.
چون دیگر تجهیزات قابل حرکت دادن نیستند و به طور داخلي نصب شده اند احتمال خروج اجباری آنها در مقایسه با آرایه های
 PVو  WGsبسیار پایین تر و قابل چشم پوشي است .باید اشاره کرد که اینورتر نقش بسیار حیاتي را در تامین بار میکروشبکه بازی
ميکنند و از دست رفتن آن به منزله از دست رفتن کل بار شبکه ميباشد .بنابراین در نظر گرفتن خرابي اینورتر در ارزیابي قابلیت
اطمینان یک سیستم هایبرید بسیار مهم و ضروری است اگر چه  FORآن بسیار کوچک باشد.
()18

 NWG  NWG nWGFail
 N PV  N PV nFail

Fail 
n Fail
nWG
Fail
pv
pv
  A
f ren (nWG
, n pvFail )   Fail
) WG (1  AWG
) pv (1  Apv
   Fail   A

n
n
 WG 
  PV 


تا کنون مطالعه جامعي در ارتباط با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان اینورتر دیده نشده است اما دسترسپذیری آن به راحتي
مي تواند با ترکیب در حاالت سیستم تحلیل گردد .قابلیت اطمینان یا به عبارت بهتر دسترس پذیری اینورتر ميتواند مطابق رابطه
( )19محاسبه شود .با توجه به معادله فوق نرخ دسترسپذیری اینورتر در مقایسه با  PVو  WGبسیار باالست و در نهایت احتمال
خرابي سیستم را ميتوان باتوجه به کلیه تجهیزات مذکور طبق رابطه ( )19محاسبه نمود :
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MTTFinv
MTTFinv  MTTRinv

()19

Ainverter 

 N inv  Ninv ninvFail
Fail 
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
  Ainv
f system (nWG
, n pv
, ninv
)  f ren (nWG
, n pv
)   Fail
 (1  Ainv ) ninv 
 ninv 


()20

 -4نحوه كدسازی مسئله طراحی میكروشبكه درون الگوریتم NSGA-II
در این بخش از مقاله ،ابتدا الگوریتم ژنتیک رتبهبندی نامغلوب به عنوان یک الگوریتم حل مسائل بهینه سازی چند هدفه معرفي
شده و نحوه کدسازی مسئله طراحي سیستم هیبرید میکروشبکه در الگوریتم ژنتیک رتبهبندی نامغلوب  NSGA-IIتشریح ميگردد.
همان طور که اشاره شد نسخه دوم الگوریتم ژنتیک چندین هدفه  NSGA-IIبه لحاظ ذاتي یک الگوریتم غیر مفید ميباشد،
بنابراین ،تابع هدف به همراه قیود این مسئله طراحي میکروشبکه بایستي در تابع فیتنس به شکل مناسبي تلفیق شوند از آنجایي
که متغیرها باید درون محدودیتهایشان حفظ شوند بنابراین تجاوز از قیود که به عنوان ترم جریمه در تابع فیتنس تعریف گردد
باعث مي شود تا دیگر تخطي در قیود فني طراحي ظاهر نشود .با چهار سطح بار فصلي برای میکروشبکه طي  20سال ،الگوریتم
چندین هدفه ژنتیک رتبهبندی نامغلوب  NSGA-IIباید به طور بهینه تعداد هر یک از تجهیزات ذخیرهساز باتری و تانک هیدروژن
و منابع تولیدی ریزشبکه شامل منابع توربین بادی و فتوولتاییک را با توجه به کمینهسازی سه هدف مجزای هزینه سرمایهگذاری،
بار از دست رفته مورد انتظار و انرژی تلف شده مورد انتظار تعیین کند .یک نمونه جواب معادل یک کروموزم الگوریتم ژنتیک
رتبهبندی نامغلوب برای ریزشبکه مذکور شامل یک بردار با  1سطر و  6ستون است که اولین داریه آن تعداد توربین بادی  ،درآیه
دوم ماژول فتوولتاییک ،درآیه سوم ،چهارم و پنجم بترتیب الکتروالیزر و تانک هیدروژن و پیل سوختي ميباشد و درآیه آخر و ششم
باتری مطابق جدول 1ميباشد.
جدول  -1حل نمونه مسئله بهینهسازی برنامهریزی ریزشبكه هیبریدی معادل یک كروموزم

pos

الگوریتم ژنتیک رتبه بندی

نامغلوب NSGA-II
Battery

Fuel Cell

Hydrogen tank

Electrolyzer

Photo Voltaic

Wind Turbine

طراحي میکرو شبکه برای عملکرد در مد جزیرهای یک مسئله چندین هدفه ميباشد فرموالسیون توابع هدف و قیود مسئله
بهینهسازی ميباشد که توابع هدف بر روی هر کروکوزوم الگوریتم مطابق رابطه ( )21تعریف ميشوند.
()21

 F1   ACi ( pos)


i


Minimize :  F 2  LOLE( pos) 
 F 3  LOEE( pos) 





همان طور که اشاره شده است مسائل بهینهسازی چند هدفه بیش از یک تابع هدف دارند و روشهای حل چند هدفه مجموعهای
از جوابها را تولید مي کنند که نسبت به هم برتری ندارند و این مجموعه را بهینه پرتو مينامند .بدین ترتیب بردار تصمیم متعلق
به مجموعه مجاز یک پاسخ پرتو است ،اگر بردار تصمیم دیگری متعلق به مجموعه مجاز وجود نداشته باشد که بر آن غلبه کند.
نسخه دوم الگوریتم ژنتیک نامغلوب  NSGA-IIیکي از الگوریتم های اکتشافي حل مسائل بهینه سازی چند هدفه است که از
مدلسازی زیستي جمعیت جانداران به وجود آمده است .در این الگوریتم ،خصوصیات نسل جانداران به مقدار توابع هدف و بهبود در
خصوصیات نسلي در پي گذشت زمان تشبیه و ظهور نسل های جدید از آمیزش نسلهای قبلي به بهبود در مقدار توابع هدف مانند
شده است .به عبارت دیگر این الگوریتم از اصول انتخاب طبیعي داروین برای یافتن فرمول یا جواب بهینه به منظور پیش بیني یا
تطبیق الگو استفاده ميکند .روش کار و الگوریتم کلي  NSGA-IIاز حالت های چندهدفه الگوریتم ژنتیک ميباشد که برای
طراحي ریزشبکه با سه هدف مذکور عملکرد آن برای دستیابي به جواب بهینه به شرح ذیل است :ایجاد جمعیت اولیه مطابق جدول
 1و محاسبه معیارهای برآزندگي  F2 ،F1و .F3تابع هدف  F1شامل مجموع هزینه سرمایه گذاری اولیه برای خرید و نصب تجهیزات،
هزینه جایگزیني تجهیزات و همچنین تعمیرات نگهداری با توجه به طول عمر مفید آنها ميشود که بر اساس روابط ( )22تا ()25
قابل محاسبه ميباشند.
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()22

Cinstall  pos(1).CWind  pos(2).CPV  pos(3).Celec  pos(4).CHydrotan k  pos(5).CELEC  pos(6).CFC
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()23
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()25

CinV  Cinstall  Creplacement  CO&M

برای محاسبه توابع هدف  F2و  F3در الگوریتم ژنتیک رتبهبندی نامغلوب بترتیب ذیل اقدام ميشود .همان طور که مفروض
است در یک ریزشبکه منابع بادی و خورشیدی به عنوان منابع تولیدی اولیه شناخته مي شوند بنابراین ،تولید انرژی در هر دوره
زماني برنامهریزی مطابق رابطه ( ) 26خواهیم داشت و بواسطه ماهیت تناوبي این منابع برای تولید انرژی ،در زمان عملکرد جزیرهای
ریزشبکه کمبود یا بیشبود تولید )  EEX / def (tدر برخي از دورهها اتفاق ميافتد که مقدار این نقصان یا بیشبود توسط رابطه ()27
تعیین ميگردد.
()26
()27

