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چکـیده
در تحلیلی واقعبینانه از وضعیت پروژههای عمرانی در کشور ایران روشن میگردد که وضعیت صنعت ساختوساز از منظر
کیفیت و ریسکهای بالقوه جای تأمل و تفکر دارد .به همین جهت بررسی تحلیلی دو مؤلفه نام برده ،در صورتی راهگشا
است که رویکردهای صحیحی نسبت به مسیر حرکت صنعت ساخت تعیین گردد .تامین آب سالم ،انتقال آن ،تصفیه و
نهایتا توزیع آن فرآیند دقیقی است که اختالل در آن موجب اختالل قابل توجه در زندگی مردم و نهایتا بروز بحران می
گردد .از این رو سامانههای تامین و انتقال آب نقش بسزایی در ادامه حیات جامعه دارند و با توجه به شرایط فزاینده
تهدیدات در دنیای کنونی ،کشورهای مختلف نسبت به اعمال اصول و مالحظات پدافند غیر عامل و مدیریت بحران در
طراحی و ساخت این زیرساختها گامهای اساسی را دنبال کردهاند .در این پژوهش پس از شناسایی ریسکهای پروژههای
خطوط انتقال آب با استفاده از روش استخوان ماهی و اولویتبندی و ارزیابی ریسکها با روش  ،FMEAساختار سلسله
مراتبی از ریسکهای بحرانی پروژههای خطوط انتقال آب ارائه خواهد گردید و در نهایت با استفاده از روش TOPSIS
ریسکها اولویتبندی خواهند شد .نتایج بدست آمده نشان میدهد که افزایش قیمتها و تورمها و ریزشی بودن کانال
های حفاری به عنوان مهمترین ریسکهای پروژههای خطوط انتقال آب در کشور ایران میباشد و در انتها نیز راهکارهایی
در جهت مقابله با این ریسکها ارائه شده است.

واژگـان کلـیدی :ریسک ،پروژههای انتقال آب ،روش استخوان ماهی ،روش  ،FMEAروش .TOPSIS
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 -5استادیار گروه عمران موسسه آموزش عالی پردیسان فریدونکنار (نویسنده مسئول) jvd.taheri@gmail.com

1

 -1مقدمه
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آب حیاتیترین نیاز انسان است .برخی معتقدند که جنگهای آینده و خشونتهای مدنی و اجتماعی عمدتا از کمبود منابع آب و
مواد غذایی ناشی خواهد شد .کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل معتقد است بحران آب در دنیا یک بحران حکمرانی است نه
بحران کمیابی آب .در سال  3880نایب رییس بانک جهانی نیز اعالم داشت که جنگهای آینده بر سر آب خواهد بود ،نه
نفت(ظفرنژاد .)3183،با وجود رشد روز افزون فنآوری در صنعتهای گوناگون ،همواره با افزایش خطرات و ریسکهای ناشی از کار
مواجه هستیم .کنترل این خطرات نیازمند نوعی سیستم مدیریتی است که منجر به کاهش این خطرات و حصول اطمینان از
افزایش ایمنی ،رفاه کارکنان و همچنین حفاظت از محیطزیست میگردد .ارزیابی ریسک به عنوان یک ابزار بسیار ارزشمند برای
بهبود ایمنی در عملیات خط لوله شناخته شده است .هدف از انجام این تحقیق ،شناسایی ریسکها و معرفی روشهای ارزیابی
ریسک در پروژهها و خطوط انتقال آب میباشد .بطور کلی هر تالش و حرکتی بشری ریسکهایی را در بردارد .در زندگی روزانه
بعضا با موقعیتهایی روبرو میشویم که اغلب دربرگیرنده فاکتورهای ناشناخته ،غیرمنتظره ،خوشایند ،ناخوشایند و غالبا غیرقابل
پیشبینی میباشند .ریسک پروژه در صورتی که وجود خارجی پیدا کند باعث تأخیر ،توقف و یا شکست پروژه خواهد شد .همچنین
بر کیفیت و هزینه پروژه تأثیر خواهد داشت .ریسکها بصورت استاتیک و دینامیک هستند که ریسکهای دینامیک خصوصیتشان
در طول چرخه حیات پروژه تغییر میکند .از آنجایی-که پروژههای خطوط انتقال آب مانند احداث راههای غیر ایستگاهی و سیال
بوده و همواره با چالشهای جدید روبرو می-باشند ،لذا شناسایی ،تحلیل ،برنامهریزی و کنترل مدیریت ریسکها و مواجه با آن
بسیار حایز اهمیت میباشد .با بررسی نقشههای طراحی ،اسناد و مدارک پیمان این پروژهها و سوابق مستند جمعآوری شده مشاهده
میشود که بسیاری از فاکتورهای اثرگذار بر اهداف پروژه مانند زمان اجرا ،هزینه تمام شده ،محدوده کار و کیفیت بررسی نشده و
به صورت سنتی و سطحی نسبت به طرح و اجرای آن اقدام میگردد .این در حالی است که به نظر میرسد با بررسی مؤلفههای
تأثیرگذار از جمله پارامترهای ریسک شاید بتوان با تعیین میزان تأثیر هر مؤلفه بر پارامترهای اساسی زمان ،هزینه ،کیفیت و
محدوده اثرات این پارامترها را معین و در جهت بهینه نمودن اهداف این پروژه در مراحل مختلف طراحی و اجرا بکار گرفت.

 -2ادبیات موضوع
ونگ و همکاران ،یک مدل تصمیمگیری گروهی فازی برای ارزیابی ریسکهای ساخت پل با استفاده از متغیرهای احتمال
وقوع و شدت اثر ریسک ارائه نمودند) .(Wang & Elhang,2007گورکانلی و مونگن ،با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و
نظریه مجموعه فازی ،ریسکهای ایمنی در محیطهای کاری را تجربه و تحلیل و رتبهبندی نمودن & (Gurcanli
) .Mungen,2009لیو و تسای ،برای کاهش یا جلوگیری از خطرات شغلی در صنعت ساختوساز ،روش ارزیابی خطر فازی دو
مرحلهای پیشنهاد نمودند .مرحله اول دربرگیرنده فرایند تجزیه و تحلیل شبکهای فازی برای شناسایی انواع ریسکهای پرخطر
است و در مرحله دوم ،بر اساس روش تحلیل حاالت شکس و آثار ،ارزیابی ارزش ریسکهای پرخطر انجام شد & (Liu
) .Tsai,2012پاتریک زو و همکاران در سال  0332در مقاله خود اقدام به شناسایی  00ریسک کلیدی و مهم در پروژههای
ساخت در چین کردند) .(Patinck et al. 2007در پژوهشی که توسط یلین 3و همکارانش انجام شد ،در اولین مرحله تحقیقات از
طریق بررسی جامع ادبیات ،سی و چهار عامل خطر را شناسایی کردند) .(Yelin et al.2010در مقالهای که سداهلل ابراهیم نژاد 0و
همکارانش ارائه داده است ،ریسکهای عمومی در پروژههای ساخت ،بهرهبرداری و انتقال )BOT( 1را شناسایی و سپس پنج معیار
مؤثر احتمال ،اثر ،سرعت در پاسخ به ریسک ،هزینه پاسخ به ریسک و توانایی رخداد که از تقسیم خروجی تهدیدها به خروجی
فرصتها بدست میآید ،برای اولویتبندی آنها معرفی میکند ) .(Ebrahimnejad et al.2010در مقالهای دیگر با استفاده از
روش ،CBR 4از دانش استفاده شده از فرمهای شناسایی مخاطرات جدید استفاده شده است) .(Goh et al.2010لیو و گایو 0در
سال  ،0333در مقاله خود با استفاده از مدل مالی به نام  ،BT6پنج فاکتور مهم مؤثر در ریسکهای مالی پروژه را شناسایی و
پرسشنامه هایی تنظیم کرده و مقدار فاکتورهای مورد نظر را به صورت کمی بدست آورد .این مدل با استفاده از یک فرآیند
استانداردسازی و سپس کمی کردن دادهها ،ارزش ریسکها را طبقهبندی کرده و بین سطوح ریسکها ،داوری میکند & (Luo
) .Gao, 2011نیتو و راز  2در سال  ،0333درمقاله خود یکی از مشکالت اصلی در آنالیز ریسک را ترتیب دادههای کمی و کیفی
1- Yelin
2- Sadoullah Ebrahimnejad
3- build-operate-transfer
4- case- Based Reasoning
5 - Zhou
6 - Building Technique
7 - Nieto Morote
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میدانند و معتقد هستند دادههای کمی نیز به تنهایی برای آنالیز ریسک مناسب نمیباشند ،لذا یک روش ارزیابی ریسک مبتنی بر
تئوری فازی ارائه میدهد که ابزاری مؤثر برای قضاوت فردی بر اهداف و بر مبنای فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) 3است و
برای ساختاردهی به شمار زیادی از ریسکها مورد استفاده قرار گرفته است) .(Nieto & Ruz. 2011در مقالهی محمد مجتهدی
و همکاران از روش اولویتبندی براساس شباهت به راه حل ایدهآل )TOPSIS (0برای شناسایی و ارزیابی همزمان ریسکها
استفاده میکنند) .(Mojtahedi et al. 2010چیترا و گوپتا در مقاله خود به بررسی روش ارزیابی ریسک در یک سد فرضی
پرداختهاند .در این مقاله گامهای ارزیابی ریسک را بصورت شناخت تهدید مبنا ،آنالیز ریسک ،ارزیابی ریسک و در نهایت مدیریت
ریسک و تصمیمگیری نهایی دستهبندی کرده اند .در این مقاله ضمن بررسی روش کلی ارزیابی ریسک به موارد جزئی کار نیز
پرداخته شده است .نویسنده معتقد است ابتدای هر ریسک ،مجموعهای از داشتهها و خطرات میباشد (Chitra & Gupta,
) .2016چانگژی و هانگ با رویکرد تاکید بر یک تهدید طبیعی و شکست سد ،میزان ریسک ناشی از سیل ایجاد شده را در یک
محدوده مشخص تجزیه و تحلیل نمودهاند .با بررسی این مقاله نیز میتوان گامهای ارزیابی ریسک را به خوبی مشخص نمود .نتایج
نشان میدهد ارزیابی تهدیدات یکی از مهمترین گامهای ارزیابی ریسک میباشد که میبایست به دقت مورد بررسی قرار
گیرد).(Changzhi & Hong. 2014

 -3روش شناسی
 -1-3روش آنالیز حاالت خرابی و اثرات

آن1

 .1-1-3شناسايی حاالت خرابی سیستم
در این مرحله به شناسایی حاالت خرابی در سیستم پرداخته و دالیل مختلف بروز این خرابیها و اثراتشان بر روی سیستم
تعیین میشود.
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در چارچوب  ، FMEAتحلیل ریسک از مرحله جزئی سیستم شروع و یک لیست از حاالت خرابی مرتب شده و تأثیر آن
حاالت خرابی با محاسبه یک شاخص به نام عدد اولویت ریسک مورد تحلیل قرار میگیرد .از این روش برای شناسایی ریسکهای
به وجود آمده در روند خرید یک بیمارستان عمومی استفاده شده است که در نهایت منجر به بهبود روند خرید این بیمارستان
عمومی گشته است(حق نویس .)3190 ،همچنین از این روش در زمینه مدیریت پروژهها نیز بهره گرفته شده است که در نهایت
استفاده از این روش منجر به کم شدن هزینههای پروژه شده است) FMEA .(Ming et al, 2003را میتوان در سه مرحله زیر
بکار گرفت):(Covello & Mumpower, 2010

 .2-1-3محاسبه عدد اولويت ريسك ()RPN
در روش  ،FMEAدرجه وضعیت بحرانی با محاسبه عدد اولویت ریسک ()RPNکه محدوده بین  3تا 3333را دارد تعیین
میشود RPN .از حاصل ضرب سه فاکتور شدت اثر ریسک ( ، 1)Sوقوع ( 4)Oو درجه شناسایی ( 0)Dبدست میآید .شدت اثر
ریسک ( ،)Sمیزان جدیت تاثیر خرابی را منعکس میکند تا اثر بالقوه حاالت خرابی مشخص شود .وقوع ( ،)Oاز احتمال رخدادن
خرابی و علت بروز خرابی سرچشمه میگیرد و درجه شناسایی ( ،)Dبه عنوان مقیاسی از قابلیت کنترلهای فعلی برای یافتن علت و
مکانیزم شکست تعریف میشود .هر سه فاکتور درمحدوده  3تا  33مورد ارزیابی قرار میگیرند.

 .3-1-3کاهش حاالت خرابی
در این مرحله بر اساس  RPNمحاسبه شده اعضای تیم برای کاهش خرابیهای شناخته شده تالش میکنند.
 ،FMEAدر کنار مزیتهایی همچون فراهم نمودن اطالعات ارزشمند برای تحلیل درخت خطا و حمایت از شناسایی حاالت
خرابی ممکن ،محدودیتهایی نیز دارد که از جمله این محدودیتها میتوان به موارد زیر اشاره نمود & (Covello
):Mumpower, 2010
 هیچ دلیلی وجود ندارد که O ،Sو Dضرب شوند تا  RPNبدست آید. -وجود نقص در مورد روش اجرای محاسبات با استفاده از عمل ضرب و همچنین روش تفسیر نتایج

1- Analytical Hierarchy process
2 - Technique of Order Preference by Similarity to Ideal Solution
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به عنوان مثال  RPNدو حالت خرابی با شدت اثر ،وقوع و شناسایی به ترتیب ()0 ،0 ،8و ( )6 ،2 ،6برابر  000و  000میباشد.
در صورتی که اولین خرابی به دلیل شدت باالتر باید اولویت باالتری برای عملیات اصالحی داشته باشد.
 تمایز قائل نشدن بین اهمیت متغیرهای ورودی یعنی شدت ،وقوع و شناسایی به هنگام محاسبه RPN فقدان دستور العملهای رسمی برای ارتباط  RPNمحاسبه شده با عملیات اصالحی مورد نیاز -2-3روش TOPSIS
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تکنیک  ، TOPSISیکی از تکنیکهای معروف روشهای تصمیمگیری چندمعیاره کالسیک میباشد که اولین بار توسط
هوانگ و یون .(Hwang & Zadeh, 1970) 3معرفی گردید .منطق اصولی  ، TOPSISتعریف حل ایدهآل و ضد ایدهآل می-
باشد .حل ایده آل حلی است که معیارهای سود را ماکزیمم و معیارهای هزینه را مینیمم مینماید .به طور خالصه ،حل ایدهآل شامل
تمام بهترین مقادیر معیارهای در دسترس میباشد در حالی که حل ضد ایدهآل ،ترکیبی از بدترین مقادیر معیارهای در دسترس
میباشد .گزینه بهینه ،گزینهای است که کوتاهترین فاصله از حد ایدهآل و بیشترین فاصله را از حد ضد ایدهآل دارد .واقعیات
زیربنائی از این روش بدین قرار است :
الف -مطلوبیت هر شاخص باید به طور یکنواخت ،افزایشی یا کاهشی باشد .بهترین ارزش موجود از یک شاخص ،نشاندهنده
ایدهآل مثبت آن بوده و بدترین ارزش موجود از آن ،مشخصکننده ایدهآل منفی برای آن خواهد بود.
ب -فاصله یک گزینه از ایدهآل مثبت و یا از ایدهآل منفی ممکن است بصورت فاصله اقلیدسی و یا بصورت مجموع قدرمطلق
از فواصل خطی معروف به فواصل بلوکی 0محاسبه گردد که این امر بستگی به نرخ تبادل و جایگزینی در بین شاخصها دارد.

 -4تحلیل نتايج
در مرحله نخست ،هدف یافتن ریسکها در پروژههای لولههای انتقال آب در کشور ایران است .بدین منظور در ابتدا از طریق
استفاده از تجربیات کارشناسان و خبرگان امر در این حوزه و همچنین مطالعه منابع موجود کلیه ریسکهای ممکن استخراج گردید
و به صورت نمودار استخوان ماهی نشان داده خواهد شد .در مرحله دوم تحقیق ،فرآیند مقایسه  32علت منتخبِ مرحله اول تحقیق
با هدف یافتن اهم ریسکها با استفاده از نظر کارشناسان امر طی پرسشنامههایی تنظیم و بین مدیران و کارشناسان مشغول در
پروژههای خطوط انتقال آب توزیع شد .برای یافتن اهمیت یا بزرگی هر علت از مجموعه ریسکها سه فاکتور "احتمال وقوع"،
"شدت خرابی" و "میزان کنترل و مهار" مورد ارزیابی قرار گرفت تا مهمترین ریسکها شناسایی شوند و در مرحله سوم با تشکیل
ساختار سلسله مراتبی مهمترین ریسک شناسایی خواهد شد:

 -1-4شناسايی ريسك به روش استخوانماهی
هنگامی که مسأله و علل آن ثبت میشود ،نموداری تشکیل میگردد که شبیه به اسکلت ماهی است .مساله در داخل دایره و
درسمت راست برگهی کاغذ نوشته میشود .یک خط مستقیم به سمت چپ کشیده میشود که بیشتر شبیه به ستون فقرات ماهی
است .گام بعدی ترسیم ساقهها یا به عبارتی تیغهای ماهی با زاویه  40درجه متصل به خط ستون فقرات است .در پایان هر یک از
این ساقهها علل مسأله نام برده میشود که میتوان از طریق طوفان فکری به آن پرداخت .در صورت لزوم میتوان ساقههای
اضافی به آن افزود .برای تحلیل بیشتر هر علت میتوان به هر ساقه ،شاخههایی را افزود .عللی که دارای حداقل پیچیدگی هستند
باید با کمترین فاصله نسبت به سر ماهی و عللی که دارای بیشترین پیچیدگی هستند در قسمت دم ماهی و علتهایی ،که بینابین
هستند به صورت یک زنجیرهی پیوسته و از کمترین پیچیدگی به باالترین پیچیدگی از سر ماهی تا دم ماهی نوشته میشوند .پس
از بررسی تحقیقات پیشین ،ریسکهای شناسایی شده در پروژههای خطوط انتقال آب بر اساس روش استخوان ماهی ،مطابق
شکل 3مشخص شده است.

1 - Hwang and Yoon
2 - City block distance

4
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شکل  -1نمودار استخوان ماهی مربوط به ریسک پروژههای خطوط انتقال آب

 -2-4دستهبندی ريسكها به روش FMEA
پس از شناسایی ریسکها ،با توجه به نظرات متخصصان و جستجو در مقاالت علمی مختلف به اولویتبندی ریسکهای
مربوطه مطابق جدول  3پرداخته شده است .بدین صورت که برای هر ریسک میزان احتمال وقوع تشخیص داده شده است .هر چه
احتمال وقوع ریسک بیشتر باشد از اعداد  3تا  33عدد بزرگتری را به خود اختصاص میدهد .پس از مشخص شدن احتمال وقوع
یک ریسک ،شدت خرابی آن ریسک مورد ارزیابی قرار میگیرد .هر چه میزان تأثیر منفی یک ریسک در پروژه باالتر باشد از اعداد
 3تا  33عدد بزرگتری را به خود اختصاص خواهد داد .سپس برای ریسک مورد نظر باید میزان کنترل و مهار مشخص شود .هر چه
در پروژه بتوانیم ریسک مورد نظر را کنترل کنیم عدد کوچکتری را به خود اختصاص خواهد داد.
2

جدول -1اولویتبندی ریسکهای پروژههای خطوط انتقال آب استان گلستان
ريسك

1
5
3
4
2
6
7
1
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3
15
11
15
13
14
12
16
17

ریزشی بودن کانالهای حفاری شده
طراحی نادرست
عملیات نادرست (کمبود تعمیر و نگهداری ،اطالعات و کنترل ناکافی)
افزایش قیمت و تورمها
نقص عملیاتی مانند نقص جوشکاری
مسائل و مشکالت مربوط به نوع قرارداد
آسیبدیدگی خطوط در اثر وقوع زلزله
بررسیهای نقص در مورد معارض و بروز اختالفات در واگذاری
معارض
ناکارآمدی پیمانکاران در مدیریت درست و برنامهریزی صحیح پروژه
خورندگی خاک
سقوط ماشینآالت عبوری از مسیر
عدم توانایی تهیه قطعات به علت تحریم
مدیریت کارگاهی ضعیف و ناکارآمد
پارگی و شکست خط لوله در اثر فرسودگی
پارگی یا ترک خوردگی مخزن در اثر رانش زمین
خوردگی خارجی مانند کاهش ضخامت پوشش لوله شکست حفاظت
کاتدیک
دیرکرد در پرداختها به پیمانکار و مشاور

احتمال
وقوع

شدت
خرابی

میزان کنترل
و مهار

عدد
RPN

2
2
4
1
4
2
2

1
2
6
3
7
4
7

6
5
6
2
2
7
4

242
25
144
362
145
145
145

6

2

4

155

6
4
4
7
6
4
6

1
3
7
2
3
6
2

2
3
3
3
4
4
2

242
151
14
152
216
36
125

6

3

2

35

7

1

6

336

همانطوری که از جدول  3مشخص است ،به ترتیب زیر به عنوان مهمترین ریسکهای پروژههای خطوط انتقال آب محسوب
میگردند که به منظور بهبود شرایط استفاده از این پروژهها مناسب است تا راهکارهایی در جهت حذف یا کاهش این ریسکها در
پروژهها صورت گیرد.
 ریزشی بودن کانالهای حفاری شده افزایش قیمت و تورمها ناکارآمد بودن پیمانکاران در مدیریت درست و برنامهریزی صحیح پروژه مدیریت کارگاهی ضعیف و ناکارآمد دیرکرد در پرداختها به پیمانکار و مشاورپس از مشخص شدن مؤثرترین ریسکها برای اولویتبندی این ریسکها ساختار سلسله مراتبی مطابق شکل  0با توجه به
معیارها و گزینههای مربوطه تشکیل خواهد شد.

شکل  -2ساختار سلسله مراتبی اولویتبندی ریسکهای پروژههای خطوط انتقال آب

6

پس از مشخص شدن گزینههای موجود در رابطه با شناسایی ریسکهای پروژههای خطوط انتقال آب ،ماتریس مقایسه زوجی
گزینهها با توجه به معیار احتمال وقوع مطابق جدول شماره  0بدست خواهد آمد.

دیرکرد در
پرداخت ها به
پیمانکار و مشاور

جدول -2ماتریس مقایسه زوجی گزینهها با معیار احتمال وقوع
ناکارآمد بودن پیمانکاران
ریزشی بودن افزایش
مدیریت
در مدیریت درست و
قیمت و
کانال های
کارگاهی ضعیف
برنامهریزی صحیح پروژه
حفاری شده تورم ها
و ناکارآمد

1/3

1/2

2

3

1

1/2

1/7

3

1

1/3

1/7

1/3

1

1/3

1/2

3

1

3

7

2

5

1/3

7

2

3

ناکارآمد بودن پیمانکاران در
مدیریت درست و برنامهریزی
صحیح پروژه
افزایش قیمت و تورم ها
ریزشی بودن کانال های حفاری
شده
مدیریت کارگاهی ضعیف و
ناکارآمد
دیرکرد در پرداخت ها به
پیمانکار و مشاور

دیرکرد در
پرداخت ها به
پیمانکار و مشاور

جدول -3ماتریس مقایسه زوجی گزینهها با معیار شدت اثر
ناکارآمد بودن پیمانکاران
ریزشی بودن افزایش
مدیریت
در مدیریت درست و
قیمت و
کانال های
کارگاهی ضعیف
برنامهریزی صحیح پروژه
حفاری شده تورم ها
و ناکارآمد

2

7

3

3

1

1/2

1/3

1/7

1

1/3

3

2

1

7

1/3

3

1

1/2

3

1/7

1

1/3

1/3

2

1/2

ناکارآمد بودن پیمانکاران در
مدیریت درست و برنامهریزی
صحیح پروژه
افزایش قیمت و تورم ها
ریزشی بودن کانال های حفاری
شده
مدیریت کارگاهی ضعیف و
ناکارآمد
دیرکرد در پرداخت ها به
پیمانکار و مشاور
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ماتریس مقایسه زوجی گزینهها با توجه به معیار میزان تأثیر جدول شماره  1بدست خواهد آمد.