ERe newable  pos(1).EPV  pos(2).EWind

) E Load (t

inv

E X / d (t )  ERe newable 

در صورتي که مقدار پارامتر مذکور مثبت باشد یعني تولید مازاد به تقاضای بار شبکه موجود است و در این زمان ميتوان از
باتری تانک و سیستم الکتروالی زر ،تانک هیدروژن و پیل سوختي برای ذخیره این انرژی مازاد به صورت ترتیبي ابتدا باتری و سپس
تانک هیدروژن استفاده نمود البته در صورتي که شارژ دوره پیشین این منابع ذخیره ساز از مقدار ماکزیمم کمتر باشد .اما در صورتي
به دلیلي خرابي منابع فتوولتاییک یا بادی و یا ع دم پیش بیني دقیق تولید بادی دچار کمبود انرژی برای تامین نیاز بار میکروشبکه
شویم و مجبور به ریزش بار از شبکه شویم .با توجه به حاالت قطع بار و احتمال خرابي سیستم با توجه به عدم قطعیتهای
بهرهبرداری میکروشبکه مطابق روابط ( )12تا ( )17ميتوان توابع هدف  LOEEو  LOLEرا به عنوان توابع هدف  F2و  F3محاسبه
نمود .در ادامه الگوریتم ژنتیک رتبه بندی نامغلوب پس از محاسبه فیتنس کلیه جمعیتهای تولیدی اولیه روند زیر را در پیش
ميگیریم .در مرحله بعد مرتب کردن جمعیت بر اساس شرطهای غلبه کردن و محاسبه فاصله ازدحامي انجام ميشود .به محض
ایــن که جمعیت اولیه بر اساس شرط های غلبه کــردن مرتب شد ،مقدار فاصله ازدحامي در آن محاسبه خواهد شد و انتخاب از
میان جمعیت اولیه آغاز مي شود .این انتخاب بر اساس دو المان صورت مي پذیرد .جمعیت ها از رتبه های باال به پایین مرتب مي
شوند .با فرض این که  qو  pدو عضو از یک رتبه باشند ،عضوی انتخاب مي شود که فاصله ازدحامي بیشتری دارد .گفتني اســت
که اولویت انتخاب ،ابتدا با رتبه و سپس بر اساس فاصله ازدحامي است .انجام تقاطع و جهش برای تولید فرزندان مطابق الگوریتم
ژنتیک کالسیک انجام شده و تلفیق جمعیت اولیه و جمعیت به دست آمده از تقاطع و جهش انجام ميشود .در محله بعد جایگزین
کردن جمعیت والـدین با بهترین اعضای جمعیت تلفیق شده در مراحل قبل انجام ميشود .در مرحله نخست ،اعضای رتبههای پایین
ترجایگزین والدهای قبلي ميشوند و سپس بر اساس فاصله ازدحامي مرتب ميشوند .جمعیت اولیه و جمعیت ناشي از تقاطع و
جهش ،ابتدا بر حسب رتبه دستهبندی ميشوند و قسمتي از آنها که دارای رتبه پایینتری هستند ،حذف مي گردند .در مرحله بعد،
جمعیت باقیمانده بر اساس فاصله ازدحامي مرتب ميشوند .در اینجا مرتبسازی داخل یک جبهه انجام ميشود .تمامي مراحل تا
نسل و یا شرایط بهینگي مورد نظر تکرار ميشوند.

 -5مطالعات عددی و نتایج شبیهسازی
در این مقاله ،هدف طراحي یک سیستم ترکیبي باد و خورشید با در نظر گرفتن ذخیرهساز تانک هیدروژن و باتری با کمترین
هزینه و بیشترین میزان قابلیت اطمینان در یک بازه زماني  20ساله ميباشد .به منظور حل این مسئله بهینهسازی از الگوریتم چند
هدفه ژنتیک نامغلوب  NSGA-IIاستفاده شده است .پارامترهای شبیه سازی برای الگوریتم نسخه دوم الگوریتم ژنتیک شامل 10
جمعیت والد ،احتمال تقاطع  %80و احتمال جهش در جمعیت جوابها  %30در نظر گرفته شده است .تعداد تکرارهای الگوریتم
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 NSGA-IIبرابر  30تکرار در نظر گرفته شده است .طراحي سطح بار سیستم برای  4فصل سال بترتیب معادل 0.8125 ،1 ،0.625
و  0.618مي باشد که بازه زماني متناظر با آنها بترتیب معادل  2160 ،2232 ،2232و  2136ساعت برای یک سال در نظر گرفته
شده است .حداقل و حداکثر تعداد هر یک از المانهای سیستم شامل  FC ،HydT ،Ele ،PV ،WGو  Batبترتیب معادل -5 ،50-5
 100-5 ،80-5 ،40-5 ،80و  120-5مي باشد .در اینجا از خرابي تانک ذخیره ساز هیدورژن و پیل سوختي صرفنظر شده است و
از تاثیر آن بر روی جواب بهینه مسئله چشم پوشي گردیده است .نرخ دسترس پذیری واحدهای بادی  ،%96واحدهای فتوولتاییک
نیز به طور مشابه با واحدهای بادی  %96فرض شده است و نرخ خرابي اینورتر متصل به باس  ACریزشبکه معادل %99.89در نظر
گرفته شده است .بعالوه ،سیستم ذخیرهساز هیدروژني در کنار یک ذخیرهساز نظیر باتری که انرژی الکتریکي به صورت مستقیم
ذخیره ميکند کار ميکند.رشد سالیانه تقاضای بار سیستم تحت مطالعه معادل  10درصد در نظر گرفته خواهد شد و تاثیر آن بر
روی جواب بهینه مسئله نشان داده خواهد شد.کدنویسي مدل بهینهسازی پیشنهادی برای طراحي ریزشبکه توسط نسخه دوم
الگوریتم ژنتیک نامغلوب در نرم افزار متلب انجام شده است.ارزیابي سود/زیان ،شبیهسازی سیستم با گامهای یک مرحلهای برای هر
سال انجام شود .اطالعات در دسترس شامل سرعت متوسط باد که در ارتفاع  40متری از سطح زمین ثبت شده است اطالعات تابش
افقي و عمودی در یکي از استان ه ای شمال شرقي ایران است .در این مقاله ،توربین بادی از نوع برجری  R/48مورد توجه واقع شده
است .ظرفیت نامي آن  7.5کیلووات و  48ولت به عنوان خروجي .در این مقاله m ،برابر با  3در نظر گرفته شده است .در مطالعات
اخیر فرض شده که آرایه فتوولتاییک با راندمان  %95سیستم ردیاب ماکزیمم به یک باس  dcمتصل شده است بعالوه باید اشاره
کرد که از تاثیر حرارت صرف نظر شده است .اطالعات بار برای یک سیستم تست  IEEEبا بار پیک  35کیلووات است ،در اینجا،
متغیرهای تصمیمگیری مسئله بهینهسازی طراحي ریزشبکه شامل تعداد توربینهای بادی ،تعداد آرایههای خورشیدی ،پیل سوختي
و تانک هیدروژن و باتری خواهد بود .همان طور که اشاره شد مسئله از نوع بهینهسازی چندهدفه ميباشد ،از روش سناریوپردازی
تولید توربین های بادی توسط درخت احتمال برای مقابله در برابر عدم قطعیتهای بهرهبرداری استفاده شود .ساختار ریزشبکه
مذکور در شکل  1به نمایش در آمده است که شامل تجهیزات ذخیرهساز ،تولید و مبدلها و تقاضای بار مشترکین ميباشد .سرعت
باد در ارتفاع  15متری برج بایستي محاسبه شود که به عنوان اطالعات ورودی مسئله بهینهسازی ميباشد .میانگین تابش خورشید
و سرعت باد در شکل  2در طي  20سال به نمایش در آمده است.