ماتریس مقایسه زوجی گزینهها با توجه به معیار عدم اطمینان تخمین مطابق جدول شماره  4بدست خواهد آمد.
دیرکرد در
پرداخت ها به
پیمانکار و مشاور
2
7
3
1/3
1

جدول -4ماتريس مقايسه زوجی گزينهها با معیار عدم اطمینان تخمین
ناکارآمد بودن پیمانکاران
ریزشی بودن افزایش
مدیریت
در مدیریت درست و
قیمت و
کانال های
کارگاهی ضعیف
برنامهریزی صحیح پروژه
حفاری شده تورم ها
و ناکارآمد
ناکارآمد بودن پیمانکاران در
مدیریت درست و برنامهریزی
1
1/3
3
7
صحیح پروژه
افزایش قیمت و تورم ها
3
1
2
3
ریزشی بودن کانال های حفاری
1/3
1/2
1
2
شده
مدیریت کارگاهی ضعیف و
1/7
1/3
1/2
1
ناکارآمد
دیرکرد در پرداخت ها به
1/2
1/7
1/3
3
پیمانکار و مشاور

7

ماتریس مقایسه زوجی گزینهها با توجه به معیار توانایی در واکنش به ریسک مطابق جدول شماره  0بدست خواهد آمد.
دیرکرد در
پرداخت ها به
پیمانکار و مشاور
1/2
1/3
2
3
1

جدول -5ماتریس مقایسه زوجی گزینهها با معیار توانایی در واکنش به ریسک
ناکارآمد بودن پیمانکاران
ریزشی بودن افزایش
مدیریت
در مدیریت درست و
قیمت و
کانال های
کارگاهی ضعیف
برنامهریزی صحیح پروژه
حفاری شده تورم ها
و ناکارآمد
ناکارآمد بودن پیمانکاران در
مدیریت درست و برنامهریزی
1
1/3
1/3
1/7
صحیح پروژه
افزایش قیمت و تورم ها
3
1
1/7
1/2
ریزشی بودن کانال های حفاری
3
7
1
3
شده
مدیریت کارگاهی ضعیف و
7
2
1/3
1
ناکارآمد
دیرکرد در پرداخت ها به
2
3
1/2
1/3
پیمانکار و مشاور
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توانایی در واکنش به ریسک
1/2
1/7
3
1

جدول-6وزندهی ماتریس معیارها نسبت به هم
احتمال وقوع
شدت اثر
عدم اطمینان تخمین
1
3
1/7
1/3
1
1/3
7
3
1
2
7
1/3

احتمال وقوع
شدت اثر
عدم اطمینان تخمین
توانایی در واکنش به ریسک

پس از مشخص شدن وزنهای گزینهها نسبت به معیارهای مختلف ،در این مرحله ماتریس تصمیمگیری باید به ماتریس بی-
مقیاس شده تبدیل شود .ابتدا باید میانگین هر سطر ماتریس را محاسبه کرده و بر اساس هر معیار ماتریسی مطابق جدول  2زیر
تشکیل میشود.
جدول  -7ماتریس میانگین هر سطر از ماتریس با توجه به معیار مربوطه
احتمال وقوع
شدت اثر
توانایی در واکنش به ریسک عدم اطمینان تخمین
ناکارآمد بودن پیمانکاران در مدیریت
173566
2
375666
573274
درست و برنامهریزی صحیح پروژه
افزایش قیمت و تورم ها
573325
573274
2
573325
ریزشی بودن کانال های حفاری شده
573274
375666
173566
2
مدیریت کارگاهی ضعیف و ناکارآمد
2
174612
573274
375666
دیرکرد در پرداختها به پیمانکار و
375666
173733
573325
173566
مشاور

در ادامه ماتریس نرمال شده بی مقیاس وزین با توجه به جدول  9تشکیل خواهد شد.

توانایی در واکنش به ریسک

1

جدول  -8ماتريس نرمال شده بی مقیاس وزين
احتمال وقوع
شدت اثر
عدم اطمینان تخمین

57117666

5727561

57314341

57356521

5743151
5765211
17712556

373377
1725122
575112

57555475
5755547
5753533

5712336
5756113
5712254

1755155

577362

5751634

5722165

ناکارآمد بودن پیمانکاران در مدیریت
درست و برنامهریزی صحیح پروژه
افزایش قیمت و تورم ها
ریزشی بودن کانال های حفاری شده
مدیریت کارگاهی ضعیف و ناکارآمد
دیرکرد در پرداختها به پیمانکار و
مشاور

سپس گزینههای ایدهآل مثبت و ایدهآل منفی مشخص خواهند شد.
جدول -9گزینههای ایدهآل مثبت و ایدهآل منفی
توانایی در واکنش به ریسک

عدم اطمینان تخمین

شدت اثر

احتمال وقوع

5765211

373377

57314341

5712254

A+

57117666

575112

5755547

5756113

-

A

در ادامه باید میزان اندازه جدایی برای هر گزینه محاسبه خواهد شد.
جدول  -11میزان اندازه جدایی با توجه به هر گزینه
−

𝑑𝑖 +

𝑖𝑑

ناکارآمد بودن پیمانکاران در مدیریت درست و برنامهریزی صحیح پروژه

5714355

57354624

افزایش قیمت و تورم ها

5756332

37675535

ریزشی بودن کانال های حفاری شده

5727115

57752742

مدیریت کارگاهی ضعیف و ناکارآمد

377743

17755734

دیرکرد در پرداخت ها به پیمانکار و مشاور

3765354

17521374

جدول  -11محاسبه نزديکی نسبی

ناکارآمد بودن پیمانکاران در مدیریت درست و برنامهریزی صحیح پروژه

𝑖𝑙𝑐

اولویت

5744315

3

افزایش قیمت و تورم ها

5761124

1

ریزشی بودن کانال های حفاری شده

5721312

5

مدیریت کارگاهی ضعیف و ناکارآمد

57313451

4

دیرکرد در پرداخت ها به پیمانکار و مشاور

57556721

2

با توجه به جدول  ،33اولویت ریسکهای پروژههای خطوط انتقال آب مشخص شده و به ترتیب زیر میباشند:
 افزایش قیمتها و تورمها ریزشی بودن کانال های حفاری شده ناکارآمد بودن پیمانکاران در مدیریت درست و برنامهریزی صحیح پروژه مدیریت کارگاهی ضعیف و ناکارآمد -دیرکرد در پرداخت ها به پیمانکار و مشاور
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در ادامه نزدیکی نسبی  Aiبه راهحل ایدهآل منفی و مثبت  7محاسبه خواهد شد.

 -3-4برنامهريزی واکنش به ريسكهای بحرانی و ارائه راهکارهای مؤثر
در این بخش برنامههای واکنشی جهت مواجهه با ریسکهای بحرانی و نحوه کنترل و پیگیری برنامههای مذکور و در حد
امکان نیازمندیها و ساز و کارهای اجرایی نمودن بر اساس استراتژیهای متداول در سیستمهای اجرا شده مدیریت ریسک ارائه
شده است .پاسخگویی به ریسک ها در قالب چهار استراتژی کلی اجتناب ،انتقال ،کاهش و پذیرش در مورد تهدیدها و چهار
استراتژی کلی بهرهمندی ،شراکت ،ارتقا و پذیرش در مورد فرصتها تعریف میشوند .استراتژیهای اجتناب و بهرهگیری به دنبال
حذف عدم قطعیت در پروژه هستند تا بتوانند تهدیدها را از میان برداشته و وقوع فرصتها را قطعی کنند .استراتژیهای انتقال و
شراکت به دنبال تعیین فرد یا گروهی برای تخصیص ریسکها به وی میباشند .استرتژیهای کاهش و ارتقا به دنبال اصالح
کردن ریسک در معرض پروژه هستند ،که برای تهدیدها بهصورت انجام اقداماتی برای کاهش احتمال وقوع ریسک یا کم کردن
تأثیر آن بوده و برای فرصتها به صورت عکس است .استرتژیهای پذیرش ،ریسکهای باقیمانده (تهدیدها و فرصتها) را بدون
آنکه اقدامات صریحی برای آنها انجام دهد مورد پذیرش قرار میدهد.
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الف -افزایش قیمتها و تورم
تورم عبارت است از افزایش بیرویه و مداوم سطح عمومی قیمتها ،چنانچه رشد نقدینگی بیشتر از تولید باشد .این امر منجر
به کاهش قدرت خرید پول ملی شده ،باعث افزایش قیمتها و تورم میشود .تورم یکی از حادترین مشکالت اقتصادی هم برای
کشورهای توسعه یافته و هم برای کشورهای در حال توسعه است .عوامل مؤثر در پیدایش تورم عبارتند از  :کسر بودجه و تأمین آن
از طریق استقراض از بانک مرکزی ،افزایش داراییهای خارجی ناشی از افزایش سطح قیمت حاملهای انرژی فسیلی (سوخت،
بنزین ،برق و  ،)...عدم هماهنگی بخشی ،تنگناهای زیرساختی و چسبندگی عرضه در بخشهای کلیدی مانند صنعت و کشاورزی
موجب تورم میشود ،بطوری که در چنین شرایطی با رشد سریع تقاضا عرضه همزمان و در هماهنگی با آن رشد نمییابد .ذکر این
نکته ضروری است که آثار و تبعات تورم در بنگاههای مختلف اقتصادی متفاوت است .برای حفظ زیرساختهای توسعه و اجرای
طرحهای عمرانی کشور میبایستی در مقابل افزایش بیرویه قیمتها ،از ساز و کارهای تعدیل متکی بر آمارهای دقیق و روزآمد
بهویژه برای واقعی کردن قیمتها در اجرای پروژههای عمرانی حتما استفاده کرد .قراردادهایی که بر اساس مبانی قیمتهای نیمه
دوم سال  98و به بعد بسته شده است ،چه آنهایی که مشمول تعدیل باشند یا نباشند ،اعتبار خود را از دست دادهاند ،اکثر آیتمهای
قراردادی نیمهتمام دچار افزایش قیمت غیرمتعارفی شدهاند و اجرای هر کدام از آنها ضررو زیانهای جبرانناپذیر و هنگفتی را به
دنبال خواهد داشت .مقایسه جمع مابهالتفاوت افزایش قیمت کارهای باقیمانده و هزینههای بهروز شده آنها ،اختالف چشمگیری را
در مقایسه با مبلغ ضمانتنامههای انجام تعهدات نشان میدهد و این همان مفهوم بیاعتبار شدن قراردادها را میرساند .در این
صورت تنها اصول حاکم بر قراردادها مفاهیمی نظیر اخالق حرفهای ،مشتریمداری و منافع دراز مدت سازمانها خواهد بود و
بدیهی است حد آن هم دوام یا اضمحالل شرکت خواهد بود .تورم در زمان اجرای پروژههای خطوط انتقال آب مورد مطالعه به
علت افزایش هزینههای مربوط به مصالح ( 43الی  03درصد) ،نیروی انسانی ( 00الی  13درصد) ،ماشین آالت ( 03الی  10درصد)
و زمانبر بودن پروژهها ،تورم و تعدیل در این پروژهها دیده میشود .شاخص دستمزد کارگران هر سال در اسفند ماه توسط اتحادیه
کارگری ،شاخص مصالح با توجه بازار و شاخص ماشین آالت با توجه به بازار ولی به روش خاص خود تعیین میشود .پیشبینی
هزینه های اجرایی در طول زمان در ابتدای کار امری غیر ممکن است و یا الاقل توام با تقریب در محاسبات است .لذا باید بهگونه-
ای قیمتها را در طول زمان اجرای کار تغییر داد که هزینههای تورم را شامل شود .برای حل مشکل تورم در پروژههای خطوط
انتقال آب راهکارهای متفاوتی وجود دارد .یک روش به صورت تعدیل این است که پیمانکار در ابتدای کار تمام مصالح مورد نیاز را
تأمین کند .در این صورت نیازی به درنظر گرفتن تورم در مورد هزینه مصالح نیست .معموال پیمانکاران به این شیوه عمل نمیکنند
زیرا تمایلی به پرداخت پول زیاد در ابتدای کار ندارند .روش دوم این است که در ابتدای کار تورم سالهای بعد را پیشبینی کرده و
به این ترتیب هزینه کل پروژه حساب شود .از آنجا که تورم در کشور ماقابل پیشبینی نیست ،از این روش نمیتوان استفاده کرد.
بسته به نوع پیمان (پیمان غیر رسمی ،پیمان رسمی و پیمان بینالمللی) روش برخورد با تورم متفاوت است .بطور کلی برای
قراردادهای کمتر از یک سال تورم دیده نمیشود .در مورد تورمهای کمتر از  0درصد بسته به حجم پروژه نحوه برخورد متفاوت
است ،در قراردادهای کوچک تورم در نظر گرفته نمیشود ولی در قراردادهای بزرگ چون ریسک باال است تورم در چند گزینه وجود
دارد:
 ممکن است تورم دیده نشود. بانک مرکزی شاخصهایی روزانه ،ماهانه و یا ساالنه را برای کل کاالها و خدمات و مصالح خاص در پروژههایعمرانی ،اعالم میکند .بسته به توافق طرفین از شاخصهای روزانه ،ماهانه و یا ساالنه استفاده میشود.
 سازمان مدیریت و برنامهریزی برای کارهای مختلف نظیر عملیات خاکی ،عملیات بتنریزی و قالببندی ،چوبی و غیرهشاخصهایی تعیین میکند .این شاخصها برای هر دوره سه ماهه تعیین میشوند :سه ماهه اول(بهار) ،سه ماهه دوم
(تابستان) ،سه ماهه سوم(پاییز) و سه ماهه چهرم (زمستان).
 شاخصهایی مانند تورم ،نرخ تعدیل ارز و بهره بانکی در خود قرارداد تعریف میشوند و درصدی از تغییرات قیمت ازطریق کارفرما و بقیه توسط بیمه به پیمانکاران پرداخت میشود .در قراردادهای مشاورهای نیز سازمان مدیریت و
برنامهریزی شاخص آحادبهای قرارداد مشاوره را میدهد.
در نتیجه بهترین نوع واکنش به این ریسک ،پذیرش ریسک میباشد .بدین صورت که بانک مرکزی شاخصهایی روزانه،
ماهانه و ی ا ساالنه را برای کل کاالها و خدمات و مصالح خاص در پروژههای عمرانی اعالم میکند .بسته به توافق طرفین از
شاخصهای روزانه ،ماهانه و یا ساالنه استفاده میکنند.
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ب -ریزشی بودن کانال حفاری شده
یکی از پرریسکترین عملیات اجرایی که در خالل اجرای خطوط انتقال آب وجو دارد ،عملیات گودبرداری است .متأسفانه در
پروژهها بیتوجهی و عدم وجود اطالعات کافی در خصوص نحوه کار در محلهای حفاری و عدم رعایت موازین ایمنی و بهداشتی
موجب بروز حوادث دلخراش و صدمات جبرانناپذیر به منابع انسانی مجرب و کارآزموده گردیده است که باعث تأخیر پروژه نیز شده
است .مهمترین و پرریسکترین خطر در محیطهای حفاری ریزش دیوارهها و سقوط آوار میباشد .بدین منظور جهتدهی مطالب
عمدتا به سوی ارائه راهکارهای پیشگیرانه جهت جلوگیری از بروز این گونه حوادث میباشد .تغییر شکلهای گوناگونی میتواند
درون یک کانال روی دهد .به عنوان مثال کاهش یا افزایش میزان رطوبت محل و یا رفتوآمد وسایل سنگین اطراف کانال می-
تواند به شکل خطرناکی پایداری کانال را تحت تأثیر قرار دهد .عمومیترین علل ریزش کانالها که تا به حال شناسایی شده به
شرح زیر میباشد:
 لغزش واژگون شدن برآمدگی (فرونشینی و تورم) باال آمدگی و یا فشردگی جوششراهکارهایی برای مقابله با ریزش کانال بصورت اصل دهگانه موازین ایمنی:
 در خالل حفاری و کار در کانالها مسئول  HSEو مسئول اجرای کار و یا ناظر مستقر در محل بایستی با موازینایمنی کار در چنین محیطهای اجرایی آشنایی کامل داشته باشند .متعاقبا میبایست خطرات احتمالی ناشی از
شرایط و بافتهای گوناگون خاک ،وضع آب و هوا ،لرزشها و تنشهای خارجی و  ...را شناسایی و مورد ارزیابی
قرار داده و هدایت امور را بدست گیرد.
 یکی از اقدامات اساسی که فرد مسئول بایستی انجام دهد موضوع بررسی بافت زمین و خاک محل حفاری است.با توجه به نتایج بررسی بافت زمین و خاک و امکان اتخاذ تدابیر مناسب و درخور فراهم میگردد و بدین ترتیب
روشها و مکانیزمهای به شرح ذیل جهت جلوگیری از ریزش کانال تعیین خواهد شد:
 الف) شیبدادن ،ب)پلهای کردن ،ج)شمعبندی، دپوی خاک در اطراف کانال بایستی بطور مناسب صورت پذیرد. موارد ذیل به هنگام وارد شدن کارگران به داخل کانال و یا خارج شدن آنها بایستی رعایت گردد: الف) کانالهایی با عمق  3.0متر و یا بیشتر میبایست دارای یک وسیله ثابت برای ورود و خروج باشند. ب) فاصله بین کارگران و وسیله خروج میبایست از  2.0متر کمتر باشد. ج) نردبانهای فلزی میبایست به همراه هشدار استفاده شوند به خصوص زمانی که تجهیزات الکتریکی در محلوجود دارد.
 در ارتباط با وجو آب در کانال میبایست تدابیر ویژه ایمنی اندیشیده شود. در محلهایی که سایر تأسیسات زیرزمینی از جمله خطوط و کابلهای برق ،مخابرات ،گاز و  ...وجود دارد ،می-بایست قبل از هر گونه حفاری موقعیت و عمق تقریبی هر یک از آنها معلوم شده و به اطالع کلیه کارکنان مرتبط
با عملیات حفاری رسانده شود.
 در تمامی ساعات شب میبایست محلهای تردد و حریم کانالها با فانوس قرمز و یا مشعل و محوطههای ممنوعهبا المپهای قرمز مشخص گردند تا به عابرین و خودروها آگاهی الزم داده شود.
 در هنگام کار در محلهای حفاری شده خصوصا با عمق بیش از  3.0متر میبایست کارکنان مجهز به کاله ایمنیباشند.
 لوازم و اسبابی که برای تقویت لبههای کانال استفاده میشود بایستی در شرایط مطلوب و قابل قبولی باشند. در نتیجه بهترین نوع واکنش به این ریسک ،پذیرش ریسک میباشد .بدین صورت که با رعایت اصول از قبل ذکرشده به میزان زیادی از خطرات احتمالی کاست.
ج -ناکارآمد بودن پیمانکار در مدیریت درست و برنامهریزی صحیح پروژه
کنترل پروژه ،کاهش هزینه و زمان را بههمراه خواهد داشت و کاهش زمان نیز خود منجر به کاهش هزینه میشود .قبل از
شروع پروژه زمانبندی انجام میشود ،منابع ماشینآالت و مصالح مورد نیاز پیشبینی شده و روی آنها برنامهریزی میشود و از
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برنامههای از قبل تنظیم شده هنگام اجرای پروژه استفاده بهینه خواهد شد .با کمک برنامهریزی از تلف شدن زمان جلوگیری شده
و پرت زمانی از بین میرود .هدف و وظیفه اصلی سیستم برنامهریزی و کنترل پروژه عبارت است از تهیه ،گردآوری ،ثبت و
نگهداری اطالعات و گزارشات الزم برای مدیر پروژه .برنامهریزی عملیات اجرایی در دو مرحله انجام میشود :مرحله اول برنامه-
ریزی شامل بررسی ابعاد پروژه ،مشخص کردن بخشهای اصلی و تهیه برنامه سطح یک مقدماتی ،بهمنظور مشخص شدن نقاط
ابهام و ایجاد توانایی در مدیریت پروژه بهمنظور تعین چارت سازمانی پروژه و تعیین سطح توان فنی ،اجرایی مدیران و کارشناسانی
که پروژه به آنها نیاز دارد ،میباشد .در این مرحله ضمن بکارگیری کارشناس خبره در امر برنامهریزی و روش اجرا الزم است مدیر
پروژه خود راسا بعنوان مسئول اصلی برنامهریزی ،این مرحله را هدایت و راهبری نماید تا تواناییهای وی در انتخاب همکاران و
شروع پیگیریها برای تجهیز کارگاه و راهاندازی پروژه با شناخت و تسلط کافی همراه باشد .مرحله دوم برنامهریزی پس از استقرار
تیم فنی و مدیران میانی پروژه شامل مسئول برنامهریزی و کنترل پروژه ،معاونت فنی کارگاه ،معاونت اجرایی ،معاونت پشتیبانی،
کارشناس متره و برآورد شروع میشود .در صورتی برنامهریزی محقق میشود که کلیه افراد سازمان در یک همکاری تنگاتنگ
فعالیت نمایند تعلل یا عکسالعملهای نامناسب فرد یا گروهی از پرسنل میتواند هدف را از دسترس خارج نموده و در مواردی نیز
آن را غیر قابل دسترس جلوه نماید ،همچنین میتوان با تشکیل جلساتی به بررسی برنامه زمانبندی در حضور مسئولین واحدهای
سازمانی و با مشارکت آنها بهمنظور بررسی برنامه زمانبندی و علل تأخر و تقدم فعالیتها و اثرگذاری آنها بر کل پروژه و
راهکارهای حل یا کاهش مشکالت با حضور مسئولین واحدهای اجرایی تشکیل گردد .در این جلسه مسئول کنترل پروژه وضعیت
پروژه را از نظر درصد پیشرفت فیزیکی و مالی ،تأخر وتقدم فعالیتها ،مقایسه تخصیص منابع اولیه با وضعیت موجود ،همراه با
تحلیل علل ارائه می نماید .حاصل این جلسه آگاهی از نظرات مسئولین واحدهای اجرایی و همچنین آگاهی آنها از وضعیت کل
پروژه و روند این همکاری گروهی میباشد .پس از تهیه و ارائه گزارشات کنترل پروژه در جلسات مسئولین پروژه ،ضروری است
تصمیماتی جهت کنترل تأخیرات با هدف کاهش روند تأخیرات یا جبران آنها اتخاذ گردد .این تصمیمات مکتوب شده و جهت
اطالع کلیه واحدهای مؤثر ارسال و بصورت منظم عملکرد واحدها پیگیری و به مدیریت پروژه گزارش گردد .همچنین در تعیین
روابط پیشنیازی هر فعالیت میبایست سوابق قبلی پروژه ها و نیز تجربه کارشناسان هر فن بکار گرفته شود تا در حد امکان از
ایجاد وابستگیهای اضافی و یا نادیده گرفتن این روابط اجتناب گردد.
در نتیجه بهترین نوع واکنش به این ریسک ،تعدیل ریسک میباشد .استفاده از سوابق پروژههایی با مناطق جغرافیایی و
وضعیت جهت اجرای پروژه بهترین راهکار میباشد.
د -مدیریت کارگاهی ضعیف و ناکارآمد
نقش مدیریت کارگاهی در شکلدهی سازمان پروژه و در جهتدهی استراتژیک به فرآیندهای مدیریت پروژه کامال ملموس و
تعیین کننده است و چه بسا ضعف مدیریت کارگاهی در احصاء یک یا چند مورد از فرآیندهای پروژه ،موجب نقصان هر روند
تحصیل محصول نهایی پروژه شود .عدم اجرای مطلوب پروژههای عمرانی کشور از بعد منابع ،هزینه و کیفیت ارتباط بسیار مؤثری
با رعایت یا عدم رعایت استانداردهای مدیریت اجرای پروژههای مذکور دارند .عدم استفاده و الزام کارگاههای عمرانی کشور به
استفاده از استاندارد تأیید شده بومی در حوزه مدیریت پروژه عامل اصلی در اتالف زمان و منابع کشور در اکثر پروژههای عمرانی
شده است .وظیفه مد یریت کارگاهی اجرای صحیح پروژه در مدت معین ،با منبع مالی محدود و کیفیت تعیین شده میباشد .لذا به-
منظور ساخت پروژه شناخت اولویت های آن الزامی است .مدیریت کارگاهی بعنوان رکن اصلی پروژه همواره با تیم فنی ،پروژه را
مطالعه نموده و از ابعاد پروژه آگاه میشود .لذا برنامهریزی با مسئولیت مدیر بهوسیله واحد برنامهریزی و کنترل پروژه و با همکاری
کلیه واحدهای فنی ،اجرایی و ستادهای پروژه در ابتدا و در جریان ساخت پروژه انجام میشود .مدیریت کارگاهی همواره در معرض
اتخاذ تصمیمات اجرایی و هزینهزایی پروژه قرار دارد و هر گونه عملیات اجرایی با صرف هزینه همراه است .تا زمان تدوین استاندارد
مدیریت پروژه ،استفاده یکی از استانداردهای معتبر جهانی که حداکثر تطابق را با شرایط کلی حاکم بر فضای عمومی کشور دارد
مبنا قرار گرفته و رعایت آن در پروژهها الزامی شود .همچنین تدوین استاندارد مدیریت پروژه به عنوان یک ضرورت در راستای
استفاده از منابع کشور در دستور کار قرار گیرد .مؤلفههای فرآیند ارتباطات پروژه که شامل مستندسازی پروژه ،ارائه گزارشات
پیشرفت کار و رفع موانع و تنظیم صورت مجالس و مستندات مکتوب کارگاهی ارائه شود ،ضعف در این بخش عدم انتقال تجربیات
که سهم مهمی در اجرای مطلوب پروژههای بعدی خواهد داشت را به دنبال دارد .توصیه میشود تشکیل تیم مستندسازی که
اشراف کامل به جوانب و عملیات پروژه داشته باشد بکار گرفته شود .با مشارکت کارفرما و مشاور در مدیریت فعالیتهای اجرایی و
هماهنگی بین پیمانکاران نیز میتوان مدیریت کارگاهی را افزایش داد.
در نتیجه بهترین نوع واکنش به این ریسک ،انتقال ریسک میباشد .بدین صورت که با مشارکت کارفرما و مشاور در مدیریت
فعالیتهای اجرایی و هماهنگی بین پیمانکاران میتوان مدیریت کارگاهی را افزایش داد.
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نتیجهگیری
از دیرباز در اغلب پروژههای عمرانی عملیات شناسایی ،ارزیابی و ارائه روشهای کاهنده ریسک به طور خودکار و بعضا
ناخودآگاه توسط تیمهای مدیریتی و فنی پروژهها انجام میشد .اما سیستماتیک کردن کار تحلیل ریسک ،به دالیل مختلف از
جمله :جامع کردن کار شناسایی ریسکهای پروژه ،استفاده بهینه از خرد جمعی ،مستندکردن دانش کسب شده در پروژه و امکان
ارزیابی میزان اثرگذاری مجموعه ریسک ها در کل پروژه از نظر زمان و هزینه ،در سالهای اخیر اهمیت ویژهای پیدا کرده است.
شناسایی ریسکها ،اولین مرحله از مدیریت ریسک است که پایهای برای دیگر مراحل خواهد بود .در این پژوهش با استفاده از
مطالعات انجام شده در زمینه پروژههای خطوط انتقال آب و جمعآوری دیدگاههای متخصصان و کارفرمایان داخلی ،ساختاری برای
شناسایی و طبقهبندی ریسکها ارائه شده است .پس از بررسی و آنالیز مقادیر با استفاده از روش  6 ،FMEAریسک به عنوان
مهمترین ریسکها شناسایی شدند و پس از تشکیل ساختار سلسله مراتبی و حل مسئله با استفاده از روش  ،TOPSISاز بین 6
ریسک شناسایی شده در مرحله قبل ،ریسک افزایش قیمتها و تورمها در اولویت اول قرار گرفته است.
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ه -دیرکرد در پرداختها به پیمانکار و مشاور
بر اساس اطالعات کارشناسی و اعالم انجمنهای صنفی و تخصصی و مدیران دولتی ،حجم مطالبات معوقه پیمانکاران طرح-
های عمرانی رقم قابل توجهی است .کاهش بیسابقه تخصیص اعتبارات بودجه سال  86و ادامه این روند در سال  82موجب
تضعیف توانایی مالی و اجرایی پیمانکاران و اختالل در گردش نقدینگی آنها شده است و مدیریت گردش نقدینگی را به عنوان یکی
از چالشهای مهم شرکتهای پیمانکاری و مشاور تبدیل نموده است و مدیران شرکتها و پروژهها وقت زیادی را صرف ترمیم
اختالل به وجود آمده در این زمینه میکنند .انباشته شدن بدهیهای شرکتها و پیمانکاران دست دوم ،تأمینکنندگان کاال و
خدمات ،کارگران و کارکنان پروژهها و بانکها و تعهدات قراردادی به نوبه خود این فرآیند معیوب را تشدید کرده و مشکل را به
یک عامل فشار شکننده برای مدیران شرکتها تبدیل کرده است .در صورت تداوم این مشکل و عدم حل و فصل آن ،توقف اجرای
پروژهها و ورشکستگی حداقل عاقبت مورد انتظاری است که برای این شرکتها و پروژهها میتوان پیشبینی نمود .چنانچه در طول
پروژه تأخیر در پرداختهای پیمانکار رخ دهد موجب پذیرش ریسک میگردد که راهکار مواجه با آن بهصورت زیر بیان میشود:
در صورت تأخیر در پرداخت های مالی از سوی کارفرما ،پیمانکاران و مشاوران با مشکالت مالی مواجه خواهند شد و بالتبع
پروژهها دچار تأخیر میشوند .پیمانکار در آخر هر ماه ،کارهای انجام شده را بر اساس فهرستبهای منضم به پیمان (صورت وضعیت
ماهیانه) به مهندس ناظر تسلیم مینماید .مهندس مشاور صورت وضعیت را تطبیق و کنترل کرده و ظرف مدت  33روزبرای
کارفرما ارسال می کند و کارفرما صورت وضعیت را کنترل و رسیدگی کرده و پس از کسر وجوهات قبلی پیمانکار ،مبلغ قابل
پرداخت را ظرف مدت  33روز به صورت چک در وجه پیمانکار صادر میکند .در صورتی که این پرداخت صورت نگیرد ،پیمانکار
ادعای خسارت تأخیر در پرداخت صورت وضعیت را میکند .چنانچه از راهکار انتقال استفاده شود ،میبایست جریان نقدی در فاز
مقدماتی و اخذ تعهد کارفرمایان در التزام به پرداختها ذکر شود.
در نتیجه بهترین نوع واکنش به این ریسک ،انتقال ریسک میباشد .بدین صورت که میبایست جریان نقدی پروژه در فاز
مقدماتی و اخذ تعهد کارفرماو پیمانکاران در التزام به پرداختها ذکر شود.
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چکـیده
ورزشکاران در اسکی کوهستان ،اغلب از سرعت  123کیلومتر در ساعت عبور میکنند و مقاومت هوا بهطور فراوان ای در
نتیجه مسابقه تأثیر میگذارد .در مطالعه حاضر مطالعه در مورد مقاومت هوا در اسکی آلپاین به روش عددی صورت گرفته
است .عالوه بر آن نتایج شبیهسازی با نتایج اندازهگیری از تونلهای باد و اسکیبازان واقعی اعتبار سنجی شده است .از
نتایج این مطالعه برای مشخص نمودن توزیع سرعت جریان و ساختار گرداب اطراف اسکیباز استفاده شده است .در
مطالعه حاضر ،با استفاده از روش دینامیک سیاالت محاسباتی برای به دست آوردن دینامیک سیاالت محاسباتی استفاده
شده است .بهمنظور مطالعه نیروهای اعمالشده بر اسکیباز ،برحسب میزان سرعت ورزشکار ،مقدار نیروهای ایرودینامیکی
محاسبه شدند .برای حل میدان جریان از روش حجم محدود در آن استفاده شد .در این تحقیق ،جریان سیال در اطراف
اسکیباز به روش عددی حجم محدود شبیهسازی گردید .میدان جریان با فرض جریان آشفته و جریان پایا مدلسازی و
حل شد .نتایج این مطالعه با تحقیقات قبلی مقایسه و اعتبار سنجی شد .پس از اعتبار سنجی نتایج رابطه بین سرعت
جریان و نیروهای پسا و برآ مشخص شد .با بررسی ساختار گردابه نقاط اصلی افت فشار مشخص شد .نتایج نشان میدهد
که نیروی مقاوم ایرودینامیکی در سرعت حداکثر ورزشکار برابر با  183نیوتن است.