شكل  -1ساختار ریزشبكه مورد مطالعه شامل ذخیره ساز باتری و سیستم تانک هیدروژن
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شكل  -2سناریوهای احتمالی سرعت باد و شدت تابش خورشید در طی  20سال برنامهریزی بهرهبرداری ریزشبكه

در دیاگرام میلهای برای پیشبیني سرعت باد در هر سال برای سناریوهای مربوطه بترتیب احتمالي معادل ،0.12 ،0.40 ،0.15
 0.25و  0.08وجود دارد .مقادیر اولیه هیدروژن ذخیره شده نصف ظرفیت نامي آن ميباشد برای زمانهای دیگر ،مقدار ذخیره
هیدروژن در ابتدا دوره بعد از هیدروژن ذخیره شده در انتهای دوره قبل محاسبه ميشود .بنابراین ،هزینه سرمایه گذاری بر روی
تانک هیدروژن شامل هزینه مقدار اولیه هیدروژن معادل  1.2دالر آمریکا به ازای هر کیلوگرم ميباشد .اطالعات مربوط به هزینه
سرمایه گذاری و تعمیرات -نگهداری و جایگزیني ،عمر مفید ،راندمان تجهیز ،دسترس پذیری و ظرفیت واحد هر تجهیز در جدول 2
به نمایش در آمده است.
جدول  -2هزینه سرمایه گذاری و تعمیرات-نگهداری و جایگزینی تجهیزات تشكیل دهنده ریزشبكه
هزینه تعمیرات نگهداری

هزینه جایگزیني

هزینه سرمایهگذاری

تجهیزات میکروشبکه

75

1500

19400

توربین بادی

20

6000

7000

پنل فتوولتاییک

25

1500

2000

الکتروالیزر

15

1200

1300

تانک هیدروژن

175

2500

3000

پیل سوختي

8

750

800

اینورتر

ظرفیت

راندمان

طول عمر

تجهیزات میکروشبکه

7.5 KW

-

20

توربین بادی

1 KW

-

20

پنل فتوولتاییک

1 KW

0.75

20

الکتروالیزر

1 KW

0.95

20

تانک هیدروژن

1Kg

0.50

5

پیل سوختي

1 KW

0.90

15

اینورتر

اطالعات مربوط به تقاضای بار سالیانه با توجه به نرخ رشد متوسط که برای طراحي ریزشبکه مد توجه قرار گرفته است برای
هر سطح بار فصلي در شکل  3نشان داده شده است.
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شكل  -3اطالعات تقاضای بار فصلی مشتركین طی  20سال برنامه ریزی ریزشبكه

با توجه به اطالعات ساختاری ریزشبکه ،مسئله بهینهسازی طراحي سیستم میکروشبکه هایبرید با بکارگیری الگوریتم ژنتیک
نسخه اولیه  NSGA-IIدر مد عملکردی جزیرهای انجام ميشود که نتایج شامل تعداد تجهیزات و هچنین سه هدف هزینه سرمایه-
گذاری ،انرژی از دست رفته مورد انتظار و توان از دست رفته مورد انتظار ميباشد و سپس بمنظور آنالیز حساسیت با تغییر برخي
فاکتورهای تاثیر گذار نظیر دسترس پذیری کامل و  %100کلیه تجهیزات ،نرخ خرابي اینورتر بحث ميشود.

 -1-5مطالعه حالت پایه
این الگوریتم برای حل مسئله طراحي ریز شبکه با توجه به شرایط فني مفروض و ظرفیت از پیش تعیین شده تجهیزات ذخیره
ساز و منابع تولید پراکنده و تقاضای بار تحت شرایط پایه بکار گرفته شده است .این الگوریتم با شکل دهي  10جمعیت پیش فرض
و اعمال فرآیند تقاطع و جهش بر روی هر یک از جمعیت های منتخب مقدار فیتنس را محاسبه و جمعیتهای نامغلوب هر تکرار
را برای تکرار بعد انتخاب نموده تا بهترین نتایج با معیار مشخص پارتو از بین این نتایج بهینه از طرف طراح انتخاب گردد .برای
مطالعه حالت پایه نتایج هزینه سرمایهگذاری و توان و انرژی از دست رفته برای کلیه جوابهای بهینه مطلوب که جریمه تابع هدف
معادل صفر ارزیابي شده است در جدول  3آورده شده است.
جدول  -3نتایج سه جمعیت الگوریتم نسخه دوم ژنتیک نامغلوب  NSGA-IIبرای انتخاب جواب نهایی توسط معیار پارتو
 Paretoدر مطالعه حالت پایه
)LOLE (h

)LOEE (Wh

)INV(Us $

][WG PV Ele HydT FC Bat

Base case

83787.09

3404371.8

67290.17

][5 6 33 33 5 95

)INV($

3126.33
512.302

8148.88
26750.54

139795.97
151626.14

][5 73 36 31 32 95
][23 75 43 14 5 88

)LOEE(KWh
)LOLE(h

همان طور از نتایج شبیه سازی دیده ميشود وقتي با معیار حداقل سازی هزینه سرمایه گذاری از جمعیت نتایج خوب بدست
آمده براساس پارتو انتخاب ميکنیم که  67290.17دالر هزینه نصب تجهیزات ميگردد به نحوی که  5منبع توربین بادی به همراه
 6عدد آرایه فتوولتاییک به همراه  33الکتروالیزر و تانک هیدروژن و  5عدد پیل سوختي و  95باتری برای نصب به طور بهینه
انتخاب مي گردد این درحالي است که با معیار حداقل سازی هزینه انرژی انتظاری از دست رفته مشترکین تعداد  5توربین بادی،
 73عدد آرایه فتوولتاییک 36 ،عدد الکتروالیزر و  31عدد تانک هیدروژن و  32عدد پیل سوختي به همراه  95عدد باتری برای
طراحي و نصب در ریزشبکه بمنظور دستیابي به  8148.88وات ساعت انرژی از دست رفته انتظاری برای مشترکین تعیین ميگردد.
به طور مشابه برای دستیابي به حداقل توان انتظاری تامین نشده مشترکین بر حسب ساعت تعداد  23عدد توربین بادی و  75آرایه
فتوولتاییک 43 ،عدد الکتروالیزر و  14عدد تانک هیدروژن 5 ،عدد پیل سوختي و  88عدد باتری در سیستم برای دستیابي به مقدار
توان از دست رفته انتظاری معادل  512.30ساعت باید نصب گردد .با در نظر گرفتن اولویت شاخص قابلیت اطمینان توان و انرژی
از دست رفته مشترکین برای کمینه سازی مقدار هزینه نصب تجهیزات به ترتیب  72505.8دالر و  84335.97دالر افزایش در
هزینه نصب تجهیزات دیده ميشود بنابراین طراح بر اساس معیار پارتو به دلیل چند هدفه بودن الگوریتم نسخه دوم الگوریتم ژنتیک
نامغلوب از بین نتایج بهینه بدست آمده یکي را به دلخواه برای اجرا انتخاب نماید .برای مطالعه حالت پایه زمان اجرای شبیهسازی
طي  30تکرار حل الگوریتم  NSGA-IIمعادل  93.563ثانیه به طول انجامیده است که منحني تغییرات فیتنس برای هر یک از
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متغیرهای هزینه سرمایهگذاری ،شاخص های قابلیت اطمینان توان و انرژی انتظاری از دست رفته بر اساس معیار پارتو  Paretoبرای
انتخاب بهترین جواب با هدف کمینهسازی بترتیب در شکل  4به نمایش در آمده است.

شكل  -4منحنی تغییرات نتایج توابع هدف برای بهترین جمعیتها با توجه به هریک از اهدف با اولویت باالتر در طراحی
ریزشبكه تحت شرایط مطالعه حالت پایه

 -2-5تجهیزات دسترس پذیر كامال قابل اطمینان ()CASE2
بمنظور بررسي تاثیر احتماالت خرابي تجهیزات بر روی هزینههای بهره برداری و قابلیت اطمینان این دفعه مسئله طراحي با
شرایط  100درصد قابلیت اطمینان تمام اجزای سیستم حل شده است که نتایج با مطالعه حالت پایه مقایسه ميشوند .در مطالعه
حالت پایه نرخ دسترس پذیری واحدهای بادی  ،%96واحدهای فتوولتاییک نیز به طور مشابه با واحدهای بادی  %96فرض شده
است و نرخ خرابي اینورتر متصل به باس  ACریزشبکه معادل %99.89در نظر گرفته شده است .با بکارگیری الگوریتم NSGA-II
مسئله طراحي ریزشبکه به منظور بهرهبرداری بهینه برای  20سال با نرخ بازگشت سرمایه سالیانه  %8مجددا تحت شرایط جدید
قابلیت اطمینان شبکه حل ميگردد.
جدول  -4نتایج سه جمعیت الگوریتم نسخه دوم ژنتیک نامغلوب  NSGA-IIبرای انتخاب جواب نهایی توسط معیار پارتو Pareto