واژگـان کلـیدی :دینامیک سیاالت محاسباتی ،اسکی ،نیروهای ایرودینامیکی ،پسا ،برآ
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نیروی مقاومت در هوا محدودکننده سرعت نهایی اسکی در پرشهای بلند است .بهبود عملکرد ورزشکار با استفاده از علم
بیومکانیک را میتوان به بهبود سه عامل افزایش نیروی پیشران ،کاهش نیروهای مقاوم و بهبود کارایی تقسیم نمود .با توجه به
اینکه نیروی پیشران در پرش اسکی وجود ندارد ،عمده بهبود در این زمینه محدود به کاهش نیروی مقام از سمت هوا بر بدن و
تجهیزات ورزشکار است .در مسابقات اسکی آلپاین ورزشکاران اغلب از سرعت  123کیلومتر در ساعت عبور میکنند [ .]1مقاومت
هوایی بهطور قابلتوجهی بر زمانهای رقابت تأثیر میگذارد .تا به امروز ،تحقیقات قابلتوجهی در مورد مقاومت هوا در اسکی آلپاین
انجام گرفته است .بیشتر مطالعات با استفاده از تونلهای باد برای بررسی ارتباط بین نیروهای ایرودینامیکی و نحوه قرارگیری
ورزشکار و همینطور طراحی تجهیزات اسکی متمرکز بودهاند [ .]0-2اگرچه مطالعات را میتوان با آزمایشات تونل باد انجام داد ،اما
طول کشیدن هر آزمایش و تأمین هزینه این دست مطالعات بسیار دشوار است.
یکراه مؤثر برای تجسم جریان در اطراف بدن اسکیباز و بررسی ویژگیهای آیرودینامیکی استفاده از دینامیک سیاالت
محاسباتی ( )CFDاست[ .]4با انجام شبیهسازی میتوان توزیع فشار در هر قسمت از بدن اسکیباز را مشخص نمود و در راستای
کاهش میزان نیروهای پسا راهکار ارائه نمود .بهطور خاص ،توزیع نیروی پسا یا درگ برای هر قسمت از بدن اسکیباز در حین
پرش قابل برآورد است ،همچنین عالوه بر مشخص شدن توزیع نیروی پسا میدان جریان در اطراف ورزشکار مشخص خواهد شد
که بر اساس آن میتوان به عنوان پایهای برای نحوه قرارگیری بدن ورزشکار و همینطور طرح های جدید برای تجهیزات اسکی
استفاده کرد .با استفاده از نتایج شبیهسازی عددی میتوان ابزارهای مربوط به ورزشکار را نیز بهبود بخشید .برونلی و همکاران []0
با بررسی ایده استفاده از تولیدکننده گردابه به این نتیجه رسیدند که به این روش با کاهش نیروی پسا میتوان زمان مسابقه را در
حدود صدم ثانیه بهبود بخشید که در مسابقات حرفهای گاهی باعث پیروزی یا شکست میشود .البته در کنار شبیهسازی روشهای
تجربی و تصویر سازی نیز بهمنظور اعتبار سنجی به کار گرفته میشوند ،به عنوان نمونه ترا و همکاران [ ]2با تزریق ذرات و تحلیل
تصاویر به روش  PIVضریب پسا در اجسام با توجه به کاربردهای ورزشی را بررسی نمودند.
ورزشکار در حین اسکی تجهیزاتی از قبیل چوب اسکی ،میله اسکی ،چکمه و کاله ایمنی را همراه دارد .در مدل کامپیوتری که
در نرم افزار گمبیت تولید شد ،این جزئیات بر اساس نمونه واقعی مدلسازی شدند.
شبکه محاسباتی در این مطالعه بر اساس آتالیز استقالل از شبکه تولید شد ،به این ترتیب که سه شبکه مختلف با تعداد سلول.
این شبکه ساختار بهطور کامل نمیتواند ساختارهای پیچیده را نشان دهد اما به دلیل محدودیت ها منابع محاسباتی به کار گرفته
شد ،در مطالعات قبلی نیز چنین شبکههایی مورد استفاده قرار گرفته است [ .]8-7سرعت جریان در ورودی سرعت به از  13تا 43
متر بر ثانیه تنظیم شده است .خروجی فشار ثابت و برابر با فشار سطح دریا تعریف شده است .فرض بر این بود که بر روی بدن
ورزشکار سیال شرط عدم لغزش را دارا است .سایر ابعاد عیر از ورودی سرعت و خروجی فشار ،از نوع شرط مرزی تقارن اعمال
شدند .در این مطالعه ،شبیهسازی های آیرودینامیکی با استفاده از نرم افزار تجاری فلوئنت انجام گرفت .پارامترهای مربوط به
شرایط مرزی و ثوابت مربوط به مدل آشفتگی بر اساس مطالعات پیشین اعمال شدند [ .]8به دلیل اینکه عدد رینولدز حاکی از
آشفته بودن جریان دارد ،مدلسازی آشفتگی بر اساس مدل کی-اپسیلون انجام شد [ .]13بررسی عددی نحوه شکل گیری گردابهها
و مباحث مربوط به آن در منابع مورد توجه قرار گرفته است [ .]14-11آسایی و همکاران [ ]10به بررسی مقاومت هوا در ورزش
اسکی پرداختند .آنها به دو روش تجربی و عددی این موضوع را بررسی نمودند .از نتایج تجربی مقاله فوق بهمنظور اعتبار سنجی
مطالعه حاضر استفاده شده است .عالوه بر این در مطالعه اولفمارک [ ]10نیز ضریب درگ ورزشکار گزارش شده است که مقدار آن
در حدود  3.0است ،که از این مقدار نیز جهت اعتبار سنجی استفاده خواهد شد.
در مطالعه حاضر رابطه بین سرعت مسابقه و نیروهای ایرودینامیکی
در حالت پرش در اسکی کوهستان با استفاده از شبیهسازی عددی بررسی
شده است .هندسه ورزشکار مشابه با یکی از مطالعات قبلی که با استفاده
از تونل باد انجام گرفته است طراحی شده است .از نتایج مطالعه مورد
اشاره جهت صحت سنجی نیز استفاده شده است .هدف دیگر مطالعه
بررسی توزیع نیروی پسا در هر قسمت از بدن ورزشکار و همچنین مطالعه
ساختار گردابه در میدان جریان حول ورزشکار است .در شکل  1ورزشکار
واقعی در تونل باد نمایش داده شده است .اگر بدن اسکیباز به عنوان
ایرفویل در نظر گرفته شود ،با مطالعه جریان سیال ،نیروهای برا و پسا
شکل  .1هندسه میدان جریان و اسکیباز []11
قابل محاسبه میباشند و از برایند آنها مقدار نیروی مقاوم به دست میآید.
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 -2تئوری
ناویر و استوکس روابط حاکم بر حرکت سیاالت دارای لزجت را برای اولین بار پایه ریزی نمودند .معادله ناویر-استوکس یکی
از پیچیدهترین مسائل ریاضی است که هنوز جواب عمومی برای آن یافت نشده است .تاکنون حتی از یکتا بودن جواب این معادله
دیفرانسیل پارهای غیرخطی نیز نمیتوان مطمئن بود .به همین علت به غیر از تعدادی مسائل ساده ،برای توصیف جریان سیال از
روابط شبه تجربی و یا روشهای عددی استفاده میشود .یک تفاوت عمده در مفهوم اصطکاک بین سیاالت و جامدات وجود دارد.
در جامدات گفته میشود که نیروی اصطکاک متناسب با نیروی به هم فشرده شدن دو سطح است .اما در سیاالت اصطکاک از
چسبیدن الیه بسیار نازک سیال به سطح جسم غوطه ور پدید میآید .صرف نظر از مقدار لزجت سیال ،همواره چنین الیهای وجود
دارد که سیال با سرعت جسم غوطهور حرکت خواهدکرد .هر دو مولفه عمودی و مماسی سرعت سیال نسبت به سطح جسم جامد
برابر صفر میشوند که به این پدیده شرط عدم لغزش گفته میشود .اگر عبارات فیزیکی موجود در معادله ناویر-استوکس بر مقادیر
شاخص فیزیکی تقسیم شوند ،معادله بدون بعد ناویر-استوکس حاصل میشود .در مکانیک سیاالت به نسبت نیروی اینرسی به
نیروی لزجی عدد رینولدز گفته میشود ،که مقدار آن مفهوم مهمی در بررسی مکانیک سیاالتی یک میدان جریان دارد .رابطه 1
تعریف عدد رینولدز را بیان می کند.
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آزمایشهای تجربی نشان میدهند که جریان میتواند دو رژیم کامالً متفاوت داشته باشد ،در سرعتهای پایین خطوط جریان
بسیار هموار و بدون تالطم هستند ،اما با افزایش سرعت و رسیدن به یک سرعت مشخص شکل هموار خطوط جریان دیگر وجود
نخواهند داشت و ذرات به شکل آشفته حرکت میکنند .عدد رینولدز در هر هندسه خاص نمایانگر وجود جریان آرام و الیهای و یا
جریان آشفته است .صرف نظر از مقدار لزجت و عدد رینولدز ،شرط عدم لغزش همواره برقرار است .در جریان پشت سر ورزشکار در
اسکی و یا جریان پشت یک استوانه ،ذرات سیال در داخل الیه مرزی سرعت بسیار کمتری نسبت به جریان سیال در خارج از الیه
مرزی دارند .به خاطر وجود اختالف فشار معکوس سیال دیگر قادر به پبشروی نیست و به سمت عقب و در جهت جریان با سرعت
باال کشیده می شود .بنابراین وقتی فشار در راستای جریان افزایش پیدا می کند و مقدار این افزایش زیاد است ،در نتیجه به احتمال
زیاد جدایش قابل توجه در سطح جسم جامد اتفاق میافتد .هر چه جسم دارای شکل هموار و منطبق بر خطوط جریان باشد ،نیروی
پسای کمتری به آن وارد خواهد شد .در نتیجه هزاران سال تکامل در موجودات آبزی یا پرندگان در مرتبه دوم اهمیت ،شکل بدن
آنها به شکل دوکی و هموار در آمده است [ .]12همین موضوع علت حرکت سریع آنها است ،با نیروی پیشروی کم دارای شتاب
زیادی هستند و هنگامی که حرکت میکنند سرعت آنها به آسانی کاهش نمی یابد .نیروهای ایرودینامیکی بهطور سنتی و بر اساس
قوانین نیمه تجربی به صورت توابعی از سرعت نسبی سیال ،سطح مقطع و چگالی سیال تعریف میشوند.
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شکل بدون بعد معادله ناویر-استوکس اهمیت عدد رینولدز در جریان سیال را نشان میدهد .با مشاهده رابطه  2میتوان
نتیجهگیری نمود که در دو مساله مشابه از لحاظ هندسی ،اگر اعداد رینولدز برابر باشند ،میدان جریان در دو حالت مشابه است.
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در روابط فوق  ،Sسطح جسم در معرض جریان v ،سرعت جریان و  ρچگالی سیال است Cd ،ضریب پسا و  Clضریب برا

میباشند .ضرایب نیروی برا و پسا توابعی از زاویه حمله و نحوه قرارگیری ورزشکار هستند .در اکثر مطالعات پیشین در حوزه ورزش
اسکی عموما تحقیقات تجربی و ضرایب نیروهای برا و پسا در تونل باد مشخص میشوند .روشهای تجربی دارای مشکالتی
هستند که یا به صورت ذاتی یا به صورت عملی بر نتایج تحمیل می شوند ،به همین دلیل یافتن راه حل جایگزین دارای اهمیت
است .استفاده از دینامیک سیاالت محاسباتی میتواند برای محاسبه ضرایب نیرویی مورد استفاده قرار گیرد .با فرض اینکه ورزشکار
قرارگیری ثابت دارد و آن را در طول پرش تغییر نمیدهد میتوان فرض کرد جریان هوا پایا است ،البته میتوان این قضیه را تعمیم
داد و با تقسیم زمان پرش به مراحل مختلف ،فرض کرد که جریان در هر مرحله در شرایط پایا است ،یعنی شرط شبه پایا برقرار
است .مقایسه نتایج محاسبات مبتنی بر روش شبه تعادلی با مقادیر اندازهگیری شده در آزمایشهای مستقیم نشان داده است که
51

روش شبه تعادلی مقادیری کمتر از مقادیر اندازهگیری شده را تخمین می زند .به نظر می رسد بزرگتر بودن اندازه نیرو در نتیجه
مشخصه های ناپایای جریان حول ورزشکار باشد [.]17
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آزمایش روش کارآمدی برای اندازهگیری پارامترهای عمومی جریان است ،مانند نیروی پسا ،نیروی برا ،افت فشار و یا ضرایب
انتقال حرارت ،در بسیاری از موارد جزئیات هم دارای اهمیت هستند ،برای مثال مهم است که بدانیم جدایش جریان کجا صورت
می گیرد و یا اینکه در کدام نقطه ،دمای دیواره از یک حد معین دما تجاوز می کند .در جایی که پیشرفتهای تکنولوژی و رقابت
نیاز به بهینه سازی طراحی دارد و یا در یک کاربرد با تکنولوژی باال نیازمند دانستن رفتار جریان هستیم .استفاده از آزمایش ممکن
است وقتگیر یا هزینه بر باشد ،در نتیجه یافتن راه حل جایگزین اهمیت بسیار دارد .معادالت حاکم بر دینامیک سیاالت از چند قرن
پیش شناخته شده اند ،اما این معادالت به جز در موارد معدودی حل تحلیلی ندارند .جوابهای تحلیلی موجود در درک اصول جریان
سی ال بسیار سودمند هستند ،اما به ندرت در کاربردهای مهندسی قابل استفاده هستند .به همین دلیل مهندسان بهطور سنتی به
استفاده از روشهایی غیر از روش حل تحلیلی روی آوردهاند.
جریان و پدیدههای مرتبط را میتوان با معادالت دیفرانسیل پارهای توصیف نمود .برای این معادالت به جز در موارد خاص
جواب تحلیلی وجود ندارد .برای محاسبه جواب تقریبی به صورت عددی باید از تقریبهای گسسته سازی و تبدیل معادالت
دیفرانسیل به دستگاه معادالت جبری استفاده کنیم .تقریبها در حوزههای کوچک از مکان و زمان اعمال میشوند و نتایج حل
عددی هم در نقاط گسسته از فضا و زمان ارائه خواهند گردید .همانند آزمایش تجربی که کیفیت ابزارهای اندازهگیری دقت جواب
را تعیین میکنند ،در روش حل عددی کیفیت گسسته سازی دقت جواب را تعیین خواهد نمود .تعدادی از مشکالت مربوط به
روشهای تجربی در بررسی نیروهی ایرودینامیکی در ورزش اسکی بیان شدند .برخی از این مسائل به راحتی توسط روشهای
دینامیک سیاالت محاسباتی قابل حل هستند .تغییر دادن شرایط مرزی هم در روش عددی بسیار آسانتر از تغییر پارامترهای
آزمایش تجربی است .به عنوان مثال تغییر سرعت پس از تولید شبکه محاسباتی چندان ایجاد مشکل نخواهد کرد .عالوه بر آن در
حل عددی میدان جریان ،اگر بخواهیم معادله ناویر استوکس سه بعدی را به صورت دقیق حل کنیم ،مجموعه ای از داده ها را به
دست خواهیم آورد که میتوان هر کمیت فیزیکی مهم را از آنها استخراج کرد .در حالی که در آزمایشهای تجربی اندازهگیری هر
پارامتر دلخواه مستلزم داشتن ابزار مستقل است.

 1-3روش حجم محدود
در روش حجم محدود از شکل انتگرالی معادالت بقا استفاده می شود .دامنه جواب به تعداد متناهی از حجمهای کنترل
همسایه تقسیم میشود و معادالت بقا به هر کدام از حجمهای کنترل اعمال میشوند .در مرکز هر حجم کنترل یک نقطه
محاسباتی قرار دارد که مقادیر متغیر در آن محاسبه می شوند .برای محاسبه مقادیر متغیر در سطوح حجم کنترل از میانیابی بین
نقاط استفاده می شود .انتگرالهای سطحی و حجمی با تقریب مناسب محاسبه میشوند .در نتیجه برای هر حجم کنترل یک
معادله جبری به دست میآید ،که تعدادی از مقادیر نقاط همسایه هم در آن وجود دارد .روش حجم محدود میتواند در هر نوع
شبکهای به کار برده شود ،بنابراین برای هندسه های پیچیده مناسب است .شبکه تنها مرزهای حجم کنترل را نشان میدهد و
نیازی نیست وابسته به مختصات باشد .تا زمانی که انتگرال سطحی (نشان دهنده شار جابه جایی و نفوذ) در حجمهای کنترل با
مرز مشترک یکسان باشند ،این روش در ذات پایستار است.
روش حجم محدود احتماالً ساده ترین و قابل فهم ترین روش برای برنامه نویسی است [ .]18تمام عبارتهایی که باید تقریب
زده شوند معنای فیزیکی دارند .به همین علت مهندسان به این روش عالقه مند هستند .عیب این روش در مقایسه با روش تفاضل
محدود ،مشکل بودن توسعه روش های باالتر از مرتبه دوم در سه بعد است .مشکل از آنجا ناشی میشود که در روش حجم محدود
از سه مرحله تقریب میانیابی ،مشتق گیری و انتگرال گیری استفاده میشود.
درروش حجم محدود از شکل انتگرالی معادالت پیوستگی استفاده می شود .اگر معادله کلی پایستگی برای کمیت  ϕرا بررسی
و فرض شود که میدان سرعت و تمام خواص سیال معلوم هستند .معادله  0پیوستگی را تضمین میکند.
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که  φکمیت فیزیکی n ،بردار یکه عمود بر سطح Γ ،ضریب نفوذ q ،شار مرزی و  Ωمرز دامنه میباشند .معادله پایستگی
انتگرالی به هر کدام از حجمهای کنترل در دامنه جواب اعمال می شود .اگر معادالت مربوط به کل حجمهای کنترل را جمع کنیم،
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با ازبین رفتن انتگرالهای سطح در حجمهای کنترل داخلی ،یک معادله کلی پایستگی به دست میآید .بنابراین پایستگی کلی در
داخل خود روش حجم محدود ایجاد می شود و این یک مزیت اساسی برای روش حجم محدود است .برای به دست آوردن معادله
جبری برای یک حجم کنترل خاص ،باید تقریب انتگرالهای سطح و حجم را محاسبه کرد.

 2-3مدلسازی
ورکز1

و با استفاده از اندازهگیری ابعاد بهطور دستی ایجاد گردید.

ابتدا ورزشکار با استفاده از نرم افزار طراحی مهندسی سالید
اصالحاتی در جزئیات ریز صورت پذیرفت ،با این وجود مشخصه های اصلی حفظ شدند .مدلسازی با اندازهگیری مستقیم از
ورزشکار اسکی طراحی به صورت دستی انجام پذیرفت .مدل هندسی و شبکه محاسباتی در شکل  2ارائه شده است .پس از طراحی
اولیه ،تغییرات نهایی در مدل در نرم افزار گمبیت ،2که پیش پردازنده نرم افزار حل است و شبکه محاسباتی را تولید می کند،
صورت پذیرفت .روند تولید شبکه محاسباتی در دینامیک سیاالت محاسباتی بهطور معمول عبارت است از شبکه بندی ریز در ناحیه
اطراف جسم که شامل الیه مرزی می شود و شبکه بندی درشت تر در نواحی دور از دیواره ها که گرادیان سرعت ناچیز و در نتیجه
لزجت سیال اهمیت کمتری دارد.