در مطالعه حالت پایه
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)LOLE(h

)LOEE(wh

)INV (Us $

][WG PV Ele HydT FC Bat

نتایج شبیهسازی

83787.09

3404371.8

67290.17

][5 6 33 33 5 95

)INV(case1

69187.05

2440247.75

57369.28

][5 16 12 10 5 71

)INV(case2

3126.33

8148.88

139795.97

][5 73 36 31 32 95

)LOEE (case1

603.45

6.949

121413.20

][22 7 10 14 30 109

)LOEE (case2
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)LOLE(h

)LOEE(wh

)INV (Us $

][WG PV Ele HydT FC Bat

نتایج شبیهسازی

512.302

26750.54

151626.14

][23 75 43 14 5 88

)LOLE (case1

0.1924

10.048

172110.0401

][45 5 17 37 30 109

)LOLE (case2

با ایمن شدن اینورتر و منابع بادی و فتوولتاییک همان طور که از نتایج دیده ميشود برای اولویت حداقلسازی هزینه سرمایه-
گذاری بر روی نصب تجهیزات تعداد تجهیزات انتخاب شده  5توربین بادی 6 ،منبع فتوولتاییک 33 ،تانک و الکتروالیزر 5 ،پیل
سوختي و  95باتری به طور بهینه در مقایسه با حالت پایه کاهش چشمگیری داشته است که از مقدار  67290.17به مقدار
 57369.28دالر کاهش یافته است .اما ،در این وضعیت مقدار انرژی انتظاری از دست رفته مشترکین از مقدار 3404371.8
به 2440247.75دالر و توان انتظاری از دست رفته مشترکین از مقدار  83787.09به  69187.05ساعت کاهش ميیابد .برای دو
اولویت دیگر طراحي ریزش بکه شامل توان و انرژی از دست رفته انتظاری مشترکین به ترتیب از مقادیر  8148.88وات ساعت و
 512.302ساعت به مقادیر 6.949وات ساعت و 0.1924ساعت تقلیل ميیابد .برای اولویت کمینه سازی توان از دست رفته انتظاری
مشترکین بر حسب ساعت تعداد  45توربین بادی و  5آرایه فتوولتاییک 17 ،عدد الکتروالیزر و  37تانک هیدروژن 30 ،عدد پیل
سوختي و  109باتری برای نصب انتخاب ميشود که هزینه نصب این تجهیزات معادل  172110.0401دالر برآورد ميشود که در
مقایسه با مطالعه حالت پایه معادل  151626.14دالر مقدار  20483.94دالر افزایش نشان ميدهد .برای اولویت طراحي ریزشبکه
با هدف کمینه سازی انرژی انتظاری از دست رفته مشترکین بر حسب کیلووات ساعت در این مطالعه تعداد  22توربین بادی و 7
منبع فتوولتاییک 10 ،عدد الکتروالیزر و  14تانک هیدروژن 30 ،عدد پیل سوختي و  109باتری مجددا به طور مشابه با اولویت
کمینه سازی انرژی انتخاب ميشود که در مقایسه با مطالعه حالت پایه معادل  139795.97دالر به مبلغي معادل  121413.20دالر
کاهش یافته است .بنابراین به وضوح ميتوان دریافت در بیشتر توابع هدف ممکن افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات باعث کاهش
در هزینه نصب و سرمایه گذاری تجهیزات و هزینه های قابلیت اطمینان ریزشبکه ميشود .منحني تغییرات هر یک از سه اهداف
طي تکرارهای الگوریتم حین حل مسئله طراحي ریز شبکه در شکل  5به نمایش در آمده است.

شكل  -5منحنی تغییرات اهداف با باالترین اولویت در طراحی میكروشبكه هایبرید با تغییر نرخ دسترس پذیری كلیه تجهیزات ریزشبكه به
مقدار  100درصد

53

فصلنامه علمی تخصصی پژوهشهای نوین علوم مهندسی

 -3-5تاثیر نرخ خرابی كانورتر  dc-acبر روی قابلیت اطمینان ریزشبكه
برای درک تاثیر خرابي اینورتر بر روی قابلیت اطمینان سیستم این بار در این بخش اثر تغییر نرخ خرابي این تجهیز مورد بررسي
قرار ميگیرد .کلیه اطالعات مسئله طراحي میکروگرید نسبت به مطالعه حالت پایه ثابت فرض شده است و تنها نرخ دسترس پذیری
اینورتر از مقدار عددی  0.9989به  0.9999افزایش یافته است .با مشاهده دقیق تر بر ساختار ریزشبکه خواهیم دید به دلیل اتصال
واحد ریزشبکه به بار از طریق اینورتر پس انتظار ميرود که نرخ خرابي این تجهیز به شدت قابلیت اطمینان و هزینه های متناظر با
آن را متاثر ميسازد .با بکارگیری الگوریتم  NSGA-IIبرای حل مسئله طراحي ریزشبکه بمنظور بهرهبرداری بهینه تحت شرایط
جدید نتایج حاصله در جدول  5به نمایش در آمده است .همان طور که از نتایج شبیهسازی دیده ميشود تحت شرایط جدید نرخ
دسترس پذیری اینورتر برای سه فاکتور هزینه سرمایه گذاری ،شاخصهای قابلیت اطمینان توان و انرژی انتظاری از دست رفته
مورد بررسي و مقایسه با حالت پایه قرار مي گیرد .برای اولویت حداقل سازی هزینه سرمایه گذاری تعداد توربین بادی  ،13آرایه
فتوولتاییک  5عدد ،الکتروالیزر ،تانک هیدروژن و پیل سوختي بترتیب  5 ،75و  5عدد ميباشد و تعداد باتری  40عدد ميباشد.
هزینه سرمایه گذاری برای نصب تجهیزات معادل  67000.23دالر ارزیابي شده است در حالي که این مقدار برای مطالعه حالت پایه
 67290.17دالر ارزیابي شده است که تقریبا معادل  290دالر کاهش در هزینه های نصب رخداده است .اما ،بهترین نتایج برای
اولویت توان و انرژی از دست رفته مشترکین بترتیب معادل  13.39ساعت و  347.764وات ساعت ارزیابي شده است درحالي که
برای مطالعه حالت پایه این مقادیر به ترتیب  512.302ساعت و  8148.88کیلووات ساعت ميباشد که مقدار چشمگیری در هر دو
وضعیت کاهش نشان ميدهد.
جدول  -5نتایج سه جمعیت الگوریتم نسخه دوم ژنتیک نامغلوب  NSGA-IIبرای انتخاب جواب نهایی توسط معیار پارتو
 Paretoبا تغییر نرخ دسترس پذیری اینورتر ریزشبكه
)LOLE (h