فضای اطراف ورزشکار نیز با استفاده از نرم افزار پیش پردازنده ایجاد شد .میدان جریان سیال با حذف ورزشکار از میدان خارجی ،با تولید
یک فضای هندسی مستطیلی شکل که در داخل آن حفرهای به شکل انسان قرار دارد ،به دست آمد .فضای هندسی حاصل بهمنظور استفاده
برای حل دینامیک سیاالت محاسباتی باید شبکه بندی شود .به خاطر پیچیدگی شکل ،شبکه غیر ساختار یافته با سلولهای هرمی شکل مورد
استفاده قرار گرفت.
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شکل -2شبکه محاسباتی میدان جریان حول ورزشکار

 -4نتایج
هوا با خواص ثابت در دمای  20درجه سانتیگراد بعنوان سیال فرض شد .فرض تراکم ناپذیری در شرایط موجود کامال معقول
است .چون تغییرات دما قابل صرف نظر هستند ،از معادله انرژی صرف نظر کرده و تنها معادالت پیوستگی ،مومنتوم و آشفتگی حل
میشوند .معادالت مومنتوم در مختصات مکانی دارای دقت از مرتبه دوم هستند .شبکه محاسباتی شامل حدود یک میلیون سلول
بود .برای حل از نرم افزار فلوئنت 0استفاده شد [ .]18یوسفی و همکاران [ ]23و همینطور وفادوست و همکاران [. ]21
برای محاسبه ضرایب نیرویی ،ابتدا نیروی وارده از طرف سیال توسط انتگرال گیری فشار روی سطح محاسبه شد ،سپس با
استفاده از روابط  0و  4و با جایگذاری مقادیر مرجع ضرایب نیرو محاسبه شدند .بهمنظور اعتبار سنجی نتایج مطالعه حاضر ،نیروی
ایرودینامیکی مقاومت هوا در این تحقیق که بر اساس شبیهسازی عدد محاسبه شد و یک مطالعه تجربی در شکل  0نمایش داده
شده اند.

1 Solid works
2 Gambit
3 Fluent
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شکل  .1اعتبار سنجی نتایج شبیهسازی عددی
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حداکثر مقدار نیروی پسا در سرعت  43متر بر ثانیه اتفاق میافتد و برابر با  183نیوتن است .نتایج تجربی و نتایج حاصل از
شبیهسازی در سرعتهای پایین قدری اختالف دارند که در محدوده دقت مهندسی است و میتوان با دقت مدلسازی آشفتگی آن را
توجیه نمود .با افزایش سرعت جریان میزان اختالف بین دو روش نیز کاهش پیدا میکند .میدان فشار در اطراف ورزشکار در شکل
 4نمایش داده شده است .گردابههای جدا شده از روی بدن ورزشکار نیز در ادامه جریان قابل مشاهده هستند .الزم به ذکر است که
شکلهای میدان جریان که در ادامه ارائه شدهاند در جریان با سرعت  13m/sهستندو

70 Pa

35

10

-10

شکل  .4میدان فشار در اطراف ورزشکار در سرعت

10 m/s

وجود گردابه ها در میدان سرعت قابل توجه است .گردابهها جدا شده در پشت سر اسکی بعلت گرادیان سرعت باال در کناره
ایجاد میشوند گردابهها با تبدیل انرژی سیال به سرعت بر اساس قانون برنولی به کاهش فشار کمک میکند .در نتیجه باعث
افزایش نیروی پسای تولید شده میگردد .گردابه های تولید شده با گذشت زمان شروع به حرکت میکنند باعث به وجود آمدن یک
جریان جت سیال میشوند ،که عکس العمل نیروی جریان جت ،به ورزشکار وارد میآید .شکل  0بهطور مشابه میدان سرعت
اطراف ورزشکار را نمایش میدهد .بین شکل  4و شکل  0میتوان به این نکته پی برد که هر جا سرعت کاهش یافته است ،مقدار
فش ار افزایش پیدا کرده است که این مساله با قانون برنولی قابل توجیه است .به همین ترتیب ،در اطراف گردابهها نیز به دلیل
افزایش سرعت چرخش ،فشار کاهش پیدا میکند .توابع جریان در اطراف ورزشکار نیز در شکل  2ارائه شده است.

8
14 m/s
شکل  5میدان سرعت در اطراف ورزشکار در سرعت 10 m/s
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2

شکل  6توابع جریان در اطراف ورزشکار در سرعت 10 m/s

نتیجهگیری
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با توجه به نتایج مشخص گردید که استفاده از روشهای دینامیک سیاالت محاسباتی کامالً قابل اجرا و دارای کاربرد در
بررسی حرکت و نیروهای وارد بر ورزشکار در ورزش اسکی است .البته در صورت حرکت ورزشکار ،بهمنظور شبیهسازی دقیق
جریان به روش دینامیک سیاالت محاسباتی ،تهیه فیلم از حرکت ورزشکار و دانستن مشخصات سینماتیکی اعضا بدن الزم است.
مالحظاتی در مورد مشخصات میدان جریان و به ویژه بررسی صحت فرض پایا بودن جریان صورت پذیرفت .وجود گردابهها در
میدان جریان نشان میدهد که انرژی سیال از فشار به سرعت تبدیل میشود و این موضوع باعث افزایش اختالف فشار در دو
طرف میشود .مدلسازی آشفتگی در شبیهسازی عددی اهمیت قابلتوجهی دارد ،انرژی جنبشی آشفتگی در شکل  7نمایش داده
شده است ،که تأثیر ورزشکار بر ایجاد آشفتگی را در میدان جریان نمایش میدهد.

شکل  7وجود گردابه ها در میدان جریان سیال حول ورزشکار

بهمنظور محاسبه ضریب پسا ،سطح برخورد ورزشکار در حالت خمیده برابر با  3.4متر مربع در نظر گرفته شد .چگالی هوا نیز
ثابت و برابر با  1.2کیلوگرم بر متر مکعب لحاظ شد .در نتیجه ضریب درگ نیروی مقاوم بر ورزشکار نیز مقدار ثابت و در حدود
 3.40محاسبه شد.
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ارزیابی و تحلیل شبکههای حسگر مبتنی بر رویکرد الگویسازی

محمدجواد صفائی ،1سیدعلی رضوی ابراهیمی،*2
زهرا

جورمند3

تاریخ دریافت89/40/13 :
تاریخ پذیرش89/40/40 :
کد مقاله31330 :

چکـیده
پژوهش حاضر ،به ارزیابی و تحلیل شبکههای حسگر مبتنی بر رویکرد الگوی سازی پرداخته شده است .برای نیل به این
هدف ،ابتدا سعی شده تا از سناریوی ای استفاده کنیم که از خوشهبندی شبکه بهره میبرد .ابتدا با به دست آوردن
توزیعهای فاصله برای سنسورها با یکدیگر و با سرخوشه (هِدِر) و نیز توزیع فاصله سرخوشهها تا ایستگاه اصلی ،از طریق
شبیهسازی ،توانستیم توزیع تداخل و نتیجتاً توزیع نسبت سیگنال به نویز و تداخل را در این شبکه ،برای هر دو الیه درون
خوشه و برون خوشه ،به دست آوریم و سپس با استفاده از فرمولبندیهای شبکه اقتضایی و سپس تعمیم به حالت خاص
سناریوی شبکه سنسوری ،فرمهای مناسب و فرم بسته را در هردو الیه شبکه ،برای تخمین تابع توزیع ظرفیت به دست
آوردهایم .با مقایسه این نتایج تحلیلی با نتایج حاصل از شبیهسازیها ،صحت آنها را تصدیق نمودیم .برای بررسی مسئله
مقیاسپذیری نیز با کمک شبیهسازیها به ازای پارامترهای مختلف شبکه ،مانند تغییر چگالی سنسورها و سرخوشهها در
سطح شبکه ،تغییر مقادیر نمای تضعیف کانال ،تغییر حد آستانه برای ظرفیت قطع ،اضافه نمودن فیدینگ (با توزیع رایلی)
و  ...مقادیر میانگین و مجموع ظرفیت ارگادیک و قطع را در هر حالت به دست آورده و مقایسه نمودهایم .با شروع از
سناریوی پراکنده (تنک) و حرکت به سمت سناریوی متراکم (چگال) ،ابتدا مقادیر ظرفیت کل با اضافه شدن تعداد
سنسورها و نیز افزایش توان دریافتی در سرخوشهها ،افزایش یابد.

واژگـان کلـیدی :ارزیابی ،تحلیل ،شبکههای حسگر ،شبیهسازی ،مقیاسپذیری

 -8دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر -نرم افزار ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
 -3استادیار ،گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایرانdr_ali_razavi@yahoo.com ،
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر -نرم افزار ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
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شبکههای سنسوری یکی از پرکاربردترین مباحث روز در بحث جمعآوری اطالعات از محیط پیرامون زندگی انسان میباشد.
نهتنها بررسی محیط اطراف بلکه کنترل آن نیز از کاربردهای شبکههای سنسوری است ( .)Rezagah,2011در حالتی که
سنسورها بدون سیم باشند ،در کنار افزوده شدن پیچیدگی ،کاربردها و مزایای زیادی نیز حاصل میگردد این شبکه از صدها یا
هزاران سسنسور تشکیل شدهاند و به هر سنسور نام گره اتالق میشود .در یک سیستم سیمی ،نصب حسگرهای زیاد معموالً به
خاطر افزایش هزینه سیمکشی میسر نیست .جاهائی که تا پیشازاین غیرقابل دسترس بودند مانند داخل موتورهای کارخانهها ونیز
مکانهای خطرناک و متحرک بهوسیله  WSNها قابل دسترسی است ( .)Sanatkar&mohammadi, 2010از نظر ساختاری،
شبکههای بدون سیم را میتوان به دو دسته کلی تقسیم کرد .یک دسته با ساختار سلولی 3هستند که همه گره ها مستقیما با
ایستگاه مرکزی 0در ارتباط هستند و ارسال و دریافت اطالعات از یک گره به گره دیگر ،با واسطه این ایستگاه مرکزی صورت
گرفته و کنترل میشود .دسته دوم شبکههای با ساختار اقتضایی (موردی ،ادهاک) هستند .در این شبکه ها همه گره ها از نظر
توانایی ها و وظایفی که دارند ،یکسان هستند .به این ترتیب شبکههای اقتضایی بدون سیم ،از تعدادی گره تشکیل میشود که
قادرند بدون نیاز به ایستگاه مرکزی یا هرگونه تجهیزات زیرساخت 1پیش ساخته ،بصورت خودکار یک شبکه تشکیل دهند
( .)Rezagah,2011در چنین شبکههایی در غیاب ایستگاه مرکزی ،خود گره ها کلیه وظایف مسیریابی و کنترل شبکه را عمدتا با
استفاده از الگوریتم های کنترلی توزیع شده ،بر عهده دارند ( .)Goldsmith,2005بدلیل وجود این ویژگی شبکههای بدون سیم
اقتضایی این ویژگی را دارند که با استفاده از گره های موجود ،به سرعت تشکیل و راه اندازی شوند .شبکههای سنسوری بدون سیم
که زیر مجموعه ای از شبکههای اقتضایی میباشند ،تفاوت مختصری با آن دارند؛ احتیاج است نهایتا تمام اطالعات جمع آوری
شده از محیط را ،مشابه با روشهای مسیریابی و رله کردن اطالعات در شبکههای اقتضایی ،به سمت یک ایستگاه مرکزی منتقل
کنند؛ اما این ایستگاه مرکزی بر خالف شبکههای سلولی ،نقشی در چگونکی تولید شبکه و کنترل بر نحوه مسیریابی و ارتباط میان
گره ها یا همان سنسورها ،ندارد (.)Francescheli and Stornelli, 2006
برای باال بردن دقت و نزدیک تر شدن به واقعیت ،باید حجم داده ها افزایش یابد .بدین منظور باید تعداد گره های شبکه
افزایش یابد .با افزایش تعداد گره های یک شبکه حسگر در واحد سطح ،عالوه بر افزایش نسبت سیگنال به نویز و تداخل و یا
کاهش نرخ خطای بیت )BER( 0به علت افزایش توان ،توان سیگنالهای تداخلی رسیده به هر گره نیز بیشتر می شود .رسیدن به
نقطه بهینه که در آن نسبت سیگنال به نویز و تداخل بیشینه ویا BERکمینه شود ،یکی از اهداف ما در این پروژه است که همراه
با معیار ظرفیت مطرح می گردد .از طرفی باید شرایط کانال همچون تلفات سایه 3و محو شدگی در بررسی پارامتر های شبکه نیز
لحاظ گردد .یک مسئله مطرح در مورد شبکههای حسگر تصویر برداری بدون سیم ،0بررسی قابلیت مقیاسپذیری این شبکه
هاست ( .)Li, 2008رسیدن به اینکه در واقع چه تعداد سنسور می تواند در عین حداقل بودن ،برای بدست آوردن اطالعات کامل
از محیط ،دارای تعداد مناسب و کافی باشد ،مبحث اصلی ما در این پایان نامه است که آنرا با عنوان مقیاسپذیری ،بیان میکنیم.
مقیاسپذیری اینگونه بیان می شود که با درنظر گرفتن یک معیار خاص به عنوان معیاری برای کنترل عملکرد ،7کم شدن یا اضافه
کردن چگالی سنسورها در واحد سطح (اگر ناحیه توزیع سنسورها را دو بعدی در نظر بگیریم) چه تاثیری در بهبود یا بدتر شدن این
معیار عملکرد ،خواهد داشت .میتوان بهینه ترین حالت را برای چگالی مناسب سنسورها در سناریو های مختلف توزیع شبکه و
برای معیارهای مختص هر کاربرد ،محاسبه نمود و درکنار کاهش هزینه های اضافه ،به بهترین بازدهی سیستم نیز نزدیک شد
(.)Laurence et al,2010
در نگاه ما ،از زاویه دید الیۀ فیزیکی به شبکه ،معیار های ظرفیت ارگادیک و ظرفیت قطع و بالتبع نسبت سیگنال به نویز و
تداخل ،مورد توجه خواهند بود؛ در این میان تخمین ظرفیت شبکه مسئله ایست که به نوعی با سایر مسائل ذکر شده در ارتباط
است .تعیین ظرفیت شبکه عالوه بر آنکه برای تضمین کیفیت سرویس 9برای کاربران آن مورد نیاز است ،در مسیریابی مناسب و
کارامد شبکه نیز موثر است .در شرایطی که باالتر از حد ظرفیت شبکه به آن بار تحمیل شود ،به دلیل وجود تراکم در بعضی گره

1 Cellular
2 Base station
3 Infrastructure
)4 BER (Bit Error Rate
5 Shadowing
6 Imaging Sensor Networks
7 Performance metric
)8 Quality of Services (QOS
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ها ،تعدادی از بسته های اطالعات حذف 3می شوند .با حذف این بسته ها نه تنها بخشی از دیتای شبکه از بین می رود ،بلکه
مقداری از اطالعات مربوط به مسیریابی هم از بین میرود (.)Haraty et al, 2012
ارتباط حداکثر میزان ظرفیت یا نرخ انتقالی که می تواند به هر گره اختصاص یابد با تعداد گره های شبکه مسئله مقیاسپذیری
شبکه را مطرح می کند؛ از یک طرف با افزایش تعداد گره ها ،قابلیت اطمینان و پوشش شبکه افزایش می یابد اما از طرف دیگر
هرچه سطح زیر پوشش شبکه بیشتر باشد ،برای به مقصد رسیدن اطالعات ارسالی الزم است که سایر گره ها در مسیریابی و رله
اطالعات همکاری کنند .بنابر این ظرفیت یا نرخ انتقال ای که به هر گره اختصاص می یابد ،تنها به ترافیک آن گره وابسته نیست
و به باری که از جانب سایر گره ها به آن تحمیل می شود نیز بستگی دارد .این مسئله می تواند شدیدا روی ظرفیت سیستم تاثیر
منفی بگذارد (.)Ananthasubramaniam and Madhow,2005 and 2007
بدست آوردن ظرفیت برای سناریو های مختلف بطور تحلیلی ،کار دشواری است و نیاز به بهره بردن از تقریب های آماری
برای رسیدن به نتایج منطبق بر شبیهسازیهاست .هدف ما اینست که با در نظر گرفتن سناریوی نسبتا پیچیده اما کاربردی و دارای
مزایای فراوان و با در نظر داشتن فرض های ساده کننده وتا حد امکان عملی ،مقدار و توزیع ظرفیت را بطور تحلیلی و همراه با
شبیهسازی بدست آورده و با بررسی مقیاسپذیری در این شبکهها ،اثرات تعداد سنسورها را بر این معیارهای عملکرد بسنجیم و در
صورت امکان مقادیر بهینه ای را برای تعداد مناسب سنسورها بیابیم.

 -2مرور بر پیشینه و تحقیقات انجام شده در شبکههای حسگر
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در زیر تحقیقات و مطالعاتی که تا کنون در زمینه های ظرفیت ،نرخ انتقال ،مقیاسپذیری و سناریو های مختلف در شبکههای
بدون سیم اقتضایی و سنسوری صورت گرفته است را بیان میکنیم.
در منبع ( )Sousa and Silver, 1990بیان شده است که برای شبکه ای شامل  nگره ،هر گره می تواند اطالعات مختلفی
برای هر یک از ) (n-1گره دیگر ارسال کند و بنابر این ظرفیت شبکه در یک فضای ) n(n-1بٌعدی تعریف میشود .در این حالت
تحت هر استراتژی ارسال در شبکه ،نظیر استفاده از ارسال با نرخ متغیر ،0مسیریابی یک مرحله ای (یک گامه) 1و چند مرحله ای
(چندگامه) ،0حذف متوالی تداخل )SIC( 3و  ،...یک نرخ قابل حصول 0بین ) n(n-1زوج-گره مبدا-مقصد بدست میآید .مجموعه
تمام این گروه ها ،فضای ظرفیت را تشکیل میدهد.
با توجه به اینکه فضای ظرفیت شبکه ) n(n-1بٌـعدیست ،حتی برای شبکه ای با تعداد محدود ،محاسبه فضای ظرفیت قابل
تخصیص به هر گره ،یک مسئله پیچیده و همچنان حل نشده تئوری اطالعات است ( .)Gupta and Kumar,2000بطور کلی
مسئله تعیین ظرفیت در تئوری اطالعات 7در گروه مسائل مربروط به ظرفیت کانال های رله یا کانالهای تداخل دسته بندی می
شود که در آنها یک گره ،مبدا و یک گره دیگر مقصد اطالعات است و سایر گره ها در صورت امکان به عنوان رله در این انتقال
اطالعات کمک میکنند.
در مراجع ( )Best et al,2003فضای ظرفیت برای یک شبکه اقتضایی که در آن بر اساس تقسیم زمانی ،9منابع در اختیار
مسیر های مختلف قرار میگیرند ،به صورت تحلیلی برای توپولوژی ها و پروتکلی های ارسالی مختلفی بررسی شده است .با در نظر
گرفتن محوشدگی متغیر با زمان برای کانال بدون سیم ،ظرفیت برای هر حالت محاسبه شده و نشان داده شده که در هر یک از
استراتژی های چندگامه ،استفاده مجدد از یک طیف فرکانسی در محدوده های دور از هم 8و  SICبه شدت ظرفیت را افزایش
میدهند و در مقابل کنترل توان 34تنها در صورتی می تواند بهبود قابل مالحظه ای در ظرفیت ایجاد کند که از نرخ ارسال وفقی،33
استفاده نشده باشد .محدودیت اصلی نتایج مراجع ( )Best et al,2003در این است که با افزایش تعداد گره ها پیچیدگی روابط و
ابعاد ماتریس های فرمول بندی روابط ظرفیت ،به سرعت افزایش می یابد.
1 Drop
2 Variable rate transmission
3 Single-hop routing
4 Multi-hop routing
)5 SIC (Successive Interference Cancelation
6 Achievable rate
7 Information Theory
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9 Spatial reuse
10 Power control
11 Adaptive rate
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در مرجع ( )Ramanathan and Redi, 2002یک سری قضایای کلی تئوری اطالعات درباره اطالعات متقابل 3برای
بررسی ظرفیت کانالهای رله معرفی و اثبات شده است که مبنای بسیاری ار تحقیقات بعدی در زمینه محاسبه فضای ظرفیت و یا
ظرفیت کل کانال در یک شبکه بدون سیم اقتضایی بوده است .با توجه به اینکه به نظر میرسید که یافتن پاسخی به صورت یک
فرم بسته یا قابل محاسبه برای کل فضای ظرفیت شبکه دور از دسترس باشد ،برای بدست آوردن یک دید کلی می توان فرم ساده
تری از مسئله ظرفیت را در نظر گرفت .بدین ترتیب که بجای آنکه نرخ انتقال قابل حصول بین هردو گره در شبکه مد نظر قرار
گیرد ،کل ظرفیتی که می توان از شبکه بدست آورد بررسی شود .در مرجع ( ،)Rezagah, 2011برای این مهم فرم تقریبی و فرم
بسته را برای شبکه اقتضایی بدست آمده است که ما نیز آنرا برای شبکه سنسوری در دو الیه درون خوشه ای و برون خوشه ای،
تعمیم داده ایم و در تحلیل ها به کار برده ایم.

 -3مدل سیستم و سناریوی مورد بررسی در شبکه حسگربدون سیم
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در این بخش مدلهایی را که برای سناریوی شبکه سنسوری در تحلیل و شبیهسازی استفاده خواهیم کرد را بیان می کنیم.
حتی با فرض مسیریابی و زمانبندی بهینه ،ظرفیت اختصاص یافته به هر گره با افزایش تعداد گره های شبکه ،به سمت صفر می
رود .دلیل این مسئله آنست که با افزایش تعداد گر های شبکه ،گره های میانی ،بخش عمده منابع خود (شامل پهنای باند ،زمان،
فرکانس و )...را به ارسال بسته های سایر گره ها اختصاص میدهند و بنابر این فقط بخش کوچکی از منابع برای بسته های
خودشان باقی می ماند .برای جبران این اثر ،ما در سناریو ای که در ادامه به آن خواهیم پرداخت ،از خوشهبندی شبکه و گره های
متفاوتی به نام  Headerبه عنوان سرخوشه بهره برده ایم که وظیفه این گره ها صرفا رله کردن اطالعات (و یا اعمال یک سری
پردازش های مفید روی اطالعات) دریافتی از سنسورهای درون خوشه خود هستند و از طرفی از قابلیت ارسال چندگامه و رله کردن
اطالعات سنسورها توسط دیگر سنسورها صرف نظر کرده ایم .از طرفی هنگامیکه تعداد گره ها به مقادیر بزرگی برسد ،در این
حالت دیگر روشهای مرسوم برای جمع آوری اطالعات که بر پایه شبکه سازی بدون سیم چندگامه 0هستند ،عموما ناکارامد خواهند
بود؛ خصوصا هنگامیکه گره کلکتور دور از میدانهای سنسوری باشد .با توجه به کارهای انجام شده در ( Rezagah and
 )mohammadi, 2006 and 2009روشهای چند گامه برای اندازه های خیلی بزرگ شبکه ها توانایی ندارند؛ بنابراین ما در
سناریوی خویش از ترکیب خوشهبندی شبکه و ارسال تک گامه در هر الیه (که مجموعا معادل با دوگامه در کل شبکه است اما با
تفاوت در فرکانس کاری یا کدینگ مورد استفاده در هر الیه) استفاده میکنیم.
مشکل اساسی دیگر در این شبکه ها ی گسترده ،مشکل آدرس دهی و مسیریابی برای آنهاست .به منظور حل همزمان مشکل
آدرس دهی و مقیاسپذیری ،میتوان با کمک تصویر برداری 1به منظور رسیدن به یک «شبکه حسگر سنسوری» که در آن
سنسورها نقش پیکسل ها را بازی کرده و توسط گره کلکتور تصویر برداری میشوند ،پرداخت .سپس کلکتور می تواند از پردازش
راداری و تصویری بر روی سیگنال دریافتی برای مکان یابی گره ها و نیز از تکنیک مدوالسیون چند کاربره برای دمدوالسیون
اطالعات آنها استفاده کند ( .)Ananthasubramaniam and Madhow, 2007بر این اساس ما از یک معماری از
شبکههای سنسوری بدون سیم به صورت شبکههای سنسوری تصویری است ،استفاده کرده ایم که در آن گره ها مانند پیکسل
رفتار می کنند که به صورت الکتریکی پرتو هدایت ارسالی توسط گره کلکتور (ایستگاه مرکزی) را بازتاب و یا احتماال مدوله میکند.
گره کلکتور از رادار های دهانه ترکیبی ( )SARو تکنیکهای پردازش تصویر برای پیدا کردن مکان گره (سنسور) ها استفاده می
کند .فرض بر این است که سنسورها نیاز به دانستن مکان خود و همچنین ارتباط با یکدیگر را ندارند و به صورت تصادفی مستقر
شده اند .این بخش را که تقریبا متفاوت از هدف ما در این پروژه است را در اینجا بیان نمیکنیم و صرفا ذکر این نکته کفایت می-
کند که نتیجه حاصله از این مباحث در یک کنفرانس بین المللی ( )IST 2012چاپ شده است ( .)Haraty et al,2012یک
شبکه سنسوری دو بعدی به شکل مستطیل داریم (صرف نظر از ارتفاع) که برای جمع آوری اطالعات تصویری بکار میرود .فرض
اطالعات تصویری برای کلیت مسئله به فرم تصویر های دیجیتالی محدود نشده است و هرگونه اطالعاتی که بصورت ماتریس
های دو بعدی ،از محیط جمع آوری می شود را شامل می شود .تفاوت با سنسورهای عادی که اطالعات را یک بعدی جمع آوری
می کنند ،در باال بودن حجم اطالعات در حالت تصویری و نیاز به پهنای باند بیشتر برای ارسال در نرخ باالتر است تا تاخیر تاثیر
زیادی بر ارسال ها نداشته باشد و در نتیجه فیدینگ بصورت فرکانس گزین 0خواهد بود.