)LOEE (wh

)INV (Us $

][WG PV Ele HydT FC Bat

نتایج شبیه سازی

83787.09

3404371.8

67290.17

][5 6 33 33 5 95

)INV(case1

20992.52

957993.36

67000.23

][13 5 72 5 5 40

)INV(case3

3126.33

8148.88

139795.97

][5 73 36 31 32 95

)LOEE(case1

2049.62

347.764

159161.82

][13 5 72 44 98 59

)LOEE(case3

512.302

26750.54

151626.14

][23 75 43 14 5 88

)LOLE(case1

13.39

697.76

213568.96

][44 5 60 35 96 50

)LOLE(case3

معموال دو راهکار برای جبران نرخ خرابي باال برای اینورتر ریزشبکه وجود دارد یکي استفاده از تجهیزات با قابلیت اطمینان باالتر
مي باشد و دومي استفاده از اینورترهای با آرایش موازی است .منحني تغییرات هر یک از سه متغیر هدف طي تکرارهای الگوریتم
حین حل مسئله طراحي ریز شبکه در شکل  6به نمایش در آمده است.
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نتیجهگیری
هدف اصلي از طراحي سیستم هایبرید توربین بادی و فتوولتاییک بوسیله ذخیره ساز تانک هیدروژن و باتری تامین سیستم
 در این مقاله طراحي یک سیستم تولید هایبرید.تولید ایمن برای تامین بار با تغییر الگو آب و هوایي با حداقل هزینه ميباشد
 تانک هیدروژن به همراه باتری به عنوان ذخیره سازهای سیستم. سال طراحي شده است20  برای مدت زمانwg/pv/fc/bat
 خرابي واحدهای فتوولتاییک و، عدم قطعیت سیستم شامل نوسان در تولید منابع توربین بادی.مذکور در نظر گرفته شده است
 الگوریتم ژنتیک چندین.توربین بادی تا پنج خروج همزمان در نظر گرفته شده است بعالوه خرابي اینورتر نظیر مدلسازی شده است
 پیشنهادی برای حل این مسئله بهینه سازی بکار گرفته شد که به نتایج با سرعت و دقت بسیار خوبي منجر شدهNSGA-II هدفه
. هزینه توان انتظاری و انرژی انتظاری از دست رفته بوده است، سه هدف اصلي شامل هزینه سرمایه گذاری بر روی تجهیزات.است
نتایج شبیهسازی نشان ميدهد که هزینه بهرهبرداری از سیستم مستقیما به سطح قابلیت اطمینان و سطح دسترسپذیری تجهیزات
.سیستم میکروشبکه هایبرید بستگي خواهد داشت
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چكیده
در این مطالعه بررسي و مدلسازی راکتور لوله ای با ترکیب پالسما جهت تولید آمونیاک پرداخته شده است .منبع
تغذیه تولید کننده محیط پالسما ،ولتاژ باالی جریان مستقیم برق است که سبب بر انگیخته شدن ذرات بسیار
فعالي از جمله الکترونها ،یونها ،اتمها ،رادیکالها و مولکولها ميشود.این امر سبب ایجاد یک بستر مناسب برای انجام
انواع مختلف واکنشها شد .در این کار معادالت مورد بررسي شامل روابط جرم ،انرژی و سرعت واکنش آمونیاک در
شرایط پالسما ميباشد .معادالت مربوطه با استفاده از روش عددی تفاضل محدود بسط داده شده و در نرم افزار
متلب به صورت همزمان حل گردیده است .به منظور بررسي صحت مدلسازی با دادههای آزمایشگاهي موجود در
مقاالت دیگر مقایسه شد ،نتایج نشان ميدهد که مدل دارای صحت کافي و مناسبي ميباشد .سپس تاثیر شرایط
عملیاتي مختلف مانند طول ،فشار ،دمای ورودی و شار مولي خوراک بر پارامترهای خروجي مورد بررسي قرار
گرفت .با افزایش فشار دمای خروجي راکتور افزایش میابد و باعث تولید بیشتر محصول ميگردد.
واژگان كلیدی :آمونیاک پالسما ،مدلسازی عددی ،موازنه جرم و انرژی ،بازدهي راکتور

-1مقدمه
آمونیاک مهمترین ترکیب هیدروژني عنصر ازت است که به شکل گازی و مایع یافت ميشود .این ماده در حالت گاز از هوا
سبکتر است بيرنگ بوده و دارای بوی تند و زننده است .آمونیاک در حالت مایع نیز بيرنگ بوده و در تماس با پوست باعث سوختگي
ميشود[]1درصد زیادی از تولید جهاني آمونیاک به تولید کودهای شیمیایي بویژه اوره اختصاص یافته و مابقي جهت ساخت
محصوالت دیگر صنایع شیمیایي مانند تهیه اسید نیتریک ،پاالیش نفت،بخش تبرید و صنعت خنک سازی ،و رزینهای سینیتکي،
مواد آتش زا .به طور کلي ميتوان گفت که روشهای متفاوتي به منظور تولید آمونیاک مانند تولید هیدروژن از الکترولیز آب ،اکسید
کردن جزئي هیدروکربنها ،ریفرمینگ آدیاباتیک ،گازسازی از زغال سنگ ،ریفرمینگ متان و در نهایت روش آمونیاک پالسما ،وجود
دارد]2[ .پالسما به عنوان حالت چهارم ماده در نظر گرفته میشو  ]3[ .فرآیندهای پالسما در میان قدیمیترین فرآیندها شده مي
باشدکه با آزمایش میلرواوری در سال  1953نشانداده شد]4[.السما توسط یونیزاسیون گازها زماني صورت میگیرد که مقدار کافي
از انرژی الکتریکي برای یک گاز فراهم ش ده باشد .پالسما شامل الکترونها ،نوترونها ،مولکولها ،یونها ،گونه های مختلف رادیکالي و
اتمهایي است که به شدت برانگیخته شدند]5[ .الزم به یادآوری است که ،پالسمادر طول طیف گستردهای از فشارها ،دماها ،دماهای
الکترون و همچنین چگالي الکتروني میتوان تولید شود و همین امر سبب میشود که طبقه بندی پالسماهای گوناگون با یک رویکرد
جهاني مشکل تر و پیچیده تر گردد ]6[ .واکنش سنتز آمونیاک پالسما از نیتروژون و هیدروژن با توجه به مقدار منفي اختالف
آنتالپي واکنش ،یک واکنش گرمازا است که بر اساس دمای پایین واکنش مورد توجه قرار گرفته است .اما تفکیک کردن و شکستن
N2یک واکنش به شدت گرماگیر است و نیازمند مقدار زیادی انرژی ورودی ميباشد[7[ .
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ΔH=-27/46 kJ/mol

()1
تا به امروز ،هیچ توسعه و پیشرفتي در فرآیند سنتز آمونیاک پالسما در تجهیزات صنعتي و آزمایشگاهي انجام نگرفته است ،اما
تعداد زیادی از تحقیقات و بررسیهای انجام شده در زمینه ی پیشرفت و بهبود فرآیند سنتز آمونیاک پالسما ،فرآیندهای هابر-بوش
را تأیید کردهاند ]8[ .آمونیاک تولید شده توسط فرآیند پالسما ،برنامههای کاربردی فراتری نسبت به زمینه های کاربرد معمولي را
دارا میباشد]9[ .سنتز آمونیاک پالسما ،به منظور استفاده در سرنگوني گازهای  NOxساطع شده از فرآیندهای شیمیایي موجود
در وسایل نقلیه ،مورد بررسي قرار گرفته است .آمونیاک حاصل شده از هوا با استفاده از انرژی پالسما با گازهای  NOxساطع شده
بر روی کاتالیست واکنش میدهد تا گاز NOxرا به عناصر اولیه تجزیه کند]10[ .انتخاب سنتز آمونیاک در مقیاسهای کوچکتر و در
ظروف قابل حمل به منظور استفاده برای تولید کود در محل استفاده ،اجتناب از مشکالت حمل و نقل و توزیع مورد ارزیابي قرار
گرفته است]11[ .همچنین آمونیاک دارای پتانسیل بسیار زیادی است که از آن میتوان به عنوان سوخت سبز خودرو استفاده کرد.
به همین ترتیب ،کاربردهای مشابه را میتوان برای فرایند سنتز آمونیاک پالسما به کار گرفت ]12[ .در سال 1393رستگار و هنرور
در یک مقاله بررسي تولید گاز سنتز در راکتور پالسما گالدینگ به روش اکسیداسیون جزئي متان را انجام دادند که نتایج کار نشان
داد که نتایج مدلسازی انجام شده مطابقت خوبي با داده های آزمایشگاهي داشت .در تحقیق حاضر از روش استفاده شده در این
مقاله جهت مدلسازی استفاده خواهد شد]13[.ین و ونوگوپاالندر سال  ،1983سنتز شیمیایي پالسما و تاثیر مواد الکترودی را در
سنتز آمونیاک مورد بررسي قرار دادند.آنها دریافتند که ،یک رابطه خطي تقریبي بین بازده آمونیاک و تابع عملکرد الکترون وجود
دارد .که سبب بازدهي بیشتری برای تولید یون و رادیکالهای  NH3میشود]14[ .در سال  2004مطالعات و بررسي هایي توسط
میزوشیما و همکاران در زمینه ی کاربرد غشاهای لوله ای ،شبیه کاتالیست در راکتورها با پالسمای تخلیه ی موانع دی الکتریک و
عملکرد آن در سنتز آمونیاک انجام گرفت .آنها یک لوله از جنس آلومینا که شبیه غشاء بود ،طراحي کردند؛ که از آن به عنوان یک
نوع جدید کاتالیزور در یک راکتور پالسما استفاده شد .با استفاده از غشاء خالص آلومینا عملکرد آمونیاک در شرایط واکنش افزایش
یافت .همچنین برای کاتالیست روتنیم بارگذاری شده بهبود بیشتری مشاهده شد .این نتایج به وضوح اثر هم افزایي پالسما و تجزیه
آلومینا و روتنیم را بر روی سنتز آمونیاک نشان دادند ]15[.در سال  2003بررسي سنتز آمونیاک پالسما از یک شکاف میکرو با
استفاده از تخلیه ی سد دی الکتریک در فشار محیط ،توسط بای و همکاران انجام گرفت .محصول نهایي به طور عمده آمونیاک
بود که بازدهي آمونیاک به  12500پي پي ام ( )٪1/25رسید]16[.در سال  2007ون هلدن و همکاران مطالعه دقیقي در زمینه ی
تولید آمونیاک با توجه به پالسماهای  N2-H2و کاتالیستهای پالسما فعال ،انجام دادند .آنها بازدهي و شکل مکانیسم تولید آمونیاک
را در حالت ترکیب پالسماهای تولیدشده از مخلوط  N2و  H2و در شرایط مختلف پالسما مورد بررسي قرار دادند]17[ .در سال
 2015کاسترو و همکاران ،تولیدآمونیاک را درپالسمای N2/H2با توجه به دمای سطح و اثرات محتوای پالسمای  N2مورد بررسي
قرار دادند ،نتایج نشان داد زماني که جنس دیواره از تنگستن و فوالد ضدزنگ است وابستگي کمي بین دمای دیواره و بازدهي وجود
دارد اما هنگامي که دمای دیواره به بیش از  300درجه سانتي گراد برسد ،تاثیر بسیار زیادی برروی دیواره آلومینیومي میگذارد.
همچنین ،تقریبا تمام مولکولهای  N2از فاز گاز خارج شده و به آمونیاک تبدیل ميشود ]18[ .در این مطالعه مدلسازی راکتور با
ترکیب پالسما در فرآیند تولید آمونیاک انجام گرفت .راکتور حاوی کاتالیست جامد حالت هتروژن است مدل یک بعدی برای
معادالت موازنه جرم و انرژی در نظر گرفته شد.با نوشتن شراید عملیاتي متفاوت بررسي مطالعه گرید.

-2مدلسازی ریاضی
در این تحقیق با استفاده از روش تفاضل محدود به حل معادالت حاکم در راکتور لولهای تولید آمونیاک پالسما پرداخته شده
است .برای بدست آوردن معادالت حاکم ابتدا باید راکتور لولهای مدلسازی شود ولي قبل از مدلسازی باید فرضیات حاکم بر سیستم
مشخص گردند که در زیر به آن پرداخته شده است.
جهت مدلسازی راکتور لولهای تولید آمونیاک فرضیات زیر در نظر گرفته شده است:

-3فرضیه ها
• راکتور به صورت لولهای و در حالت هتروژن در نظر گرفته ميشود.
• مدل یک بعدی تغییرات فقط در جهت طول راکتور در نظر گرفته ميشود.
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• معادالت موازنه جرم شامل ترم سرعت واکنش و انرژی با فرضیات مناسب در مدلسازی لحاظ ميگردد.
• شرایط به صورت پایا در نظر گرفته شده است.

• پالسما تنها تأثیر خود را بر دمای ورودی گاز ميگذارد.
همانطور که در فرضیات گفته شد ،یکي از معادالتي که در این کار به آن پرداخته شده است ،معادالت مربوط به موازنه انرژی
است .جهت بدست آوردن این معادالت ابتدا باید راکتور مورد نظر المانگیری شود .با توجه به فرضیات ،انتقال جرم فقط در جهت
طول است ،پس الماني که گرفته شده شامل جریانهای محوری ميباشد.

-4موازنه جرم
با توجه به این المان و قانون بقای جرم و انرژی داریم ]19[ :

شكل 1

تجمع = مصرف  -تولید  +خروجي – ورودی
بر این اساس با جایگذاری موارد گفته شده در شکل( )1داریم:





uCA x - uCA x +Δx + AΔx -rNH3 η = 0

)(2-1

در این رابطه  uسرعت گاز بر حسب متر بر ساعتC ،غلظت آمونیاک بر سب کیلو مول بر مترمکعبA ،مساحت عمود بر
محور افقي بر حسب متر مربع ،ضخامت المان بر حسر متر ،سرعت واکنش آمونیاک بر حسب کیلو مول بر متر مکعب ساعت و بازده
راکتور لولهای تولید آمونیاک ميباشد با تقسیم طرفین معادله به حجم المان یعني و سپس المانگیری و مشتقگیری داریم:





dC
+ -rNH3 η = 0
dx

)(3-1

u

به منظور ساده سازی میتوان این معادله را بر حسب درصد تبدیل نیتروژن نوشت .همچنین روابط زیر برای محاسبات کسر
مولي هر یک از اجزاء منحصر به فرد ،به صورت تبدیل و نرخ جریان ورودی ،استفاده ميشود]20[.
با توجه به رابطه( )3-1عبارت بازدهي راکتور ،،با استفاده از کار دیسون و سیمون به صورت زیر تعریف شده است]21[.





dC
+ -rNH3 η = 0
dx

)(4-1

u

مقادیر ثابتهای معادله ()3-1در جدول زیر آمده است .مقادیر ثابتهای معادله بازدهي راکتور با استفاده از دیسون و سیمون]22[ .
جدول شماره 1

b6

b5

b4

b3

b2

b1

b0

-1.0279e-4
-5.3571e-5
-3.4308e-5

-1.0829e-4
-5.3541e-5
-3.4308e-5

-1.0827e-4
-5.3545e-5
-3.4633e-5

-1.0827e-4
-5.3545e-5
-3.4638e-5

6.900548
6.190112
4.687353

0.07697849
0.03774149
0.02354872

-17.53909
-8.212553
-4.675725

Pressure
)(atm
150
225
300

در این پژوهش برای بیان سرعت واکنش از رابطهای که توسط تمکین در سال  1950ارائه شد ،استفاده کردهایم:
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1- 









 a2
- 3
 a3
 2









a3
 2 
= 2k  K a
a  2
1 2
a

 3


rNH3

)(5-1
در این پژوهش ،پارامتر  αبا دو مقدار 0/5و  0/75به منظور تعیین مناسبترین بازده با توجه به دادهها مورداستفاده قرار گرفته
است .برخي ازدادههای ترمودینامیکي برای مرتبط ساختن فعالیتهای a2 , a3و a1به ترکیب ،فشار ،و درجه حرارت مورد نیاز
هستند .برای این منظوردر این مقاله اوالً از معادله گیلسپیوبیتي( )1950مطابق زیر استفاده شده است]23[.
2001.6
+ 2.6899
T

)(6-1

log10 K a = -2.691122log10 T - 5.519265×10-5 T +1.848863×10-7 T 2 +

و برای ضرایب فعالیت هیدروژن ،از روابط موجود در مطالعات کوپر ()1967شاو و ونز ( )1964استفاده شده که به شرح زیر
است .
)(7-1

) (-8.8402T0.125 +0.541
(-0.1268T0.5 -15.980) 2 
P-e
P +
e


= exp 

2
-p/300
 (-0.011901T-5.941) 
(e
)- 1
300  e









γ

برای نیتروژن و آمونیاک ،روابط کوپر ( )1967و نیوتن ( )1935به دقت بر اساس رابطه های زیر تطبیق داده شده اند .
γ = 0.93431737 + 0.3101804 ×10-3 T +
1
0.295896 ×10-3 P - 0.270727910-6 T 2 + 0.477520710-6 P2

))1-8

= 0.1438996 + 0.2028538 ×10-2 T -

3

γ

0.4487672 ×10-3 P - 0.114294510-5 T 2 + 0.276121610-6 P2

-5موازنه انرژی
دراین کار عالوه بر مدلسازی جرم ،مدلسازی انرژی بر سیستم مورد نظر گرفته شد ]24[ .باتوجه به معادله( )2-1و همچنین
میزان حرارت تولیدی از واکنش تولید آمونیاک که یک واکنش گرمازا میباشد ،ساده شده معادله انرژی پس از المانگیری و
مشتقگیری به صورت زیر است]25[ .
))9-1

dT
+  -ΔH r  rNH3 η = 0
dx

ρuCp

در این رابطه مقدار 27از پایگاه اطالعاتي بدست آمد و همچنین مقدار از رابطه زیر بدست ميآید:
 