1 Mutual information
2 Multi Hop
3 Imaging
4 Frequency Selective
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در این شبکه  Nسنسور (گره) داریم که در مکانهای تصادفی با توزیع یکنواخت و مستقل از همدیگر واقع شده اند .در بعضی
حاالت می توان مکان این گره ها را بصورت یکنواخت یا روی اضالع یا رئوس یک گراف منظم قرار داد که مزایا و معایب خود را
داراست .همانند سنسورها H ،هِدِر ( سرخوشه) هم داریم که در مکانهای تصادفی با توزیع یکنواخت و مستقل از همدیگر و مستقل
از سنسورها ،قرار گرفته اند .یک گره مرکزی یا ایستگاه پایه ( 3)BSداریم که میتواند بسته به کاربرد آن ،در مرکز ناحیه یا در ضلع
کناری ناحیه قرار گیرد .در ابتدای تحلیل ما آنرا در ضلع کناری ناحیه قرار دادیم اما برای بوجود آمدن تقارن آنرا به مرکز ناحیه
سنسوری منتقل کردیم .سنسورها و هِدِر ها دارای آنتن همه سویه 0هستند؛ البته می توان از آنتن های جهتی نیز برای دیگر کاربرد
ها استفاده کرد .رنج حسگری برای سنسورها را  Rدر نظر میگیریم که متناسب با ابعاد ناحیه در حدود چندین متر انتخاب خواهد
شد .رنج موثر ارسال برای سنسورها را ) r (rangeطوری در نظر میگیریم که از رنج حسگری بیشتر باشد تا بتواند به فواصل
دورتری اطالعاتش را ارسال کند؛ اما کماکان در حدود چندین متر خواهد بود .با هدف بررسی اثرات تداخل در مدل فیزیکی و تعیین
نسبت سیگنال به نویز ،از کنترل دسترسی کد  CDMAبهره برده ایم و فرض بر این است که کدها متعامد بوده و تعدادشان به
اندازه کافی زیاد است که مشکل تعداد کد نداشته باشیم .از طرفی چون از کدینگ متعامد بهره می بریم نیازی به تعیین رنج تداخل
و استفاده از پروتکلی حسگر حامل و جلوگیری از تصادم CSCA ،1نمی باشد (.)Sanatkar and Mohammadi, 2010
دو سناریو برای معماری شبکه میتوان به کار برد:
 معماری یکنواخت :0که در آن همه گره ها (سنسورها) نقش یکسانی را برای جمع آوری اطالعات و رله کردن آن ایفامی کنند .در این سناریو قابلیت ارسال و انتقال چندگامه 3یا تک گامه اطالعات وجود دارد.
 معماری سلسله مراتبی :0در این معماری شبکه را به منظومه (خوشه) های کوچک تقسیم میکنیم و یک یا چندین گرهرا به عنوان سرخوشه برای هر کدام از این مجموعه ها در نظر می گیریم .سنسورهای درون هر منظومه به شکل یک
شبکه کوچک یکنواخت ،اطالعات تولیدی از محیط را به سرخوشه خودشان ارسال می کنند و این سرخوشهها ،در
فرکانس دیگری (برای جلوگیری از تداخل با فرکانس ارسال سنسورها) و یا در کدینگ دیگری که پیوستگی کمی با
کدهای سنسورها دارد و یا حتی در بازه های زمانی ای که توسط تقسیم زمان به هِدِر ها اختصاص می یابد ،شبکه
یکنواختی تولید کرده و اطالعاتشان را بطور تک گامه یا چند گامه به سمت ایستگاه اصلی یا گره مقصد ارسال می کنند
(.)Rezagah and Mohammadi, 2011
بر خالف سنسورها ،هِدِر (سر خوشه ها) از محیط اطالعاتی جمع نمی کنند بلکه فقط وظیفه ارسال اطالعات دریافتی از
سنسورها را به ایستگاه مرکزی دارند .بدین منظور نیاز است تا از نظر توانایی ها دارای ویژگی های متفاوتی با سنسورها باشند
خصوصا اینکه چون رنج ارسالشان در حالتی که مستقیما به ایستگاه مرکزی ارسال میکنند ،باید حداقل به اندازه نصف طول شبکه
(اگر ایستگاه در مرکر قرار گرفته باشد) باشد ،در نتیجه باید توان خیلی بیشتری نسبت به سنسورها ذخیره کرده باشند .همچنین
گاهی برای باالبردن بهره شبکه و بهبود کار ائی قابلیت هایی را به هِدِر ها اضافه می کنند که نیازمند پیچیدگی بیشتر هِدِر هاست،
مثال قابلیت تشخیص خطا و تصحیح آن یا قابلیت های فشرده سازی اطالعات دریافتی از سنسورها قبل از ارسال و یا قابلیت
مدیریت بر عملکرد سنسورهای درون خوشه ای و نیز توانایی برای مسیر یابی سنسورها و  ...که همگی این قابلیت ها ،نیاز به
افزایش هزینه برای رسیدن به عملکرد مناسب تر ،بسته به کاربرد شبکه ،خواهند داشت (.)Akeildz et al, 2007

شکل  :1یک نمونه شبکه خوشهبندی شده با قابلیت چندگامه در هِدِر ها
1 Base Station or Sink
2 Omnidirectional
)3 Carrier Sense- Collision Avoidance (CSCA
4 Flat
5 Multi-Hop or Single-Hop
6 Hierarchical
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برای خوشهبندی شبکه و نحوه انتخاب گره های سرخوشه ،راه های زیادی وجود دارد؛ یکی از روشهای مرسوم و در عین حال
ساده ،اینست که سنسورها بسته به اینکه حداقل و حداکثر فاصله برای ارسالشان چقدر است ،در این بازه نزدیکترین هِدِر را به
خودشان به عنوان سرخوشه خودشان ،انتخاب کنند .در این حالت اگر در رنج ارسال سنسوری ،هِدِر ای قرار نداشت این سنسور می
تواند با ارسال اطالعاتش به سنسورهای مجاورش که احتماال در خوشه دیگری قرار دارند ،با واسطه این سنسور در خوشه ای قرار
بگیرد؛ که البته به علت پیچیده شدن موضوع در سناریو ما ،از قابلیت چند گامه درون کالستر ها و رله کردن اطالعات دیگر
سنسورها توسط یک سنسور صرف نظر کرده ایم که نهایتا می توان با انتخاب مناسب تعداد هِدِر ها (عموما تعداد هِدِر ها از جذر
تعداد سنسورها بیشتر باشد و یا رنج ارسال سنسورها به حد کافی باشد) ،فقط تعداد خیلی اندکی از سنسورها بدون خوشه باقی بمانند
و در تشکیل شبکه همکاری نکنند (.)Gastper and Vetterli, 2002

 -4مدل سازی و اثر پارامتر ها و تحلیل آنها
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عواملی نظیر نویز و محوشدگی که قبال برای سادهتر شدن تحلیلها نادیده گرفته شده بودند در شبیهسازی در نظر گرفته می-
شوند و بسته به نیاز آنها را اعمال میکنیم یا نمی کنیم .همچنین ،برخالف تحیل ریاضی که در آن تنها یک تداخل کننده به
عنوان عامل نامطلوب غالب در نظر گرفته شده بود ،در شبیهسازی اثر توان دریافتی از کلیه تداخل کنندهها به حساب میآید .در
اینجا به دو نکته توجه میکنیم.
اوال اینکه چگونه می توان تشخیص داد آیا همه این سنسورها متعلق به آن هِدِر بوده اند که بتوانند اطالعات را منتقل کنند یا
بخشی از اطالعات از دست رفته است؟
دوما ،چه تعداد سنسور برای تشخیص یک پدیده کافی است؟
برای پاسخ بخش اول ،نیازی نداریم که بدانیم هر سنسور متعلق به کدام هِدِر و خوشه است اما در صورت نیاز ،می توان توسط
یک الگوریتم دو مرحله ای آنرا بدست آورد .در مرحله اول تعیین مکان سنسورها و هِدِر ها به هر طریقی و در مرحله دوم یک
الگوریتم ریاضی ساده برای تعیین نزدیک ترین هِدِر ها به سنسورها و البته با در نظر گرفتن محدودیت رنج ارسال سنسورها.
اما اینکه تمام سنسورها بتوانند حداقل در رنج ارسال خود ،یک هِدِر را مشاهده کنند تا در صورت فعال شدن بتوانند اطالعات را
مخابره کنند ،خود یک معیار مهم است که مقیاسپذیری و میزان چگالی هِدِر ها را در الیه باالیی شبکه بر اساس مساحت ناحیه،
چگالی سنسورها ،رنج ارسال سنسورها و فراوانی وقوع پدیده های طبیعی ،مشخص میکند .این بخش حداقل نیاز ما برای
جلوگیری از ازدست دادن تشخیص یک پدیده و یا جلوگیری از ایزوله شدن یک یا چند سنسور در شبکه را مطرح میکند اما پاسخ
به سوال دوم که حداقل تعداد سنسورها برای نه فقط تشخیص رخداد یک پدیده بلکه برای تشخیص آن و جمع آوری اطالعات،
چقدر است ،خود یک محدودیت یا پارامتر مهم دیگر است که در تعیین مقیاسپذیری نقش اساسی دارد.
فرض میکنیم برای تشخیص هر پدیده و جمع آوری اطالعات آن ،نیاز باشد که حداقل  3سنسور فعال شده و آنرا تشخیص
بدهند؛ پس می توان معیاری برای مقیاسپذیری اینگونه تعریف کرد :هرگاه حداقل تعداد سنسور الزم برای جمع آوری اطالعات
(گرفتن تصویر) ،برای یک پدیده طبیعی فعال نشوند ،آنگاه درصدی از حجم اطالعات مورد نیاز را ازدست داده ایم؛ و اگر چگالی
سنسورها را ب ازهم بدلیل کاهش هزینه و یا دیگر محدودیت ها کاهش دهیم ،اطالعات بیشتری را از دست خواهیم داد و در نتیجه
خطای ناشی از قابلیت بازسازی و تحلیل یک پدیده از روی تصاویرش 3بیشتر و بیشتر خواهد شد .بسته به اینکه چه حدی از این
افزایش خطا قابل تحمل باشد ،حد آستانه خطا و در نتیجه از روی آن حد آستانه برای حداقل فعال شدن سنسورها مشخص می
شود و چگالی سنسورها نمی تواند از این حد آستانه کمتر باشد .همینطور برای هِدِر ها تضمین اینکه اگر سنسوری فعال شد،
مطمئن باشیم که درصد قابل قبول ای از سنسورها قابلیت اتصال به یک هِدِر را دارند و میتوانند بدون ایزوله شدن از خوشه ای،
اطالعات خود را ار طریق سرخوشه به ایستگاه مرکزی برسانند .برای بررسی میزان تداخل و توزیع احتمال آن ،از تابع توزیع فاصله
ها بهره برده ایم .دو نوع فاصله برای بررسی تداخل ،در دو الیه شبکه داریم )Sanatkar and Mohammadi,2010( :و
(.)Best et al, 2003
مدل توزیع این فاصله عبارتست از توزیع قدرمطلق تفاضل مکانی (اندازه فاصله) یک متغیر تصادفی یکنواخت (با میانگین
معلوم) و یک عدد ثابت که همان مکان ثابت گره مرکزی یا ایستگاه پایه می باشد .تابع های توزیع احتمال این دو فاصله ،معادل با
توابع توزیع احتمال تداخل برای هر کدام از دو الیه شبکه می باشند .در زیر نتایج حاصله از شبیهسازی شبکه را بیان نموده ایم که
کل توزیعهای فاصله های بین سنسورها تا یکدیگر و سنسورها تا هِدِر ها و هد ها تا یکدیگر و تا ایستگاه مرکزی را رسم نموده
ایم .با اینکه همانطور که در باال گفتیم ،فقط فواصل سنسورها تا هِدِر ها و هِدِر ها تا ایستگاه مرکزی برای ما کاربرد دارد ،اما
1 projection
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بررسی دو توزیع دیگر نیز نشان میدهد که توزیع فاصله سنسورها تا یکدیگر و هِدِر ها تا یکدیگر( ،توزیع فاصله دو متغیر تصادفی
یکنواخت از یک جنس) می باشد ،با توزیع فاصله بین سنسورها تا هِدِر ها( ،توزیع فاصله دو متغیر تصادفی یکنواخت) یکسان خواهد
بود (.)Ananthasubramaniam and Madhow, 2007
شکل های  0و  1گویای همه نکات گفته شده می باشند که در آنها عالوه بر توزیع هیستوگرام (فراوانی) ،در مقیاس
لگاریتمی  dBو نیز توزیع تجمعی هیستوگرام در حالت خطی و لگاریتمی ،نیز رسم شدهاند.

شکل  :2توابع چگالی و توزیع احتمال فاصله بین هِدِر ها تا ایستگاه  BSدر مقیاس خطی و dB
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(ب) (آ)

(ب) (آ)
شکل  :3توابع چگالی و توزیع احتمال فاصله بین سنسورها تا هِدِرها در مقیاس خطی و dB

در شکل  ،0رنج حسگری سنسورها افزایش یافته است ،اما کماکان رنج ارسال به هِدِر ها ثابت است؛ به عبارت دیگر می توان
بجای زیاد کردن تعداد سنسورها ،فقط رنج حسگری آنها را برای تشخیص پدیده محیطی بیشتر کرد .تعداد سنسورها را برابر با
 N=500و تعداد هِدِر ها را متناسب با تعداد سنسورها و برابر با  H= 200در نظر گرفته ایم.
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شکل  :4افزایش رنج حسگری در یک سناریو متراکم و تحلیل SINR
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در این مرحله نتایج این تخمین را با نتایج شبیهسازی مونت کارلو مقایسه میکنیم .روش کلی شبیهسازی قبال در ابتدای همین
بخش تشریح شده است .در هر بار تکرار شبیهسازی مکان گرهها و ضرایب فیدینگ کانال به صورت تصادفی محاسبه شده و بسته
به اینکه از گیرنده  MFاستفاده میشود SINR ،دریافتی در گیرنده مطلوب بر اساس رابطه ( )3محاسبه میگردد .با تکرار
شبیهسازی ،مقادیر مختلفی برای  SINRبه دست میآید که از روی آنها  CDFیا  PDFاین متغییر تخمین زده میشود.
در اینجا مقایسه نتایج تخمین تحلیلی با شبیهسازی برای مقادیر مختلف تعداد گرهها در شبکه صورت میگیرد .برای یک
مقدار 𝑁  𝐻,ثابت و برای محدودهای از  SINRها 𝑆𝐼𝑁𝑅 (𝛾) ،را محاسبه میکنیم .از آنجایی که )𝛾( 𝑅𝑁𝐼𝑆𝐹 معادل است با
این احتمال که  SINRدریافتی در گیرنده از  𝛾0کوچکترباشد ،در هر بار تکرار شبیهسازی  SINRبا  𝛾0مقایسه مشود و تعداد
دفعاتی که  SINRاز این مقدار ،کوچکتر است شمرده میشود .اگر تکرارهای شبیهسازی به اندازه کافی بزرگ باشد ،با تقسیم این
تعداد بر تعداد تکرارهای شبیهسازی به تخمینی از احتمال مورد نظر خواهیم رسید همچنین مستقیما می توان تابع توزیع فراوانی
(هیستوگرام) آنرا رسم نمود ،بر اساس قانوان عداد بزرگ 3این روش تخمینی از مقدار واقعی )𝛾( 𝑅𝑁𝐼𝑆𝐹 را ه دست میآورد .طبق
قانون اعداد بزرگ با افزایش تعداد تکرارها دقت تخمین باالتر میرود (.)Rezagah, 2011
()8

𝑠𝑡𝑛𝑒𝑣𝑒 𝑅𝑁𝐼𝑆 𝑒𝑟𝑖𝑠𝑒𝑑 𝑓𝑜 𝑟𝑒𝑏𝑚𝑢𝑁
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑎𝑧𝑖𝑙𝑎𝑒𝑟 𝑟𝑜 𝑠𝑡𝑛𝑒𝑣𝑒 𝑅𝑁𝐼𝑆 𝑘𝑟𝑜𝑤𝑡𝑒𝑛 𝑙𝑙𝑎 𝑓𝑜 𝑟𝑒𝑏𝑚𝑢𝑁

= )𝛾( 𝑅𝑁𝐼𝑆𝐹

برای مقایسه نتایج تخمین تحلیلی با شبیهسازی نتایج حاصل برای گیرنده  MFنمایش داده شدهاند .همانگونه که انتظار
میرود ،هر چه تعداد گرهها افزایش مییابد نتیجه تخمین تحلیلی به نتایج شبیهسازی نزدیکتر میشود .در ادامه ،برای شبکه فوق،
در شکل  ،3توابع توزیع احتمال نسبت سیگنال به تداخل و نویز ،برای الیه درون خوشه (کالستر) HSINR ،که بین سنسورها تا
هِدِرهاست و الیه برون خوشه ای SINR ،را شبیهسازی میکنیم؛ همچنین برای افزایش دقت در  SINRهای پایین ،آنرا بر
حسب  dBنیز رسم نموده ایم:

1 Law of large numbers
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(ب) .مقیاس لگاریتمی (( )dBآ) .مقیاس خطی

شکل  :5تابع توزیع احتمال  SINRدر الیه سنسوری (درون خوشه ای) و فرم  dBآن
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(ب) .مقیاس لگاریتمی (( )dBآ) .مقیاس خطی

شکل  :6تابع توزیع احتمال  SINRدر الیه هِدِر ها (بیرون خوشه ای) و فرم  dBآن

با دقت در شکل و نمودار ها ،مشاهده می کنیم که چون بین هر سنسور فعال و هر هِدِر فعال یک لینک ارتباطی ،چه از نوع
اطالعات و چه از نوع تداخلی ،وجود دارد ،در نتیجه تعداد زیادی نمونه موجود است ،در نتیجه با رسم تابع توزیع احتمال مشاهده می
کنیم که برای (HSINRمعادل با  SINRدر هِدِر ها برای سنسورهای هر خوشه) توزیع یکنواختی بدست آمده است؛ اما برای
هِدِر های فعال و ایستگاه مرکزی ،چون تعداد لینک های ارتباطی بسیار کمتر از حالت سنسوری است ،توزیع بدست آمده فرم نسبتا
نامنظمی دارد که نیاز است برای آن از شبیهسازی مونت کارلو 3استفاده کنیم .در ادامه نتایج شبیهسازی مونت کارلو را خواهیم آورد.
اما با دقت در شکل شبکه  0مشاهده می کنیم که با الیه الیه کردن شبکه به مرکز ایستگاه مرکزی ،می توان به وضوح رابطه
بین نحوه توزیع هِدِر های فعال شده و تابع توزیع  SINRآنرا دریافت؛ بدین صورت که در وسط ناحیه سنسوری ،یک ناحیه خالی
از سنسورها و هِدِر های فعال داریم که متقابال در میانه توزیع  SINRهِدِر ها یک خط با شیب یکنواخت موجود است .همچنین در
سمت راست و چپ این ناحیه ،دو گروه سنسور و هِدِر فعال شده داریم که سمت نزدیکتر به ایستگاه مرکزی ،در  SINRهای باالتر
و سمت دورتر به ایستگاه مرکزی ،در  SINRهای پائین تر دارای دو شیب زیاد در تابع توزیع خواهند بود که معادل با تعداد زیاد
هِدِر های فعال شده در ناحیه ای از شبکه متناسب با این مقادیر است .سپس برای اینکه بتوانیم مشخصات توزیع فاصله ها و
همچنین توزیع  SINRبرای سنسورها و هِدِر ها را به درستی تخمین بزنیم ،از روش مونت کارلو استفاده کردیم و با تکرار در تعداد
باال و میانگین گیری روی نتایج ،منحنی های یکنواخت تری برای توابع توزیع و چگالی احتمال فاصله های بین ایستگاه پایه و هِدِر
ها ،تابع توزیع و چگالی احتمال فاصله بین هِدِر ها و سنسورها ،بدست آوردیم .این کار را برای دو سناریو پراکنده (تُنُک) که چگالی
سنسورها و هِدِر ها در آن کم است و سناریو متراکم (چگال) که چگالی سنسورها و هِدِر ها در آن زیاد است انجام دادیم .البته برای
فاصله هِدِر ها تا ایستگاه مرکزی ،چون در هر تکرار تعداد هِدِر ها نسبتا کم بود ،توزیع بدست آمده دارای تغییرات زیادی است که
1 Monte carlo
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برای درک بهتر خط رگرسیون منحنی آنرا رسم کرده ایم .در شکل  ،7قصد داریم پارامتر مهمی را بررسی کنیم که در قسمت اول
نتایج ،توضیحاتی در مورد آن دادیم؛ اثرات تعداد سنسورها و تعداد هِدِر ها روی تعداد سنسورها و هِدِر های فعال شده .در سناریو ای
که برای شبکه در نظر گرفتیم ،عالوه بر ثابت نگه داشتن مساحت ناحیه توزیع گره ها ،تعداد رخداد پدیده تصادفی را نیز ثابت فرض
نمودیم .به این معنی که برای مقایسه صحیح فرض میکنیم که فقط در صورتی تعداد سنسورها و هِدِر های فعال شده به تعداد کل
سنسورها و هِدِر ها میل میکند که تعداد پدیده تصادفی به حد باالئی از تکرار نزدیک شود .در نتیجه میتوان یک بعد دیگر به
مسئله اضافه نمود ،تعداد گره (سنسور و هِدِر) های موثر در نتایج حاصله از شبیهسازی  SINRو ظرفیت .بعضی از نکاتی که در
قبل ،توضیح دادنشان بدون در نظر گرفتن این پارامتر ،غیرممکن بود را در فوق با در نظر گرفتن این پارامتر ،توضیح دادیم .نهایتا
برای تعداد سنسورها و هِدِر های فعال ،یکی از خروجی ها را که ظرفیت ارگادیک کل الیه هِدِر هاست ،به عنوان نمونه رسم کردیم
و مشاهده کردیم ،طبق انتظار ،فرم کلی نمودار تفاوت چندانی نمیکند و فقط تعداد نمونه ها کاهش چشمگیری یافته که مطابق با
تعداد سنسورهای فعال شده بجای تعداد کل سنسورهاست.
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(ب) تعداد سنسورهای فعال شده (آ) تعداد هِدِر های فعال شده

شکل  :7ظرفیت کل ارگادیک شبکه( .آ) :در الیه سنسوری( .ب) :در الیه هِدِر ها.

شکل  :8راهنمای ترتیب و تعداد سنسورها یا هِدِر های شبکه وقتی دیگری متغیر اصلی باشد

جمعبندی و نتیجهگیری
در این پژوهش ،ابتدا مقدمه ای از شبکههای سنسوری بدون سیم بیان نمودیم مزایا و معایب آنرا بیان نمودیم و در مورد
مقیاسپذیری و لزوم آن مطالبی را بیان نمودیم و ظرفیت را یک معیار برای بررسی آن در نظر گرفتیم .بیان نمودیم که در بسیاری
از مراجع فقط به بدست آوردن مرتبه ظرفیت و یا باندهای ظرفیت پرداخته شد است و تقریبا در تمام منابع ،بجز چند مقاله که
فرمول بسته نسبتا کلی را برای ظرفیت شبکههای اقتضائی بدست میدهد ،بقیه مقاالت برای سناریو های خاص ای مقدار ظرفیت
بدست آمده است .در ادامه ،معیارهای مختلفی مانند نسبت سیگنال به نویز و تداخل ،نرخ خطای بیت ،ظرفیت ارگادیک یا شانون و
ظرفیت قطع شبکه را برای بررسی عملکرد شبکه بیان نمودیم؛ و نهایتا با کمک سناریو ها و مدلهای مختلف برای سیستم ،مدل
سیستم و سناریوی مسئله مورد تحلیل را بیان نمودیم.
در راستای نشان دادن هرچه واضح تر راه برای تحقیقات دیگر مشتاقان در این زمینه و ترسیم افق روشن تری از کارهای
آینده خویش ،ضروریست تا زوایای مختلف قابل توسعه در این موضوع بیان شود.
در سناریوی مورد استفاده ما ،فرض هایی بیان شده است که می تواند به نحو بهتری تغییر یا گسترش یابد؛ بعضی از این
تغییرات عبارتند از:
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اضافه نمودن قابلیت چند گامه 3برای انتخاب سنسورهای دیگر به عنوان رله 0در منتقل نمودن اطالعات به هِدِر ها
اضافه نمودن قابلیت چند گامه برای هِدِر ها و قابلیت رله کردن اطالعات توسط دیگر هِدِر ها
بررسی الگوریتم های مکانیابی ،مسیریابی هنگامیکه از قابلیت های چند گامه استفاده میشود.
امکان انتخاب همزمان چندین هِدِر در یک خوشه برای اطمینان از از دست ندادن سنسورهای بدون خوشه و یا
امکان همکاری بین هِدِر ها درون یک خوشه
اضافه نمودن قابلیت همکاری 1بین سنسورها در یک خوشه برای مدیرت نحوه جمع آوری اطالعات به نحویکه
کمترین تکرار غیر ضروری در اطالعات جمع شده توسط سنسورها داشته باشیم و در عین حال اطالعاتی را از
پدیده طبیعی از دست نداده باشیم.
0
اضافه نمودن قابلیت تجمیع اطالعات برای هِدِر ها ،به نحویکه بتوانند اطالعات اضافه و تکراری را از اطالعات
سنسورهای درون خوشه خود حذف کنند و حجم اطالعات ارسالی را کاهش دهند و بازدهی سیستم را افزایش
دهند.
اضافه نمودن قابلیت های کنترلی بیشتری در سنسورها و امکان مدیریت سنسورها در هِدِر ها برای تحقق همکاری،
تجمیع اطالعات ،مدیریت تداخل ،مدیریت دسترسی منابع و...؛ که امروزه مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته
است.
اضافه نمودن امکان پردازش سیگنال در هِدِر ها برای خطایابی ،بازسازی و تقویت کنندگی اطالعات در هِدِر ها و
همچنین قابلیت هایی نظیر فشرده سازی اطالعات در هِدِر ها و حتی در سنسورها ،خصوصا زمانیکه حجم اطالعات
برای کاربردی مانند تصویر برداری ،بسیار باال رود و بازدهی سیستم کاهش یابد .در این زمینه می توان از تکنیک
های پردازش تُنُک )CS( 3و ...بهره برد.
تحلیل نمودن مدیریت دسترسی منابع با تقسیم زمانی و فرکانسی ) TDMA & FDMA(،0بجای دسترسی
تقسیم کد ( )CDMAبرای سنسورها
در نظر گرفتن معیار های دیگری برای بررسی مقیاسپذیری در شبکههای سنسوری بدون سیم؛ به عنوان مثال نرخ
خطای بیت و فریم ،گذردهی کانال ،پایداری کانال در مقابل افزایش نویز و تداخل و محوشدگی ناشی از محیط.
افزایش طول عمر مفید شبکه ،الگوریتم های مسیر یابی و ...
9
استفاده از الگوریتم های کاهش و حذف متوالی تداخل 7و همسونگی تداخل که امروزه مورد بحث بسیاری از
محققان است.
بررسی اثر افزودن حرکت برای سنسورها یا هِدِر ها و یا ایستگاه مرکزی برای معیار دلخواهی از شبکه مانند ظرفیت
و غیره در تحلیل قابلیت های خاصی از شبکه مانند مقیاسپذیری ،تطبیق پذیری و سازگاری با کاربرد های مختلف
شبکه.
استفاده از قابلیت های چندینگی ورودی و خروجی )MIMO( 8و مزایای بسیار آن در تنوع 34و چندگانگی و ....
استفاده از آنتن های جهتی برای بهبود مصرف انرژی و افزایش برد ارسال و همچنین کاهش تداخل سیگنالهای
ارسالی.

1 Multi Hop
2 Relay
3 Cooperative
4 Data Aggregation
)5 Compressive Sensing (CS
)6 Time & Frequency Division Multiple Access (TDMA & FDMA
)7 Successive Interference Cancellation (SIC
8 Interference Alignment
)9 MIMO (Multiple Input –Multiple Output
10 Diversity / Multiplexing
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بهینهسازی تخلیه ساکنین در برجهای بلند در شرایط اضطراری ،با
استفاده از پلهای هوایی بین برجها
علیرضا مشبکی اصفهانی ،*1یعقوب شهبازی ،2محمدرضا
مشبکی

اصفهانی3
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چکـیده
در دهههای اخیر با توجه به افزایش میزان حوادث و تعداد تلفات زیاد آنها خصوصاً در ساختمانهای بلند ،محققین به فکر
ایجاد و استفاده از روشهای نوینی برای کاهش زمان تخلیه و کاهش تلفات انسانی در این شرایط اضطراری افتادند و
نتیجتاً به طراحی نرمافزارهای شبیهسازی حرکت افراد در شرایط اضطراری و اندازهگیری زمان تخلیه ساکنین روی آوردند
که در نوع خود بینظیر میباشد .با توجه به افزایش شدید تأثیر کاربرد این روشها قبل از ساخت ،در کاهش خسارتها و
اطالع از اینکه در ساختمانهای ساختهشده کمتر تغییراتی را میتوان انجام داد ،روشهای استفاده درست از این نرمافزارها
و شناساندن این روشها به جامعه مهندسین و ایجاد احساس ضرورت استفاده از آنها قبل از ساخت سازهها از زمینههای
الزم و ایجادکننده انگیزه برای انجام این پژوهش میباشد .درنتیجه با ایجاد پلهای هوایی بین سازههای بلند و اندیشیدن
تدابیر الزم در تعداد آنها و حتی تعداد آسانسورها و راهپلهها میتوان به بهینهترین حالت ممکن دست یافت.

واژگـان کلـیدی :تخلیه ،پل هوایی ،شاتل تخلیه ،سیستمهای فرار
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افزایش روز افزون جمعیت شهری و کمبود فضای افقی ،ایجاد ساختمانهای بلندمرتبه را گریزناپذیر مینماید .در این بین
بسیاری از این ساختمانهای بلند کارکردهای اداری و تجاری داشته که در زمانهای خاصی از روز بسیار شلوغ و پر تردد هستند.
وجود جمعیت زیاد ساکنان و تردد کنندگان در قسمتهای تجاری و اداری این ساختمانها و شرایط بروز اتفاقات و حوادثی همچون
آتش سوزی ،زلزله ،حوادث تروریستی و  ...که تخلیه سریع افراد ساکن در این ساختمانها را در حداقل زمان میطلبند ،کم نیستند .در
این رخدادها کاهش هر ثانیه زمان در سرعت تخلیه ساکنین در حفظ جان بسیار از افراد مهم و حیاتی بوده و باید در کاهش این
زمان اندیشه و تالش بسیاری کرد .در این بین بسیاری از ساختمانهای بسیار مرتفع ،نیاز به تمهیدات خاصی برای ممکن کردن
این عملکرد دارند .از جمله تعداد راهپلهها ،آسانسورهای اضطراری ،پل های هوایی ،آموزش پرسنل در مواقع وقوع حوادث و. ...
بررسی اینکه آیا ایجاد این تغییرات سودمند بوده اند یا خیر را در نگاه اول باید با انجام آزمایشاتی در محیطهای واقعی مشخص
نمود ،ولی در عمل این آزمایشات و مانورها ،بسیار سخت و پر هزینه و در شرایطی امکانپذیر نمی باشد .ولی میتوان با استفاده از
نرمافزارهای مسیریاب و شبیه ساز ،بدون هزینه خاصی ،حتی قبل از ساخت سازه مورد نظر ،در بهینه یابی تعداد راهپلهها ،آسانسورها
و پلهای هوایی و بهینه نمودن وجود یا عدم وجود این پلها و تأثیر آموزش پرسنل این برجها در روند تخلیه و کاهش زمان آن و
مقایسه تطبیقی آنها با حالتهای مختلف و استانداردها ،راهکارهایی را ارایه نمود .بررسی چگونگی کاهش زمان تخلیه افراد جهت
کاهش میزان تلفات احتمالی و نیز افزایش ایمنی افراد در هنگام خروج میتواند تا حد زیادی به کارایی سیستم یاری رساند.
اینها ازجمله سواالتی هستند که این تحقیق به دنبال یافتن پاسخ بهینه برای آنها میباشد:
آیا افزایش تعداد طبقات امن منجر به کاهش زمان تخلیه خواهد شد یا برعکس؟ و اینکه آیا تغییر فواصل و ظرفیت آسانسورها
در افزایش کارایی آنها تأثیر خواهد داشت؟
تجربه ثابت کرده است که در لحظه وقوع حوادث ،عوامل مختلفی به افزایش تلفات در حادثه منجر میشوند ،به عنوان مثال،
استرس و ترس افراد در هنگام فرار و ترک ساختمان ،زمان طوالنی در خروج از ساختمان که ناشی از عدم آموزشهای صحیح در
این زمینه بوده ،تعداد و نحوه جایگیری نامناسب آسانسورها و راهروها و راهپله ها در ساختمان و ...میتواند نقش بسزایی در میزان
این تلفات داشته باشد.
باتوجه به تحقیقات انجام شده در این زمینه و بررسی نتایج آنها ،میتوان عنوان کرد که بیشترین تحقیقات در این زمینه در
ایاالت متحده و بعد از حوادث  11سپتامبر انجام شده است .که مشهورترین آنها ctbuh(council of tall buildings and
 )urban habitantمیباشد [ .]1بنیادهای بزرگ دیگری نیز در این زمینه فعالیتهایی را انجام دادهاند از جمله بنیاد
 NIST,NFPAو  . ...البته در مباحث مقررات ملی ساختمان ایران ،در مبحث  0دستوراتی در این باره ارائه گردیده است .پس از
مطالعات در این تحقیقات ،مشاهده گردید که در باره تأثیر تعداد طبقات امن و پلهای هوایی در کاهش زمان تخلیه ،مطالعات منجر
به نتیجه واحدی انجام نگرفته و از این روی این امر ضرورت مییابد .در انجام تحقیق در این رابطه بدلیل عدم امکان انجام
آزمایش در شرایط واقعی و نبود ساختمانهای بلند با این شرایط در کشور ،ساز و کار تحقیقات بر اساس نرم افزار بوده که البته
نتایج به نتایج واقعی بسیار نزدیک بوده و با تقریب نزدیکی میتوان بدان استناد کرد .برای این کار یک ساختمان دوقلو واقع در
کشور امارات بنام برجهی الجمیرا ،جهت شبیهسازی انتخاب شده است .در حال حاضر نرم افزار های بسیاری در زمینه تخلیه ،حریق
و ...وجود دارند ،بعنوان مثال  Lidgdx,Jmonkey Engine,Path Finderو بسیاری نرمافزارهای دیگر .در این پروژه نرم افزار
 path finderانتخاب شده است .این نرم افزار برپایه شبیهسازی رفتار انسان در محیط و سرعت حرکت او در شرایط خاص بنیان
نهاده شده است .امکان شبیهسازی افراد با ویژگیهای خاص مثال افراد کهنسال و معلول با شرایط حرکتی کند و افراد جوان با
شرایط حرکتی سریع و حتی ایجاد شرایطی از افراد مضطرب و سراسیمه با شرایط حرکتی گنگ و ...از جمله ویژگیهای مثبت این
نرم افزار هستند که با شرایط این تحقیق هماهنگی باالیی دارند [( ]0تصاویر  0و .)1

تصویر ( -)1نمای کلی نرم افزار های مسیر یاب مانند path finder
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برای شروع کار ابتدا باید به ایجاد پالن یا پالنهایی برای ساختمان ،در داخل نرم افزار پرداخته و راه پله ها و اسانسورها را در
پالن تعبیه کرد که این امر اصلی ترین محاسبات را در پروژه می طلبد .انجمنها و مراکز مختلفی برای انجام این محاسبات و
آزمایشات برای آنها در دنیا وجود دارند که نتایج تحقیقات خود را بصورت آمارها و ارقامی ارایه کرده که در برخی اوقات بصورت
استانداردهای جهانی توسط سازمانهای بی ن المللی پذیرفته شده است .به عنوان مثال استانداردهایی برای تعداد راه پله ها و فواصل
آنها ،با توجه به تعداد ساکنین در ساختمانها وجود دارد که از نظر شرایط استاندارد آتش نشانی و حریق و شرایط اضطراری بررسی و
مشخص شده اند .در ایران نیز در مبحث  0مقررات ملی ساختمان به آن اشاره شده است.

تصویر ( -)2شبیه سازی شرایط اضطراری و شرایط ویژه برای افراد مختلف در نرم افزار
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در اینجا پالن بر اساس پالن برج الجمیرا طراحی و تعداد آسانسور ها و راه پله ها براساس واقعیت موجود ایجاد شده
است(تصویر .)0در واقع این برجها بصورت دو قلو بوده و پل هوایی رابطی بین آنها وجود ندارد  .با محاسبه زمان خروج افراد از
ساختمان و تخلیه کامل آنها در شرایط واقعی و از طرفی ایجاد پل هوایی بصورت مجازی در طبقات آنها و محاسبه زمان تخلیه در
این شرایط جدید می توان تاثیر وجود و یا عدم وجود و حتی تاثیر تعداد آنها را با یکدیگر مقایسه نمود[.]0

تصویر ( -)3یکی از پالنهای برجهای دوقلوی الجمیرا[]4

در هر ساختمان بلند طراحان استراتژیهای خاصی را برای محاسبات زمان تخلیه ایجاد و ارایه نموده اند که تمامی شرایط را در
آنها گنجانده و سنجیده اند .به عنوان مثال استراتژیهای خروج و تخلیه در برج های الجمیرا به قرار زیر است[:]6
 .1تخلیه فقط از طریق  0راه پله
 .0تخلیه از طریق  04دستگاه آسانسور
 .0تخلیه از طریق  04دستگاه آسانسور  0 +راه پله
 .6تخلیه از طریق  0راه پله(طبقات)02-0و  04دستگاه آسانسور(طبقات)42-01
 .0تخلیه از طریق  0راه پله  04+دستگاه آسانسور(طبقات)42-01
 .4تخلیه از طریق  04دستگاه آسانسور 6 +عدد شاتل (شامل هر  8آسانسور که  10طبقه را سرویس می دهند و هر کدام از
 6ناحیه  10طبقه ای را از باالترین طبقه آن ناحیه تا پایین ترین طبقه آن ناحیه سرویس می دهند)
 .7تخلیه از طریق  0راه پله  04 +دستگاه آسانسور  6+عدد شاتل (همانند استراتژی ششم)
 0 .9طبقه امن 0 +راه پله  04 +دستگاه آسانسور (که در هر  10طبقه یک طبقه امن داریم که هر  10دستگاه آسانسور به
یکی از آن نواحی سرویس می دهند و افراد را از آن طبقه امن به سطح زمین منتقل می کنند)(تصویر.)6
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تصویر ( -)4نمودار استراتژیهای تخلیه برج الجمیرا []4

سال چهارم ،شماره ( 5پیاپی ،)53 :تابستان 8531

این استراتژی ها هر کدام می توانند در شرایط خاصی اجرا شده و نرم افزارهای ویژه ای برای برنامه ریزی آسانسورها در هر
یک از این شرایط ویژه وجود دارند (جدول  )1و (تصویر.)0

شماره
استراتژی
1
0
0
6
0
4
7
9

جدول(-)1جدول خالصه نتایج بدست آمده از هر یک از  8استراتژی
متوسط زمان
زمان تخلیه نیمه
زمان تخلیه
زمان تخلیه
زمان تخلیه
خروج
باالیی
پله
آسانسور
کامل
126604
120204
027609
027609
42004
46000
120006
120006
41008
92700
174802
02208
174802
08404
46000
121702
46000
121702
06800
40602
144400
07000
144400
00409
100402
100402
100402
67406
49002
100602
69200
100602
00000
122002
06100
122002
122002

تصویر(-)5نمودار تخلیه کامل حاصل از استراتژیها
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متوسط انتظار
آسانسور
42109
10708
00009
14000
06404
19800
00700

با استفاده از تعریف هریک از این استراتژیها در نرم افزار  path finderو بررسی زمان تخلیه آنها و افزودن پلهای هوایی به
آنها بصورت فرضی و محاسبه و مقایسه خروجیهای آنها می توان به نمودارهایی دست یافت که تعداد پلها و آسانسورها و راه پلهها
و  ...را توسط آنها ب هینه یابی کرد .در ذیل نتایج این تحقیقات و شبیه سازیها و نمودارهای بدست آمده از آنها در باره این برج مورد
بحث آورده شده است (تصاویر4تا.)9

تصویر ( -)6جدول و نمودار زمان تخلیه برای تعداد طبقات
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تصویر ( -)7نمودار کاهش زمان تخلیه بر حسب تعداد پلهای هوایی

تصویر ( -)8جدول مقایسه تعداد پلهای هوایی و تعداد بهینه آنها در ساختمان  66طبقه مشابه برج الجمیرا

همچنین بنظر می رسد این بررسیها و ارزیابیها (با توجه به نزدیک بودن نتایج به واقعیت) بهتر است قبل از ساخت سازه ها
انجام گیرند که باعث افزایش بهینگی و کارآمدی سیستم در آینده می شود .این امر باید بصورت یک ضرورت در برنامه ریزیهای
طراحی سازه ها دیده شود.

انتخاب سازه
با توجه به فرم  ،زیربنا  ،عملکرد  ،ارتفاع و بررسی سازه های معمول در ساختمانهای بلند و توجه به وجود منطقه های
) (zoneمشخص در این ساختمان و طبقات امن ) (refuge floorو احداث پل هوایی ) (skybridgeدر این مناطق ،سیستم
سازه ای متنوعی می توانند انتخاب شوند.
حال این سوال پیش می آید که  skybridgeچگونه در بهبود عملکرد سازه عمل میکند؟
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در این فرض ،ایجاد پلهای هوایی را به شکل یک حلقه کامل در نظر
گرفته شده که ابتدا علل انتخاب پل به شکل حلقه تشریح می شود ؛ هدف
اولیه از انتخاب فرم حلقه فاصله دادن عابرین از ساختمان و ایجاد زاویه
دید بیش تر و تداعی حس معلق بودن در آسمان است .در اینجا با توجه به
عملکرد سازه ای ،امکان احداث پل با قوس یکطرفه نمی باشد ،تنش
خمشی فراوانی در اتصال پل به ساختمان ایجاد می شود به همین دلیل
احداث یک حلقه صلب و متقارن می توانست جایگزین پل با قوس
یکطرفه شود و مشکل اتصال پل با ساختمان را حل کند ،می توان گفت
تقریبا تنش خمشی در اتصال حذف شده و تنها به یک نیروی عمودی رو
به پایین تبدیل می شود(.تصویر )8از دیگر دالیل انتخاب شکل حلقه برای
پل این است که وزن پل به اطراف تقسیم شده و تا حدی به بهبود فرم و
افزایش ممان اینرسی کمک می کند ،همچنین ظرفیت خروج افراد از پل
را نیز افزایش داده است(تصویر.)12
مهمترین ایده در این طرح ایفای نقش پل به عنوان ارتباط دهنده
سازه ای بین دو ساختمان است به گونه ای که عملکرد دمپر را نیز دارد.
پل با اتصاالت غلتکی بر روی ساختمان قرار می گیرد و با استفاده از فنر
های هیدرولیکی در جهت افق ،حرکت های افقی ساختمان ها را که براثر
نیروی باد و بصورت تصادفی در جهات نامنظم رخ می دهد و گاها انتشار
آن به صورت موجی تشدید می شود را خنثی و مستهلک می کند.
(تصویر)11

تصویر ( -)9نیروی عمودی حاصل از این پلها
به ساختمان

تصویر شماره( -)16شکل پلهای هوایی فرضی
برای برجها

نتیجهگیری
با توجه به همانند سازی شرایط با برج الجمیرا و مقایسه شرایط
موجود با شرایط فرضی و نصب پلهای هوایی فرضی و محاسبه زمان
خروج با و بدون وجود پلها ،این نتیجه حاصل می گردد که وجود تعداد 0
عدد پل هوایی در بین این برجها و در طبقات  02و  60بهینه ترین حالت
کاهش زمان تخلیه افراد از برجها در شرایط اضطراری می باشد .البته با
توجه به نمودارها می توان تعداد بیشتر ،یعنی  0عدد را نیز برای آنها در
نظر گرفت ،ولی با توجه به اینکه باید شرایط صرفه اقتصادی برای پروژه را
نیز لحاظ کرد ،لذا تعداد  0عدد پل هوایی بهینه ترین حالت می باشد .در
تصویر( -)11در اینجا نیز پل حلقه ای به صورت
حالی که تصور اصلی در مورد پلهای هوایی فقط عامل تخلیه می باشد،
سطح عمل می کند نه یک پل خطی و می تواند
می توان به کمک سازه های ارتجاعی و هیدرولیکی در شرایط زلزله و
در دو جهت  xو  yنیروهای افقی را مستهلک
بادهای جانبی به عنوان دمپر و مستهلک کننده این نیروهای جانبی اشاره
کند.
کرد.
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Abstract:
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In recent decades, due to the increase in incidents and the high number of deaths,
especially in high-rise buildings, the researchers have been thinking of the creation and
use of new methods to reduce the discharge time and reduce human casualties in these
emergencies, and consequently, the design of motion simulation software In emergency
situations and measuring the discharge time, the inhabitants turned out to be
unsurpassed in their type. Due to the sharp increase in the impact of the application of
these methods before the construction, on reducing damages, and the fact that there are
fewer changes in the buildings made, the proper use of these software and the
introduction of these methods to the community of engineers and the creation of a
feeling The necessity of using them before constructing structures is one of the
necessary fields for creating this research. As a result, creating the air bridges between
high structures and thinking about the necessary measures in their numbers and even the
number of elevators and stairs can be achieved in the most optimal possible way.
key words: Evacuation, air bridge, evacuation shuttle, escape systems
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مروری بر طراحی انواع شمارندهها در سیستمهای دیجیتالی و معرفی
شمارندههای دیکدری و مالتی پلکسری

آنیتا شکوری ،1مائده آربونی ،2سید عمیدالدین

موسوی*3

تاریخ دریافت89/40/72 :
تاریخ پذیرش89/40/47 :
کد مقاله44100 :

چکـیده
شمارندهها ،مدارات دیجیتالی هستند که اعداد باینری یا  BCDرا با الگوهای خاصی در فاصلههای زمانی معینی تولید
میکنند .شرط تولید عدد بعدی در هر شمارنده اعمال پالسی موسوم به پالس ساعت است .شمارندهها در سیستمهای
الکترونیکی و دیجیتالی کاربردهای بسیار وسیعی دارند که میتوان به :فرکانسمترها ،ساعتهای دیجیتالی ،مبدلهای
آنالوگ به دیجیتال ،مقسمهای فرکانسی ،فناوریهای نانو ،رباتهای صنعتی ،سیستمهای اتوماسیون صنعتی و  ...اشاره
کرد .بنا به دالیل ذکر شده نویسندگان مقاله تالش کردهاند با مروری بر طراحی و پیادهسازی انواع شمارندهها ،مرجعی
کامل و درعینحال دارای بیان ساده ،برای نوآموزان ،دانشجویان ،محققان ،طراحان سیستمهای رباتیک تدوین نمایند تا
طراحان سیستم-های دیجیتالی بتوانند به آن مراجعهی آسان و درعینحال مؤثر داشته باشند .در این مقاله برای اولین بار
برای سادهسازی طراحی شمارندهها از مدارات ترکیبی دیکدری و مالتیپلکسری استفاده شده است.

واژگـان کلـیدی :فلیپ فالپ ،دیاگرام حالت ،شمارنده دیکدری ،شمارنده مالتی پلکسری

 -8باشگاه پژوهشگران و نخبگان سما ،واحد زنجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،زنجان ،ایران
 -5باشگاه پژوهشگران و نخبگان سما ،واحد زنجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،زنجان ،ایران
 -4آموزشکده فنی و حرفهای سما ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد زنجان ،زنجان ،ایران amid_moosavi@yahoo.com
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شمارندهها امروزه از المانهای بسیار مهم الکترونیک دیجیتال محسوب میشوند که کاربردهای بسیار وسیعی دارند .از
شمارندهها نهتنها بهمنظور شمارش استفاده میشود بلکه در اندازهگیریهایی زمان ،فرکانس ،طراحیهای علوم نانوالکترونیک و
همچنین بهعنوان تعیینکنندهی آدرس حافظه (با قابلیت افزایش و کاهش) در سیستمهای کامپیوتری مورد استفاده قرار میگیرند.
فلیپ فالپها از اجزای اصلی شمارندههای دیجیتالی هستند .شمارندهها را میتوان بهصورت مجموعهای از فیلیپ فالپها دانست
که از پالسی بهعنوان پالس ساعت استفاده کرده تا در فاصلههای زمانی خاص بتوانند شمارهی مورد نظر خود را ذخیره کنند .تعداد
حالتهایی را که یک شمارنده میتواند بشمارد مد ) (Modگویند .یک شمارنده باینری مد  ، 0شمارندهای است که  0عدد را
میشمارد یعنی قادر است از  000باینری تا  011باینری را بشمارد) .(Mano, 2012:266شمارندهها را از نظر نحوهی اعمال
پالس ساعت به فلیپ فالپها به دو دسته به شکل زیر تقسیمبندی میکنند):(Patterson, 2012:375
 هماهنگ یا سنکرون ) : (Synchronousشمارندههایی هستند که برای تمامی فلیپ فالپها از یک پاس ساعتاستفاده میکنند.
 ناهماهنگ یا آسنکرون ) :(Asynchronousبه شمارندههای آسنکرون ) (Ripple Counterنیز میگویند .در اینشمارندهها پالس ساعت فقط به فلیپ فالپ اول متصل شده و کالک پالس فلیپ فالپهای بعدی توسط یک مدار
ترکیبی از خروجی فلیپ فالپهای قبلی گرفته میشوند.
در بررسی ها انجام گرفته مرجعی که تقریباً کامل و جامع و در عین حال به زبان ساده مطالب مربوط به طراحی و
پیادهسازیهای مدارات مربوط به شمارندههای دیجیتال را بررسی نماید کمتر دیده شده است .به همین منظور نویسندگان مقالهی
حاضر سعی کردهاند تا مطالب مذکور را در مقالهی حاضر برای محققان ،دانشجویان و اساتید ارائه نمایند.