846.609 459.734×106 
+
P - 5.34685T - kj
- 0.54526 +

3
T
T
ΔH r = 4.184  
)
(


 kmol
-3 2
-6 3
0.2525×10
T
+1069197×10
T
9157.09



))10-1

برای مشخص شدن توزیع دما و مقدار غلظت اجزاء در طول راکتور این معادالت باید به صورت همزمان حل گردند .بدین منظور
استفاده از روشهای عددی حل معادالت میتواند مورد استفاده قرار گیرند .در این کار از روش تفاضل محدود برای حل معادالت
جرم و انرژی استفاده شده است  .در این کار از روش صریح به دلیل غیرخطي بودن معادالت سرعت و کوپل شدن معادالت جرم و
انرژی ميپردازیم .بنابراین معادله نهایي بدست آمده از روش تفاضل محدود صریح برای جرم و انرژی به ترتیب عبارتند از:
))11-1
ηrNH
Z Z

=

3

FN0 2
))12-1

2

i

i 1

x

A
Ti+1 - Ti
ρuCp
+  -ΔH r  rNH3 η = 0
Δx

در این رابطه  iنشان دهنده گرههای موجود در جهت طول راکتور میباشد .با توجه به رابطه باال تنها نیاز به گرهبندی در جهت
طول داریم .
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-6شرایط مرزی و اولیه
برای حل یک مسئله  PDEنیاز به داشتن شرایط مرزی و اولیه ميباشد .براساس معادله بدست آمده از بخش قبل برای راکتور
لولهای ميتوان از شرایط مرزی و اولیه زیر استفاده نمود:
 .1غلظت در ورودی راکتور برابر با غلظت اولیه و ورودی گازها میباشد.
 .2دمادر ورودی راکتور برابر با دمای اولیه یا خوراک ورودی میباشد.
معادالت با استفاده از از برنامه متلب حل گردید .

-7اعتبار سنجی مدل
در مقاله چاندرا و همکارانش واکنش سنتز آمونیوم از نیتروژن و هیدروژن در حضور کاتالیست آهن موضوع مورد مطالعه میباشد.
چاندرا توانست با استفاده از مدل کامپیوتری با استفاده از نرم افزار  FORTRANواکنشهای اتفاق افتاده ،دمای طول لوله ،فاکتور
موثر و درصد تبدیل را شبیه سازی کرده و با نتایج تجربي مقایسه کند .در این تحقیق با استفاده از کدنویسي توسط نرم افزار متلب
و ارائه مدل مناسب روند تغییرات دما در طول راکتور پیشنهاد شده که در شرایط مرزی و شرایط واکنشي مشابه شبیه سازی شد و
نتیجه گرفتیم که بین دادههای آزمایشگاهي چاندرا و همکارانش با مدل کامپیوتری ارائه شده در این مطلب انطباق مناسبي وجود
دارد ،به طوری که ابتدا با توجه به نرخ باالی واکنش و مقاومتهای موجود ،مقداری انحراف بین نتایج تجربي مقاله چاندرا و مدل
کامپیوتری پیشنهاد شده در این روش وجود دارد .با افزایش پیشروی واکنش و کاهش گرادیان دما در طول راکتور و همچنین
افزایش نرخ تبدیل ،نتایج مدل کامپیوتری و آزمایشگاهي با درصد مناسبي مشابه میباشند و در انتها با ثابت شدن نرخ تبدیل در
واقعیت و ثابت نشدن این نرخ در مدل نرمافزاری مقداری انحراف در نتایج ایجاد شده است .با استفاده از نرمافزار  MiniTabمیزان
این انطباق این دو نمودار  = R2 0/978محاسبه شد که این موضوع نشان از هم پوشاني و انطباق نتایج مدل کامپیوتری این مقاله
با نتایج آزمایشگاهي چاندرا و همکارانش دارد .باید توجه داشت که دمای ورودی راکتور در لحظه آغازین  K 658میباشد و علت
خطي بودن نمودار نتایج آزمایشگاهي چاندرا مشخص بودن دمای ابتدا و انتهای لوله راکتور و عدم مشخص بودن دما در طول راکتور
میباشد.
شكل : 1مقایسه دادههای دما -طول حاصل از مدلسازی این پایاننامه با نتایج تجربی مقاله چاندرا و همكاران در دمای ورودی
 658كلوین

جدول شماره  2میزان خطا
yNH3
10.880509

Model Result
yH2
62.516221

yN2
20.677065

Experimental Data
10.500000

61.000000

20.100000

)Error (%
3.623900

2.485608

2.870971
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-8بحث و بررسی
در مدل مربوط به آباشار و همکارانش مدل هتروژني و ناهمگن برای شبیه سازی و تحلیل نتایج تجربي مربوط به راکتورهای
صنعتي شامل سه بستر آدیاباتیک و خنک کننده چند مرحلهایي سنتز آمونیاک پیشنهاد شد .در این مقاله از تکنیک شوتینگ برای
حل معادالت مرزی و تعیین فاکتور تاثیر استفاده شد و واکنشها برگشتپذیر فرض شدند .دراین مدل واکنش گرمازا بوده و فرض
شده است که مقاومت میان گازهای موجود در راکتور و پلت ناچیز است ،همچنین به دلیل سرعت باالی گازهای ایجاد شده در
راکتور اتالف حرارتي در جهت عرضي نادیده گرفته شد .آباشار و همکارانش نمودار سبز رنگ را برای تغییرات دما در طول لوله
پیشنهاد دادند .،با عبور واکنشدهندههای از بسترهای کاتالیزوریي و افزایش نرخ تولید آمونیاک و همچنین حضور خنک کننده در
محیط راکتور رفته رفته تغییرات دما کمتر شده و پیچیدگي واکنش کمتر میشود .در نتیجه با ادامه واکنش نتایج تجربي و کامپیوتری
با هم منطبق شده است .دمای ورودی راکتور  K 870و دمای خروجي حدود  K 655کلوین است .مفدار ضریب هم پوشاني دو
نمودار با استفاده از نرمافزار  MINITABحدود  = R2 0/978به دست آمد که این موضوع نشان از هم پوشاني مناسب نتایج شبیه
ساز شده در این مطالعه با مدل هتروژني پیشنهاد شده توسط آباشار و همکارانش دارد.
شكل: 2مقایسه دادههای دما -طول حاصل از مدلسازی با نتایج تجربی مقاله آباشار و همكاران در دمای ورودی  570كلوین

در مقاله تحقیقاتي میزوشیما و همکاران .مشخص شد که حضور ذرات کاتالیستي روترنیوم در حفرههای غشای آلومینیومي
موجب افزایش بازده تولید آمونیاک شده است .در این تحقیق مشخص شد که غشای آلومینیوم و کاتالیستهای روترنیوم باعث افزایش
تولید آمونیاک در غشای پالسما میشود]26[.نتایج مطالعه میزوشیما برای شدت جریانهای مختلف ورودی  N2/H2در شکل ()3آمده
است .افزایش بازده تولید امونیاک با افزایش نرخ خوراک ورودی به این دلیل است که با افزایش نرخ خوراک ورودی ،واکنشهای
بازگشتي کاهش یافته و مقدار مول کمتری به مولکولهای نیتروژن و هیدروژن تبدیل میشود .با افزایش نرخ خوراک و کاهش سرعت
واکنشهای برگشتي اندکي انحراف بین دو نمودار مشاهده میشود ،بنابراین میتوان گفت نمودار ارائه شده در این مقاله برای نتایج در
یک بازه نرخ خوراک ورودی دارای نتایج تقریباً دقیق و برای سایر بازهها دارای نتایج قابل قبولي میباشد .مقدار ضریب هم پوشاني
نمودار حاصل از نتایج تجربي میزوشیما و مدل کامپیوتری ارائه شده در این مقاله  = R2 0/9506میباشد .با توجه به این شکل نیز
کامالً مشخص است که میزان خطای محاسبات به شکل قابل توجهای کم مي باشد.
شكل :3مقایسه نتایج محصول آمونیاک نسبت به دبی سیال در دو حالت آزمایشگاهی و مدلسازی