 -2تئوری
مدارات منطقی به دو دستهی مهم زیر تقسیم میگردند:
 مدارات ترکیبی :مداراتی هستند که در آنها خروجیها فقط تابعی از ورودیها هستند. مدارات ترتیبی :مداراتی هستند که در آنها خروجیها عالوه بر ورودیها تابعی از خروجی حالت قبل هستند .از این-رو مدارات ترتیبی را مدارات حافظهدار نیز میگویند.
فیلیپ فالپها از اجزاء اصلی مدارات ترتیبی هستند .جدول عملکرد ،جدول تحریک و رابطهی بین خروجی هر فلیپ فالپ با
ورودی و خروجی حالت قبل خود در شکل  1نشان داده شده است.
هر فلیپ فالپ عالوه بر پایه های ورودی ،خروجی و پالس ساعت ) (Clock Pulseدو پایهی کنترلی به نامهای
) Reset(Clearو  Setدارند که در شکل  7نشان داده شده است .پایهی  Setبا فعال شدن ،خروجی ) Q(tرا  1میکند و پایهی
 Resetبا فعال شدن ،خروجی ) Q(tرا صفر مینماید

شکل  -1مشخصات انواع فلیپ فالپ

شکل  -2پایه های  setو reset

درفلیپ فالپها
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 -3طراحی شمارنده با روش دیاگرام حالت:
در این روش ابتدا دیاگرام حالت شمارنده رسم شده و با استفاده از جدول تحریک فیلیپ فالپی که قرار است طرح سخت
افزاری شمارنده ای با آن فلیپ فالپ اجرا شود ،مدارات ترکیبی که به ورودی های فلیپ فالپها وصل خواهند شد طراحی
میگردند.

 -1-3طراحی شمارنده دوبیتی با روش دیاگرام حالت با استفاده از فیلیپ فالپ : JK
در این مقاله ابتدا یک شمارنده دو بیتی با فیلیپ فالپ  JKطراحی میگردد .همانطور که مشخص است شمارنده 7بیتی دارای
 0مد است .دیاگرام حالت و جدول حالت شمارنده مذکور در شکل  3نشان داده شده است .تعداد فیلیپ فالپها با تعداد بیتهای
شمارنده برابر است.

حال با استفاده از جدول تحریک فلیپ فالپ  JKکه در شکل  1آمده است ،میتوان بیتهای مربوط به ورودیهای  jو K

فیلیپ فالپهای  Aو Bرا برای هر مرحله از شمارش تعیین کرد .برای بدست آوردن مدار ترکیبی مربوط به ورودیهای فیلیپ
فالپ  JKباید از روی جدول حالت ،جدول کارنو را برای هر کدام از عبارتهای  KB ،JB ،KA ،JAتشکیل داد و سادهترین عبارت
جبری آنها را تعیین کرد و سخت افزار طراحی شدهی شمارندهی مورد نظر را بدست آورد .این عمل در شکل  0و  0نشان داده
شده است.
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شکل -3دیاگرام و جدول حالت شمارنده  2بیت با استفاده از فلیپ فالپ .JK

شکل -4جدول کارنو و روابط ورودی های فیلیپ فالپهای شمارنده

 -2-3طراحی شمارنده سه بیتی دیکدری با روش دیاگرام حالت با استفاده از فیلیپ فالپ : T
در این بخش پس از رسم دیاگرام حالت شماره سه بیتی مطابق روش بیان شده در بخش قبل از روی دیاگرام حالت ،جدول
حالت مربوط به شمارندهع سه بیتی رسم شده است .با استفاده از جدول تحریک فیلیپ فالپهای  Tکه در شکل  1آمده است،
مدارات ترکیبی ورودی های فیلیپ فالپ  Tقابل طراحی است .در این قسمت برای طراحی این مدارات ترکیبی از جدول کارنو و
گیت ها استفاده نشده است .به علت تعداد زیاد متغیرهای ورودی و همچنین پیچیده شدن جمالت ورودی مدارات ترکیبی مربوط به
فلیپ فالپهای  ،Tبرای سادهسازی طراحی مدارات ترکیبی ورودی فیلیپ فالپهای  Tاز دیکدرها استفاده شده است.
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شکل -5سخت افزار شمارنده دو بیتی با استفاده از روش دیاگرام حالت با استفاده از فلیپ فالپ JK

دیاگرام حالت ،جدول حالت و همچنین عبارات استاندارد که بهصورت مجموع مینترمها برای هر ورودی از فلیپ فالپهای T
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بدست آمده است در شکل 4نشان داده شده است .مدار طراحی شدهی شمارنده سه بیتی با استفاده از فلیپ فالپ  Tدر شکل 2
نشان داده شده است.

شکل  -6دیاگرام و جدول حالت شمارنده  3بیت با استفاده از فلیپ فالپ .T

 -3-3طراحی شمارنده  4بیتی مالتیپلکسری با استفاده از فیلیپ فالپ : D
در این بخش مانند بخش های پیشین برای طراحی شمارنده  0بیتی نیز دیاگرام و جدول حالت رسم شده است .شمارنده 0
بیتی  14مد دارد .برای طراحی چنین شمارنده ای از فیلیپ فالپ  Dاستفاده شده است .برای طراحی شمارنده به  0فیلیپ فالپ D
نیاز است .با استفاده از جدول تحریک فیلیپ فالپ  Dجدول حالت تکمیل شده و تمام ورودی های فیلیپ فالپهای  Dبهصورت
مجموع مینترمها در آمدهاند .در مقاله ی حاضر برای اولین بار برای طراحی قسمت مربوط به مدارات ترکیبی شمارنده ،از مالتی-
پلکسر استفاده شده است .دیاگرام حالت ،جدول حالت ،طراحی مدارات ترکیبی به کمک مالتی پلکسرها و مدار شمارنده  0بیتی با
استفاده از فیلیپ فالپ  Dدر اشکال  9تا  11آورده شده است.
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همانطور که در شکل  14نشان داده شده است ،در روش طراحی با مالتیپلکسر ،ابتدا با ارزشترین متغیر نگهداشته شده و
مابقی متغیرها به پایههایی  Selectمالتیپلکسر متصل میگردند .به این ترتیب با مشخص شدن تعداد پایههای Selectنوع مالتی
پلکسر و تعداد ورودیهای آنها مشخص میشود .بهعنوان نمونه اگر تابعی که میخواهد با مالتیپلکسر طراحی گردد بهصورت
) f(w,x,y,zباشد ،میبایست متغیر wنگهداشته شده و متغیرهای  x,y,zبه پایههای  Selectمالتیپلکسر متصل گردد .پس مالتی
پلکسر از نوع  8 × 1خواهد بود .یعنی تعداد ورودیهای آن برابر  9خواهد بود .سپس یک جدول تهیه میگردد که دو ردیف دارد.
ردیفهای اول آن مربوط به متغیر باقیمانده و ردیف دوم  NOTآن متغیر خواهد بود .ستونهای این جدول نیز ورودیهای مالتی-
پلکسر انتخاب شده خواهد بود که شمارههای تمام مینترمهای تابع در دو ردیف در این جدول جا داده میشود .برای ورودیهای
فیلیپ فالپهای شمارندهی  0بیتی با فیلیپ فالپ  Dاین جداول در شکل  14نشان داده شده است.
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شکل -7شمارندهی دیکدری  3بیتی با استفاده از فلیپ فالپ .T

شکل -8دیاگرام حالت شمارنده  4بیتی.
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شکل -9جدول حالت شمارنده  4بیتی با استفاده از فیلیپ فالپ D

در جدول طراحی مالتی پلکسری ،همانطور که در شکل  81مشاهده میشود ،دور شماره هر مینترم که در مجموع
مینترم ها آمده است دایره کشیده می شود .سپس بهصورت عمودی ،ستونهای مربوط به ورودی های مالتی پلکسر
بررسی می شوند .اگر در زیر هر ورودی هر دو شماره هر دو ستون یک باشد آن ورودی در مدار اصلی باید به 8
منطقی وصل شود و اگر هیچکدام از شماره ها انتخاب نشود باید آن ورودی به صفر منطقی وصل گردد .درجدول نیز
این اعداد در انتهای ستونها درج می گردند .حال اگر در زیر هر ستون یک شماره با دایره مشخص شده باشد باید به
ردیف مربوطه نگاه شود .آن ورودی باید به پارامتر مربوط به ردیف آن عدد متصل گردد .بهعنوان مثال اگر در زیر یک
ورودی فقط یک دایره وجود داشته باشد و ان دایره در ردیف ' Aباشد آن ورودی باید به ' Aوصل شود.
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شکل -11طراحی مدارات ترکیبی مربوط به ورودیهای فیلیپ فالپهای  Dدر شمارنده  4بیتی

پس از طراحی ورودیهای هر  0فیلیپ فالپ  Dبا مالتی پلکسر در شکل  14به کمک جدول حالت شکل  8شمارنده  0بیتی
طراحی شده در شکل  11ترسیم شده است.
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شکل -11شمارنده  4بیتی مالتی پلکسری با فلیپ فالپ D

نتیجه گیری
در مقالهی حاضر ابتدا مروری بر روند طراحی شمارندهها با استفاده از فیلیپ فالپها ارائه گردید .در شمارندههای بیت باال و
دارای مد زیاد ،مدار ترکیبی ورودی فیلیپ فالپها بسیار پیچیده شده و موجب افزایش زمان طراحی ،افزایش هزینه و همچنین
افزایش پیچیدگی طراحی و پیادهسازی میگردد .به این علت برای اولین بار در مقالهی حاضر ،مدار ترکیبی شمارندههای  3و 0
بیتی بهمنظور سادگی به کمک مدارات دیکدری و مالتی پلکسری طراحی و پیادهسازی شدهاند.
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بررسی متغیرهای مؤثر بر لپنکاری تخت قطعه کارهای آلومینیومی

جمالالدین زارعی ،1حسین

امیرآبادی*2

تاریخ دریافت70/11/70 :
تاریخ پذیرش79/74/07 :
کد مقاله90471 :

چکـیده
در این پژوهش با بررسی انواع پارامترهای مؤثر در لپن کاری تخت و پولیشکاری قطعه آلومینیومی و نقش بسزای هر
یک از آنها در تولید قطعه کارهایی باکیفیت سطح عالی و تلورانس هندسی مطلوب ،مؤثرترین آنها مشخص گردید.
متغیرهایی که بیشترین تأثیر را در فرایند لپن کاری دارند؛ اندازه دانههای ساینده ،نوع دانههای ساینده ،سختی دانههای
ساینده ،نرخ مصرف مایع ساینده ،سرعت دورانی صفحه لپ ،نیروی نرمال وارد بر قطعه کار ،زمان لپن کاری ،نوع ماده
قطعه کار و مواد تشکیلدهنده صفحه لپن کاری است .این پژوهش نشان میدهد؛ مهمترین عوامل تعیینکننده بهبود
کیفیت سطح ،سرعت دورانی و میزان نیروی عمود بر سطح میباشد .بنابراین ،با مطالعههای انجامشده در حوزه کاربرد
قطعههای آلومینیومی تخت و از طرفی دیگر احساس نیاز در صنایع داخل کشور لزوم ساخت این نوع قطعهها با حداکثر
کیفیت سطح در جهت تولید آینههای فلزی آلومینیومی با پتانسیلهای بومی را نشان میدهد ،که در این راستا شرایط
بهینه جهت ساخت آن دارای اهمیت زیادی است.

واژگـان کلـیدی :تختی ،لپنکاری ،پرداخت سطح ،آلیاژ آلومینیم

 -5دانشجوی ارشد مهندسی مکانیک ،دانشگاه بیرجند ،دانشکده مهندسی
 -5دانشیار مهندسی مکانیک ،دانشگاه بیرجند ،دانشکده مهندسیhamirabadi@birjand.ac.ir ،
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لپنکاری 1یکی از قدیمیترین فرآیندهای ماشینکاری است ،که نخستین نشانههای آن به عصر حجر برمیگردد .مفاهیم
حرکتی آن از سال 1470میالدی آغاز و در سال 1797میالدی کاربردی شد ،که اکنون از این مفاهیم در فرایندهای لپنکاری
استفاده میشود .هزینه ماشینکاری قطعه کارهایی از جنس سرامیک ،شیشه ،تک کریستالها و سایر مواد مقاوم به سایش در این
فرایند ،نسبت به روشهای ماشینکاری معمولی ،کاهش قابلمالحظهای یافته است ،که نتیجه آن ،دستیابی به کیفیت سطح
مطلوب در حداقل زمان ممکن ،کاهش عیوب سطحی و تنشهای پسماند است [ .]1با بررسی انواع پارامترهای مؤثر در لپن کاری
تخت 2و پولیشکاری 0قطعه کارهای آلومینیومی و نقش بسزای هر یک از آنها در تولید قطعهای باکیفیت سطح عالی و تلورانس
هندسی 4مطلوب ،مؤثرترین آنها در این پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفت .از کاربردهای این قبیل قطعهها ،میتوان در ساخت
ابزارهای دقیق اخترشناسی ،صنایع دفاعی ،صنایع هوا-فضا ،سلول خورشیدی ،فیبر نوری و آینههای فلزی 9نام برد.
متغیرهایی که بیشترین تأثیر را در فرایند لپنکاری دارند؛ اندازه دانههای ساینده ،سرعت دورانی صفحه لپ ،نیروی
نرمال وارد بر قطعه کار ،زمان لپن کاری ،نوع ماده قطعه کار و مواد تشکیلدهنده صفحه لپن کاری است .لذا طی
مطالعههای صورت گرفته ،مهمترین آنها سرعت دورانی ،نیروی عمودی وارد بر قطعه کار و قطر دانههای ساینده
عنوانشده است[ .]3 ,5ذکر این نکته ضروری است ،که عالوه بر اندازه دانههای ساینده ،انتخاب نوع ساینده تأثیر
بسزایی در بهبود کیفیت سطح و کاهش عیبهای سطحی قطعه کار دارد[ .]4بدین معنی؛ که سختی مواد ساینده بکار
رفته در فرایند لپنکاری نقش تعیینکنندهای در تختی سطح و درنتیجه ،انعکاس سطح تولیدشده دارد ،زیرا در صورت
استفاده از مواد ساینده نرم ،با وجود اینکه صافی سطح مناسبی ایجاد میشود ،سطحی مات حاصل آن است ،که برای
ساخت آینههای فلزی و سایر قطعه کارهایی که براق بودن سطح آن از اهمیت ویژه برخوردار است ،قابل قبول نمی
باشد[ ]3 ,1تا کنون پژوهشهای فراوانی در خصوص تأثیر متغیرهای لپنکاری توسط محققین صاحبنظر در این حوزه انجامشده
است .ویورل کوآل 6و همکارانش [ ]6در سال  2779به این نتیجه رسیدند ،که افزایش فشار لپن کاری 0و اصطکاک حاصل از آن
منجر به کاهش اندازه دانههای ساینده میشود .درنتیجه ،نرخ برداشت ماده کاهش مییابد و کیفیت سطح بهتر میشود .آماندیپ
سینگ9و همکارانش[ ]0در سال  2716میالدی درزمینه بهینهسازی فرایند پولیشکاری قطعههای نوری بزرگ با سه پارامتر کنترلی؛
سرعت نسبی ،نیروی نرمال (فشار) و اندازه دانههای ساینده که بر روی کیفیت سطح قطعههای تولیدی تأثیرگذارند ،مطالبی را ارائه
دادند .همچنین موهان 7و همکارش [ .]7 ,9در سال  2717میالدی به این نتیجه رسیدند ،کاهش سرعت دورانی صفحه لپن کاری
و مصرف کم مایع ساینده ،در صورت افزایش نیروی عمودی وارد بر قطعه کار میتواند سبب بهبود پرداخت سطح قطعه کارهایی از
جنس مس شود و سطحی عاری از خراش ایجاد کند .با مطالعههای انجامشده در حوزه کاربرد قطعههای آلومینیومی تخت و از
طرفی دیگر احساس نیاز در صنایع داخل کشور لزوم ساخت این نوع قطعهها با حداکثر کیفیت سطح در جهت تولید آینههای فلزی
آلومینیومی با پتانسیلهای بومی را نشان میدهد ،که در این راستا شرایط بهینه جهت ساخت آن دارای اهمیت زیادی است که تا
کنون تالشهای مؤثری در داخل کشور انجامنشده است.

 -2مواد و تجهیزات مورداستفاده
قطعه کارهای مورداستفاده در این پژوهش از جنس آلیاژ آلومینیوم سری  6777با خلوص باالی  79درصد ،دارای عناصر
آلیاژی سیلسیم و منیزیم ،قابلیت عملیات حرارتی ،فرمپذیری خوب ،مقاوم به خوردگی ،دارای سختی  79برینل ،17به قطر  47و
ضخامت ده میلیمتر میباشند .نکته قابلتوجه در انتخاب صفحه لپنکاری ،نرم بودن جنس آن در مقایسه با جنس قطعه کارهای
مورداستفاده است [ .]0لذا صفحه لپنکاری سوپر کامپوزیت ،ساخت شرکت آبرا-لپ 11کانادا ،مدل هایپرز تی ایکس-تن اِی 12با قطر
1 - Lapping
2 - Flat Lapping
3 - Polishing
4 - Geometrical Tolerance
5 - Metallic Mirror
6 - Viorel Cohal
7 - Lapping pressure
8 - Amandeep Singh
9 - Mohan
10 - HBN
11 - ABRA-LAP
12 - Hyperz TX-10A
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 079و ضخامت  22میلیمتر انتخابشده است ،که از ویژگیهای منحصربهفرد آن میتوان؛ به قابلیت لپنکاری و پولیشکاری
قطعههای سرامیکی و سایر مواد حساس به آلودگی نام برد .همانطور که در شکل  1نشان دادهشده است ،صفحه فوق بر روی میز
دستگاهی که از قبل به همین منظور طراحی و ساختهشده است ،نصب گردیده و جهت انجام آزمونهای الزم مورد استفاده
قرارگرفته است.

شکل  :۱صفحه لپ نصبشده بر روی میز دستگاه ساخته شده

2497

شکل  :۳مایع سایندههای الماس ساخت شرکت
آبرا-لپ

 -3شرح کار
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اندازهگیری تختی سطح نمونههای لپنکاری-پولیشکاریشده
توسط دستگاه اندازهگیری مختصات 1مدل چیینوی–سیای
ساخت کشور تایوان با دقت یک میکرومتر و مدل پراب رنیشاوام اچ
توانتیآی 0شکل انجام گردید .همانطور که در شکل  0نشان
دادهشده است ،مایع ساینده مورداستفاده از جنس الماس ،ساخت
شرکت آبرا-لپ 4است ،که در اندازههای چهارده میکرومتر؛ جهت
انجام عملیات لپنکاری ،هشت میکرومتر؛ جهت انجام عملیات
پولیشکاری ابتدایی و سه میکرومتر؛ جهت انجام عملیات
پولیشکاری نهایی ،با درصد وزنی  09گرم بر لیتر انتخابشده است

شکل  :۲دستگاه اندازهگیری مختصات

در این پژوهش با توجه به متغیرهای مؤثر در فرایند لپنکاری و همچنین مشاوره با تولید کنندگان لپ ،منابع و اطالعات
موردنیاز جمعبندی و مهمترین آنها مورد ارزیابی قرار گرفت .با فرض ثابت نگهداشتن دمای محیط ،چهار متغیر؛ سرعت دورانی،
زمان لپنکاری ،اندازه دانههای ساینده الماس و نیروی عمودی وارد بر سطح قطعه کار ،از اساسیترین متغیرهای این فرآیند است.
با توجه به حساس بودن کیفیت ظاهری قطعه کارهای تولیدشده و در نظر گرفتن افزایش راندمان تولید ،مایع ساینده الماس در
تولید قطعه کارهایی تمیز و عاری از هرگونه آلودگی ناشی از نفوذ مواد ساینده به سطح قطعه کار انتخاب گردید .الزم به ذکر است،
استفاده از سایندههای الماس در فرایندهای لپنکاری بیشتر از  97درصد در مقایسه با فرایندهای سنگزنی ،زمان ماشینکاری را
کاهش میدهد[ .]17 ,0از مزیتهای دیگر دانههای ساینده الماس میتوان بهسختی باالی آن نسبت بهسختی قطعه کار اشاره کرد،
زیرا در اثر حرارت ایجاد شده در حین عملیات لپنکاری ،سختی آن کاهش قابل مالحظهای پیدا نمیکند .از سوی دیگر ،امکان
انجام عملیات لپنکاری و پولیشکاری را در یک مرحله میسر میسازد[.]0
در این پژوهش پس از تعریف متغیرهای الزم بهمنظور تولید قطعه کارهای آلومینیومی و همچنین تهیه مایعهای الماس
مناسب ،نسبت به انجام آزمایشهای الزم اقدام گردید .همچنین فرایند حاصل در سه فاز انجامشده است .فاز یک شامل :تولید پنج
عدد قطعه کار است .در ابتدا با ثابت نگهداشتن اندازه دانهها و تغییر سایر متغیرها ،تختی سطح حاصل اندازهگیری شد و ظاهر قطعه
کار بهصورت چشمی 1مورد بازرسی قرار گرفت .جدول  1مقدار متغیرهای تأثیرگذار در این فاز را نشان می دهد.
1 - Coordinate Measuring Machine
2 - CHIEN WEI–CE-450
3 - RENISHAW MH20I
4 - ABRA-LAP
5- Visual Test
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جدول  :۱مقدار متغیرهای تأثیرگذار در فاز یک

متغیرها
زمان لپنکاری
s
1977

اندازه دانههای ساینده الماسµm

نیروی عمودی Kg

0

1/8

0

0/9

12

5/725

6
30
7

قطعه کار

سرعت دورانی rpm

1

124

2

165

2177

3

205

0677

0

4

124

3600

8

1/8

5

124

5400

8

1/8

تختی سطح
µm
45
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خراشهای مشاهدهشده بر روی سطح نهایی قطعه کار موجب شد ،تا جهت بهبود شرایط ظاهری سطح و همچنین افزایش
تختی آن ،در فاز دو با اعمال نیروی عمودی ثابت در حین انجام فرایند و استفاده از مایع ساینده الماس با اندازه دانههای متفاوت،
طی مرحلههای یک و دو این فاز ،کنترل تختی و ظاهر قطعه کارهای تولیدشده و مقایسه آن با قطعه کارهای فاز یک انجام شود.
الزم به ذکر است ،در این فاز با توجه به اینکه مایع ساینده حاوی ذرات ساینده با اندازههای متفاوت است ،شروع هر مرحله منوط
به تمیز کردن کامل صفحه از مایع سایندههای مرحله قبل و شستشوی صفحه لپ با آب مقطر است .زیرا ،سایندههای درشت
باقیمانده از هر مرحله باعث ایجاد خراشیدگی در سطح قطعه کار و در نتیجه کاهش کیفیت سطح می گردد .جدول  2مقدار
متغیرهای این فاز را نشان می دهد.

قطعه کار
مرحله 1
مرحله 2
مرحله 1
مرحله 2

6
0

جدول  :۲مقدار متغیرهای تأثیرگذار در فاز دو
متغیرها
زمان لپنکاری
اندازه دانههای ساینده الماسµm
سرعت دورانی rpm
s

144
144
4 21
4 21

2177
1977
2477
2477

9
0
14
8

نیروی عمودی Kg

1/9
1/9
2/0
2/0

تختی سطح
µm

4
0

لذا بهبود تختی سطح و کیفیت ظاهری ـکاهش خراشهای سطحیـ موجب شد ،که در فاز آخر از سایندههای الماس با اندازه
دانه متفاوت استفاده شود .در این مرحله با انجام گام های یک تا سه و توجه به این نکته که بیشترین تأثیر در تختی قطعه کارها
ناشی از اعمال نیروی عمودی بیشتر است ،انجام فرایند بهبود ادامه یافت .شکلهای  0-4روند بهبود کیفیت سطح قطعه کارهای
تولیدشده را قبل از انجام فرایند لپنکاری و بعد از انجام عملیات فاز یک تا سه را نشان میدهد.
در ضمن توجه به این نکته ضرورت دارد ،که بهمنظور جلوگیری از پدیده سُرخوردن و شناور شدن قطعه کار بر روی صفحه لپ
و جلوگیری از کاهش نرخ براده برداری که به سبب افزایش فیلم مایع ساینده ایجاد میشود ،باید از مصرف زیاد مایع ساینده در
مدتزمان انجام عملیات لپنکاری خودداری گردد[ .]0در این پژوهش نرخ مصرف مایع ساینده  7/9دسیمتر مکعب بر ساعت
اندازهگیری و بهصورت دستی در مرکز دوران صفحه لپ تزریقشده است.