در راکتورهای پالسما با ایجاد شرایط پالسما در ورودی این راکتور سبب افزایش دمای خوراک خواهیم شد ،که این موضوع
خود بر خواص ترمودینامیکي خوراک نیز تأثیر میگذارد و باعث افزایش سرعت واکنش تولید آمونیاک شده و بازده نیز افزایش مییابد.
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با ادامه واکنش به دلیل شروع واکنشهای ریفورمینگ خوراک ورودی که واکنش گرماگیری میباشد و همچنین اتالف گرما ،دمای
خروجي ابتدا به شدت کاهش یافته و در ادامه تقریباً ثابت میشود .همانطور که در شکل ( )4مشخص است با افزایش دمای ورودی
دمای خروجي گازها افزایش مییابد و از یک دما به بعد دمای خروجي به شدت افت میکند و این موضوع به دلیل فروپاشي آمونیاک
تشکیل شده در واکنشهای بازگشتي میباشد  .با نتایج این شکل میتوان ناحیهای که پالسما ایجاد میشود را مشخص نمود که برای
این گزارش دمای ناحیه پالسما حدود 500درجه سلسیوس میباشد .که این موضوع به خوبي توسط مدل ارائه شده در این مقاله
قابل توجیه میباشد.
شكل : 4روند تغییر دما در طول راكتور با توجه به دمای ورودی

در شکل( )5تاثیر دمای ورودی خوراک به راکتور بر پروفایل تغییر دما در طول راکتور بررسي شده است .برای این مورد از چهار
دمای ورودی مختلف برای راکتور با طول یکسان ،نرخ ورودی یکسان خوراک استفاده شده است .با توجه به موارد ارائه شده در این
مقاله مشخص شده است که هر چه دمای ورودی خوراک بیشتر باشد ،نرخ تبدیل خوراک به محصول بیشتر شده و همچنین واکنش
در مدت زمان کمتری انجام میشود .با توجه به شکل ( )5میتوان نتیجه گرفت که در دماهای پایین دمای راکتور در طول لوله
افزایش مییابد که این افزایش ممکن است خطي یا غیر خطي باشد و هر چه به انتهای راکتور نزدیک میشویم ،گرادیان دما به دالیل
توضیح داده شده کمتر میشود .در دماهای ورودی باال بیشتر از  700درجه سانتیگراد دما بعد از تبدیل آمونیاک با شیبهای مختلف
و به شکلهای مختلف ممکن است کاهش یابد .برای درک بهتر این مسئله سعي شده است که از نتایج مدلسازی دما در طول راکتور
برای چند دمای ورودی مختلف استفاده شود که نتایج آن در شکل( )5نشان داده شده است .دماهای ورودی بکار برده شده به
ترتیب  500 ،450 ، 385و  700درجه سانتي گراد میباشد.
شكل  : 5تاثیر دمای ورودی بر روند تغییر پروفایل دما در طول راكتورهای لوله

پس از مشخص شدن شرایط دمای ورودی و روند تغییرات دما در طوله راکتور ،پارامترهای حاصل از مدلسازی جرم و انرژی در
این شرایط و همچنین اثر شرایط عملیاتي مختلف بر این پارامترها را بررسي میکنیم.همانطور که در روش انجام کار اشاره شد ،از
درصد تبدیل نیتروژن ) (Zبه منظور مدلسازی انتقال جرم استفاده گردید .به عبارتي دیگر در جهت طول تغییرات اجزاء مولي در
نهایت ثابت میشوند.با توجه به اینکه هم واکنش دهندهها و هم فرآوردههای فرآیندهای اتفاق افتاده در راکتور پالسما در فاز گازی
میباشند ،لذا فشار تاثیر مستقیم بر جهتي از واکنش دارد که در آن جهت مولهای کمتری نسبت به واکنش دهندهها ایجاد میشود.
با توجه به اینکه مولهای آمونیاک تشکیل شده کمتر از مولهای هیدروژن و نیتروژن ورودی به راکتور میباشد ،لذا افزایش فشار باعث
افزایش تشکیل آمونیوم شده و با افزایش فشار نرخ تبدیل واکنش دهندهها به فرآوردهها بیشتر میشود .این موضوع به خوبي در
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شکل ( )6نشان داده شده است .همچنین افزایش فشار باعث کاهش مقاومتهای موجود در تشکیل گاز آمونیوم میشود ،لذا با افزایش
تولید آمونیوم در اثر افزایش فشار ،طبیعتاً نیتروژن بیشتری تبدیل میشود.
شكل : 6تغییرات درصد تبدیل نیتروژن نسبت به تغییر شار مولی كل راكتور در شرایط پالسما

در شکل ( )7اثر طول راکتور بر پروفایل دمای خروجي نسبت به دمای ورودی بررسي شده است .همانطور که مالحظه میشود
در راکتورهای با طول بزرگتر دمای انتهایي راکتور در دمای ورودی یکسان ،کمتر از راکتورهای با طول کوچکتر میباشد .این موضوع
به دلیل اتالف بیشتر گرما در راکتورهای با طول بلند ،نسبت به راکتورهای با طول کوتاه میباشد .لذا میتوان نتیجه گرفت طول
راکتور تاثیر مستقیم بر دمای تشکیل آمونیاک دارد ،ولي تنها عامل نمیباشد .همچنین در راکتورهای با طول بلندتر با توجه به
مساحت بزرگتر بسترها ممکن است واکنشهای برگشتي و تبدیل آمونیاک به نیتروژن و هیدروژن به میزان بیشتری نسبت به
راکتورهای با طول کوچکتر انجام شود و این موضوع دلیل دیگری بر کمتر بودن دمای انتهایي راکتورهای با طول بلندتر میباشد .از
موارد ارائه شده میتوان نتیجه گرفت که طول پالسما در راکتورهای با طول بلندتر بزرگتر از راکتورهای با طول کوچکتر میباشد.
شكل :7بررسی اثر طول راكتور بر پروفایل دمای خروجی نسبت به دمای ورودی

نتیجه گیری
مدل ارائه شده در این مقاله به خوبي توانست مدلهای ارائه شده توسط چاندرا برای پروفایل دما در طول راکتور لولهایي از نوع
هتروژني را توجیه کند.همچنین توانست نتایج مقاله آباشار در مورد پروفایل تغییرات دما نسبت به طول راکتور در فرآیند سنتز
آمونیاک در دماهای ورودی باالی خوراک را توجیه کند.و به خوبي نتایج ارائه شده در مقاله میزوشمیا را در مورد تاثیر دبي جریان
ورودی خوراک بر میزان تبدیل آمونیاک را توجیه کند.در دماهای ورودی پایین ،دمای خروجي راکتور بیشتر از دمای ورودی میباشد
و لذا پروفایل دما صعودی میباشد و در دماهای باالتر از 700درجه سلسیوس پروفایل دما در طول راکتور نزولي میباشد.در طول
راکتور با افزایش دمای ورودی گاز ابتدا دمای خروجي افزایش پیدا کرد ولي در یک نقطه خاص افت شدید پیدا کرد و در نهایت
ثابت شد .که این نقطه شروع واکنشهای گرماگیر بازگشتي تبدیل آمونیاک به نیتروژن و هیدروژن میباشد .باید توجه داشت که
اتالف دما نیز باعث افت دما میشود.در شرایط پالسما با افزایش فشار میزان درصد تبدیل و دمای خروجي افزایش پیدا کرد.و با
افزایش شار مولي ورودی خوراک ،میزان درصد تبدیل و دمای خروجي کاهش پیدا کرد.در این تحقیق مشخص شد که در راکتورهای
با طول بلندتر در شرایط یکسان دمای انتهایي راکتور نسبت به راکتورهای با طول کوتاهتر کمتر مي باشد.
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تشكر و قدردانی
 تا سیرابش کند از آب حیات و “آفتاب” باید تا بتاباند نیرو را و محکم کند شاخههای تازه روییده را؛ بسي،نهال را “باران” باید
،شایسته است از استاد فرهیخته و فرزانهام جناب آقای دکتر بیژن هنرور آموزگاری که برایم زندگي؛بودن و انسان بودن را معنا کرد
.و همچنین کمک های بي دریغ ایشان در نگارش این مقاله تقدیر و تشکر نمایم
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