شکل  :۴سطح قطعه کار قبل از عملیات لپنکاری

شکل  :۵سطح قطعه کار بعد از عملیات فاز یک با تغییر
دادن متغیرهای سرعت دورانی ،نیروی وارد برسطح و
زمان لپنکاری
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شکل  :۶سطح قطعه کار بعد از عملیات فاز دو با تغییر

شکل  :۷سطح قطعه کار بعد از عملیات فاز سه با تغییر

دادن متغیرهای نیروی وارد برسطح و زمان لپنکاری

دادن متغیرهای سرعت دورانی ،نیروی وارد برسطح و
زمان لپنکاری

نتیجهگیری

جدول  :۳مقدار متغیرهای تأثیرگذار در فاز سه
متغیرها
قطعه
کار
مرحله 1
مرحله 2
مرحله 0
مرحله 1
مرحله 2
مرحله 0
مرحله 1
مرحله 2
مرحله 0

9

7

17

سرعت دورانی

زمان لپنکاری

rpm

s

124
124
124
421
144
279
199
199

2477
2477
2477
2077
2477
2477
1797
1277
1977

193

اندازه دانههای ساینده الماس
µm

نیروی عمودی

سختی سطح

Kg

µm

14

2/0
2/0
1/9

9

14

5/725

8

5/725

0

5/725

14

5/725

8

5/725

0

5/725

8

0
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فرایندهای لپنکاری و پولیشکاری شباهتهای زیادی به یکدیگر دارند .مزیتهای آن؛ پرداخت سطح خیلی ظریف ،دقت
ابعادی و تختی باال است .عملکرد این فرایندها برای تولید سطوح تخت بسیار مناسب و اجرایی است .نکته قابلتوجه این است ،که
بهبود راندمان فرایند وقتی حاصل میشود ،که مایعهای سایندههای لپنکاری و پولیشکاری مطابق با نیاز و هدف مورد انتظار
بهدرستی انتخاب گردد .در این فرایندها توجه به صلبیت ماشین جهت استفاده از آن در سرعتهای دورانی بیشتر و اعمال نیروهای
بزرگتر از اهمیت بسزایی برخوردار است .مایع ساینده همگن ،فشار وارد بر سطح قطعه کار و حفظ جریان ثابت و همگن مایع
ساینده ،سه عامل اساسی در فرایند لپنکاری هستند که بر روی تختی صفحه لپ و درنتیجه ،کیفیت سطح نهایی قطعه کار مؤثر
هستند .مهمترین خروجیهای فرایند لپنکاری؛ نرخ برداشت براده ،زبری سطح و تختی است ،که در این پژوهش از مایع ساینده
الماس بهمنظور افزایش راندمان و دستیابی به تختی بیشتر استفادهشده است .اندازهگیری تختی سطح ،با استفاده از ماشین
اندازهگیری مختصات انجامشده است و کیفیت سطح حاصل از این فرایند ،بهصورت چشمی بازرسی میگردد .نتیجه این پژوهش بر
اساس مقدار متغیرهای فاز سه و تأثیر آن بر تختی و کیفیت ظاهری قطعه کار گزارششده است .دستیابی به کیفیت سطح مطلوب
در حداقل زمان ممکن و کاهش عیوب سطحی حاصل آن می باشد .حداکثر تختی سطح در این فاز ،دو میکرومتر اندازهگیری شده
است .جدول  0مقدار متغیرهای تأثیرگذار در آخرین فاز را نشان می دهد.

4

2

بنابراین ،نیروی وارد بر قطعه کار و سرعت دورانی صفحه لپ میتواند بهعنوان مهمترین متغیرهای این پژوهش مطرح شوند،
که منطبق بر نظر موهان 5و همکارش[ ]9در مورد لپنکاری قطعههای مسی است .همچنین ویورل کوآل 5و همکارانش هم به
این نتیجه رسیدند ،که افزایش فشار لپن کاری منجر به کیفیت سطح بهتر میشود .همچنین با توجه به نظر کالکه ،3با افزایش
زمان لپنکاری ،بهبود چشمگیری در کیفیت سطح حاصل نخواهد شد[ .]11بنابراین ،با نتیجه این پژوهش همسو است ،زیرا در
1 - Mohan
2 - Viorel Cohal
3 - Klocke
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. در تختی سطح اندازهگیری شده بهبود چشمگیری حاصل نشده است، ضمن کاهش زمان لپنکاری،مرحله پایانی فاز سوم
 افزایش اثر نیروی گریز از مرکز در ناحیه تماس قطعه کار با صفحه،همچنین افزایش سرعت دورانی صفحه لپنکاری و درنتیجه
 در، نتیجه این پژوهش میتواند.]0[ منجر به خروج سریع مایع لپنکاری از صفحه لپ و درنتیجه کاهش تختی سطح میگردد،لپ
.لپنکاری قطعه کارهای آلومینیومی و تولید آینههای فلزی در صنایع وابسته استفاده شود
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شبیهسازی چتر پاشش و بررسی پروفیل قطر قطرات اسپری در انژکتور
موتور موشک سوخت مایع
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اسماعیلی2
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چکـیده
قسمت اصلی هر موتور احتراق تزریق کننده سیال سوخت و یا همان صفحه انژکتور است ،بهمنظور کنترل فرآیند
اکسیدکننده و احیاکننده در یک انژکتور موتور سوخت مایع ،الزم است شکلگیری ترکیبات و عوامل تأثیرگذار بر آن
شناخته شود .در این تحقیق سعی بر آن شده است تا با مدلسازی فرآیند پاشش در انژکتور موتور سوخت مایع SSME
که یک موتور موشک با سوخت مایع با کارایی باال میباشد به بررسی پارامترهای مختلف نظیر نسبت اختالط ،سرعت
پاشش ،آرایش نازلها در الگوی پاشش منطقه تأثیر و عمق نفوذ پرداخته شود .کانتورهای پاشش در موتور سوخت مایع
نشان میدهد که اندازه سرعت قطرات همانند کار تجربی ،با گذشت زمان و افزایش فاصله از خروجی انژکتور کاهش
مییابد و قطرات مومنتوم اولیه خود را از دست میدهند .همچنین سرعت ذرات اسپری در چترهای پاشش نمایش داده
شده است که سرعت ذرات به دلیل از دست دادن مومنتوم کاهش مییابد و پس از برخورد چترپاشش با چترهای پاشش
انژکتورهای دیگر و تبادل مومنتوم ،این مقدار بهطور ناگهانی افزایش یافته و مجدداً روند کاهشی خود را از سر میگیرد.

واژگـان کلـیدی :انژکتور ،پاشش ،اسپری ،مومنتوم ،احتراق.

 -8عضو انجمن هوا و فضای ایران ،تهران ،ایران
 -5دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد گرگان ،دانشکده فنی و مهندسی ،گرگان ،ایران Miladrezaei_Mr@yahoo.com
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 -1مقدمه
بهطورکلی انژکتور دستگاهی است برای تبدیل سیال به قطرات ریز و پخش این ذرات در فضای محفظه احتراق .هرچه میزان
خرد شدن ذرات سریع تر و بهتر انجام شود ،تبخیر ذرات سیال با سرعت باالتری انجام خواهد شد ،درنتیجه راندمان حرارتی باالتر و
نیروی تراست بیشتر میشود .ازاینرو نحوه پاشش سوخت درون محفظه احتراق مسئله بسیار مهمی در پروسه عملکردی احتراق
میباشد که به علت پیچیدگی های زیاد و تا حدی ناشناخته در فرآیند اتمیزاسیون اسپری ،اغلب تحقیقات در این زمینه بهصورت
تجربی انجامشده است .در فرآیند انتشار سیال توسط انژکتور ابتدا ذرات تجزیهشده و در فاز بخار اختالط صورت میگیرد .تجزیه
سیال مکانیزم پیچیدهای دارد و به عوامل داخلی و خارجی متعددی بستگی دارد .این تجزیه از سطح مایع و بهواسطه نیروهای
آئرودینامیکی شروع میشود که بزرگی آنها بهسرعت جریان و غلظت گاز بستگی دارد .نیروهای آئرودینامیکی سعی در هم
شکستن و متوقف ساختن جریان دارند ،اما نیروهای کشش سطحی در مقابل آن مقاومت میکنند .از آنجا که عوامل خارجی در اکثر
مواقع عوامل تعیینکننده در تجزیه جریان به شمار میروند ،به هنگام طبقهبندی انژکتورها باید انتقال مایع به محیطهای گازی
متفاوت را بهطور اختصاصی موردبررسی قرارداد[0].
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شکل  )1نمونه انژکتور مورداستفاده در موشک

 -2فرآیند انتشار سوخت
به طورکلی هدف از انتشار ترکیبات سوخت در محفظه احتراق تبدیل قطرات سیال به ذرات بسیار ریز جهت افزایش سطح
تبخیر و سپس ترکیب آنها در فاز بخار میباشد .در فرآیند انتشار باید تالش شود تا قطر قطرات سیال به کمترین میزان ممکن
کاهش یابد ،زیرا هرچه اندازه ذرات کوچکتر باشد ،سرعت تبخیر افزایشیافته و درنتیجه زمان ماندگاری سوخت در محفظه کاهش
مییابد .برای ایجاد ترکیب مناسب جهت رسیدن به احتراق کامل فرایند انتشار بسیار حائز اهمیت میباشد .عالوه بر انتخاب نوع
انژکتور مناسب با طراحی دقیق جهت تزریق سوخت ،نحوه آرایش انژکتورها در کنار هم در نوع ساختار مخروط پاشش و برخورد
جتهای سیال بسیار مؤثر است .آرایش بهینه انژکتورها سبب میشود تا برخورد ذرات سیال سوخت بهطور مطلوبی انجام و ذرات
بهاندازه کافی پودر شوند .نتیجه این برخورد مناسب ذرات احتراق کامل و میزان راندمان حرارتی باالتر خواهد بود[0].

 -3اهمیت چیدمان انژکتور در صفحه انژکتور
هدف از انتشار ترکیبات سوخت در محفظه احتراق تبدیل آنها به قطرات بسیار ریز برای افزایش سطح تبخیر و کاهش زمان
تبخیر و سپس اختالط آنها در حالت بخار است .ایجاد ترکیب مناسب اکسیدکننده و احیاکننده و افزایش تراست در فرآیند انتشار
حائز اهمیت است .در فرآیند انتشار تمامی تحقیقات در پی این هدف میباشند که قطر قطرات به حداقل ممکن کاهش یابد ،زیرا
هرچه اندازه ذرات تزریقشده از انژکتور به درون محفظه کوچکتر و سرعت آنها بیشتر باشد ،سرعت تبخیر افزایشیافته و موجب
کاهش زمان ماندگاری سوخت در محفظه میشود .بنابراین نحوه آرایش انژکتورها در صفحه پارامتر بسیار مهمی در نحوه اختالط
اکسیدکننده و احیاکننده و ایجاد احتراق کامل میباشد.
رسیدن به احتراق کامل یا بهعبارتدیگر راندمان احتراق باال به سه عامل کلی بستگی دارد:
 )9ایجاد فضای مناسب دوفازی 9در محفظه احتراق که موجب افزایش نیروهای آیرودینامیکی به قطرات و تبدیل آنها به
ذرات بسیار ریز میگردد.
 ) 0انتخاب انژکتور مناسب که با ایجاد مسیر صحیح و سرعت اولیه در انتقال ترکیبات موجب کاهش قطر قطرات به حداقل
ممکن شود.
9
 )0نحوه چیدمان انژکتورها در کنار یکدیگر هنگامیکه یک انژکتور بهطور مجزا و تنها سیال را تزریق میکند مخروط پاشش
منحصری ایجاد می کند .نکته اینجاست که قرار گرفتن انواع مختلف انژکتورها در کنار هم با آرایشهای متفاوت میتواند کامالً و
1 Aero-cell
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مستقیماً شکلگیری مخروط پاشش را تغییر دهد و سبب ایجاد جریان آشفته شود .عالوه بر این زاویه گیری و نحوه چیدمان بهینه
انژکتورها سبب میشود تا بیش از یک برخورد بین جتهای خروجی از نازل انژکتور به وجود آید که این امر نیز در میزان
اتمیزاسیون اسپری بسیار مؤثر میباشد[0].

 -4صفحه انژکتور
برای تولید احتراق با جریان آشفته و سرعت زیاد الزم است که تناسب مطلوب بین احیاکننده و اکسیدکننده در مقطع عرضی
احتراق برقرار باشد .توزیع نامتعادل این دو سیال از طریق پاشش موجب ایجاد ذرات درشت و غیرمتقارن شده و درنتیجه تناسب
ترکیبات در مناطق مختلف محفظه نامطلوب و احتراق ناقص سوخت به وجود میآید.
M oi
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 -5آرایش انژکتور در صفحه انژکتور
آرایش انژکتور در صفحه به سه صورت است که در شکل ( )0نشان دادهشده است .این سه نوع آرایش عبارتاند از :آرایش
شطرنجی سی متریک ،النهزنبوری یا ششضلعی و آرایش دایروی .مقایسه بین این سه نوع آرایش نشان میدهد که آرایش
شطرنجی ازنظر ساختار سادهتر است .ولی به دلیل برابری تعداد انژکتور احیاکننده اکسیدکننده موجب انحراف چتر پاشش میشود.
عدم یکنواختی در چتر پاشش در این آرایش موجب عدم یکنواختی احتراق محفظه است .در این چیدمان پروفیل مشخصههای
انرژی یکسان و یکنواخت خواهد بود و این بزرگترین عیب آرایش شطرنجی است .در آرایش النهزنبوری به ازای هر انژکتور
احیاکننده دو انژکتور اکسیدکننده قرار دارد .از هر انژکتور اکسیدکننده تقریباً یک زاویه ˚ 905در مقابل انژکتور احیاکننده قرار
میگیرد که  9/0دبی آن به هر انژکتور احیاکننده میرسد .شش انژکتور اکسیدکننده با زاویه˚ 005یک انژکتور احیاکننده را در
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اگر انتشار سوخت به طور مطلوب و نزدیک به ایدئال محاسباتی در مقطع توزیع شود احتراق کامل در حداقل حجم محفظه
احتراق انجام میشود و محفظه در چنین شرایط بهینه هست ولی اگر توزیع سوخت بهصورت نامطلوب و غیرمتقارن باشد موجب
ایجاد ضربان حاصل از احتراق ناقص و آشفته خواهد شد که در حالت بحرانی موجب ایجاد شکستگی و انفجار در موشک
میشود[9].

برگرفته است که برابر دو چتر پاشش کامل انژکتور اکسیدکننده است .درنتیجه اگر نسبت ترکیبات برابر  K m  2باشد ،این نوع
آرایش بهترین ترکیب را ایجاد میکند][9

شکل  )3انواع آرایش انژکتور در صفحه انژکتور

 -6بررسی تجربی پاشش و کنترل کیفیت انژکتور
بررسی فرآیند پاشش 2و اتمیزاسیون با استفاده از روشهای تجربی ،اولین گام در شناخت و ارائه مدلهای مختلف شکست
میباشد که محققان بسیاری ،به مطالعه آن پرداختند .بهمنظور بهینهسازی و کنترل فرآیند اکسیدکننده و احیاکننده ،الزم است
شکلگیر ی ترکیبات و عوامل تأثیرگذار بر آن شناخته شود .فهم بهتر خصوصیات اسپری در انژکتورها نقش مهمی در تطبیق
1- Injector arrangment
2- Spray
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پارامترهای اسپری با شرایط مختلف عملکرد موتور ایفا میکند که در حال حاضر تحقیقات بسیاری در این زمینه روی اسپری
انژکتورها انجام میشود .پس از مراحل طراحی و ساخت انژکتور و صفحه انژکتور ،مطالعه تجربی مشخصههای پاشش و بهطورکلی
کنترل کیفیت آن در آزمایشگاه آزمودن سرد انجام میشود و با نتایج تئوری مقایسه و تصحیح میگردد.
پارامترهای اصلی و مشخصههای عملکرد پاشش اسپری عبارتاند از:
 دبی جرمی انژکتور اختالف فشار دو طرف انژکتور زاویههای مخروط پاشش پاشش یکنواخت سیال در محفظه باثبات دبی پاشش پاشش یکسان سیال در چتر پاشش -پاشش یکسان قطرات و ذرات پاشش و همگن بودن ذرات روی شعاع چتر پاشش][0

 -7رژیمهای شکست قطره

سال چهارم ،شماره ( 3پیاپی ،)57 :تابستان 8331

فرآیند شکست مایع حاصل رشد بینظمی و آشفتگیهای کوچک در سطح مایع به علت برخورد مایع با گاز میباشد .برای
پاشش یک جت یکنواخت از نازل با مقطع دایروی ،شکست اولیه جت را طبق شکل ( )0میتوان به چهار ناحیه طبقهبندی کرد.
چهار رژیم اصلی شکست مطابق با ترکیبات متفاوت درون سیال و کشش سطحی نیروی آئرودینامیکی جت شناساییشدهاند.
این رژیمها عبارتاند از:
 .9شکست ریلی :قطر ذرات سیال بزرگتر از قطرات جت میباشد .پدیده شکست در فاصلههایی چندین برابر قطر نازل در
پاییندست جریان اتفاق میافتد.
 .0رژیم هوا القای نخست :قطر قطرات هممرتبه با قطر جت میباشد که همانند مدل ریلی پدیدهی شکست در فاصله دورتر از
نازل اتفاق میافتد.
 .0رژیم هوا القای ثانویه :سایز قطرات کوچکتر از قطر جت میباشد .در این رژیم شکست کمی از پاییندست نازل اتفاق می-
افتد.
 .0رژیم اتمیزاسیون :سایز قطرات بسیار کوچکتر از قطر جت میباشد .در این رژیم پدیده شکست در ابتدای خروجی نازل
اتفاق میافتد[0].

شکل  )4رژیمهای مختلف شکست با توجه به عدد  Reو )z(OH
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با توجه به شکل با افزایش عدد رینولدز و عدد بیبعد  ،Zکیفیت شکست و اتمیزاسیون جت بهتر میشود[0].
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 .8مدلسازی هندسی و شبکهبندی انژکتور
روش کلی تولید شبکه با نرمافزار سالیدورک به این صورت است که با استفاده از امکانات دکمه کاری تولید هندسه ،شکل
هندسی مسئله را تولید کرده سپس به کمک امکانات دکمه کاری تولید شبکه حول هندسه تولیدی در مرحله قبل یک شبکه ایجاد
میشود .پس از فراخوانی فایل الزم است که شبکه تولید شده موردبررسی قرار گرفته تا مشکلی نداشته باشد .رایجترین خطای
موجود در هنگام بررسی کردن شبکه ،وجود المانهایی با حجمهای منفی در دامنه محاسباتی است .اگر حجم المان منفی باشد
الزم است که شبکه تولید شده بازسازی گردد .در شکل ( )0زیر مراحل مدلسازی و تولید اجزاء انژکتور نمایش داده شده است[0] .
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شکل  )5صفحه انژکتور دایروی و نحوه چیدمان انژکتورها
جدول  -1مشخصات هندسی انژکتور و مقادیر ورودی
قطر محل ورودی سوخت
قطر محل ورودی اکسیدکننده ()mm
قطر انژکتور ()mm
طول انژکتور ()mm
زاویه پاشش انژکتور (درجه)
تعداد پورت ورودی
تعداد بافل
طول بافل
دبی جرمی سوخت (کیلوگرم بر ثانیه)
دبی جرمی اکسیدکننده (کیلوگرم بر ثانیه)

1.8
4.3
450
300
70
600
75
50.8
0.024
0.118

جدول  :2خواص ترموفیزیکی سوخت او اکسیدانت مورد استفاده در کار حاضر
H2L
120
70.8
9.7722
1.332*10e-5
0.10382

Lox
32
1142
1.699
0.000195
0.15

)molar mass (kg/kmol
)density (kg/m3
)specific heat capacity (kj/kg.k
)viscosity (pa.s
)thermal conductivity (w/m.k

جدول  :3حالتهای مورداستفاده در تحقیق
Injection pressure

Injection
pressure

PF

PO

10
8

4
6

Lox mass flow rate
)(kg/s

Liquid hydrogen mass flow rate
)(kg/s

0.118
0.118

0.024
0.024

CASE 1
CASE 2
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 .9نتایج حاصل از مدلسازی عددی
پس از مدلسازی صفحه انژکتور و چیدمان انژکتورهای اکسیدکننده و احیاکننده با نرمافزار  Solid Workو با طراحی و مش
بندی انژکتور توسط نرمافزار  ،workbenchفایل موردنظر در  Fluentفراخوانی میشود .شبیهسازی جریان با اعمال نوع حلگر،
شرایط مرزی ،خواص سیّال ،مدل توربوالنسی ،چک کردن شبکه و  ...وارد پروسه تکرار با معیار همگرایی   104میشود .در
این شبیهسازی مقادیر دبی انژکتورها ،مقادیر فشار تزریق و زاویه چتر پاشش بهعنوان ورودی میباشند .مقادیر و کانتورها سرعت
ذرات و قطر فطرات ،خروجی نرمافزار هستند[0].
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شکل  )6نمای چیدمان و مشبندی انژکتورها

شکل  )7کانتور اندازه سرعت برای پاشش انژکتورها

شکل  )8نمودار تغییر سرعت قطرات بر حسب زمان

شکل  )9چتر پاشش تک انژکتور

شکل  )11چتر پاشش و پروفیل قطر قطرات اسپری
ناشی از برخورد سه اسپری
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شکل  )11نمودار تغییرات قطر قطرات بر حسب زمان

 .9نتایج عددی حاصل از اندازه سرعت انژکتورها نسبت به زمان در شکلهای ( )0تا ( )9رسم شده است .همانطور که
مشاهده میشود .اندازه سرعت قطرات ،با گذشت زمان و افزایش فاصله از خروجی انژکتور کاهش مییابد و قطرات مومنتوم اولیه
خود را از دست میدهند.
 .0شکلهای ( )8تا ( )99کانتور و نمودار اندازه قطرات برای یک انژکتور ،نشانگر این است که :هر چه از نوک نازل در راستای
محور انژکتور دور شوید قطر ذرات کاهش مییابد.

منابع
 -8دکتر فتحاهلل امی «موتور و پیشرانش فضایی» ،انتشارات بعثت ،بهار .8311
 -5م .نجفی« .مدلساز ی و بررسی تجربی فرآیند پاشش در محفظه احتراق میکروموتور سوخت مایع» ،پایاننامه
کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس.8335،
 -3م.رضایی « .بررسی و تحلیل فرآیند پاشش در انژکتور موتور موشک سوخت مایع» ،پایاننامه کارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد آمل.8331،
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 .11تحلیل نتایج و نتیجهگیری
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اصالح سطحی غشاهای الیاف توخالی پلی سولفون توسط پلی دی
متیل سیلوکسان بروش پوششدهی غوطهوری

بنفشه نوری دمیه ،1ابوطالب قدمی جدول

قدم2

تاریخ دریافت89/40/40 :
تاریخ پذیرش89/40/40 :
کد مقاله88809 :

چکـیده
در این تحقیق غشاهای متخلخل الیاف توخالی پلی سولفون ( )PSFبروش جداسازی فازی ساختهشدهاند .سطح خارجی
غشاهای ساخته شده بروش پوشش دهی غوطهوری با پلی دمتیل سیلوکسان ( )PDMSاصالح شدهاند .ساختار و کارایی
غشاها برای جذب  CO2در تماس دهنده غشایی بررسی گردیدند .از گلیسرول بهعنوان غیرحالل در محلول پلیمری و
افزاینده سرعت جداسازی فازی برای تولید غشاهای بسیار متخلخل استفاده شده است .غشاهای ساخته شده با بررسی
تصاویر میکروسکوپ الکترونی و تستهای تراوایی نیتروژن ،فشار مرطوب شدن و زاویه تماس سطحی مشخصهبندی
شدند .تصاویر میکروسکوپ الکترونی نشان داد که غشاها دارای ساختار تقریباً بندانگشتی شکلاند .نتایج تست تراوایی
گازی نشان داد غشاهای پلیمری پوشش داده شده تراوایی نیتروژن کمتری دارند .غشای اصالح شده با پلی دمتیل
سیلوکسان ( )PDMSدارای اندازه متوسط حفره  8نانومتر و تخلخل سطحی  m-1 35میباشند .آبگریزی سطحی
غشای اصالح شده بشدت افزایش یافت که زاویه تماس سطحی تقریباً  119درجه را نشان میدهد .به دلیل کوچکتر
بودن حفرههای سطحی و افزایش زاویه تماس غشاهای اصالح شده میزان فشار مرطوب شدن غشاها افزایش یافته است.
نتایج تست جذب  CO2با آب در شرایط عملیاتی یکسان نشان داد که شار جذب غشاهای پلی سولفون اصالح شده
نسبت به غشاهای پلی وینیلیدن فلوراید ( )PVDFآبگریز تجاری و آزمایشگاهی گزارش شده قبلی بیشتر است .غشای
اصالح شده دارای شار جذب تقریبی  mol/m2. s 4-10 ×1/8در سرعت مایع  m/s 03/0میباشد.

واژگـان کلـیدی :غشا ،الیاف توخالی ،پلی سولفون ،پلی دی متیل سیلوکسان ،پوشش دهی غوطهوری

 -8دانشجوی دکتری گروه مهندسی شیمی ،واحد گچساران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گچساران ،ایران
 -5گروه مهندسی شیمی ،واحد یاسوج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،یاسوج ،ایران (نویسنده مسئول) aghadami80@gmail.com
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 -1مقدمه
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صنایع شیمیایی و دیگر صنایع همواره به سمت کاهش هزینهها حرکت کردهاند تا با مصرف انرژی کمتر و افزایش سرعت
انجام فرآیندها با صرف هزینه کمتر به نتیجه دلخواه خود دست یابند .فرآیند جداسازی در اکثر صنایع بخش مهمی از فرآیند را به
خود اختصاص داده است .در عمده فرآیندهای صنعتی اغلب باید اجزای ماده خام اولیه از هم جداسازی گردیده و محصول تولیدشده
از این فرآیندها نیز میبایست مورد تفکیک و تخلیص واقع شوند .در غیر این صورت محصول کیفیت موردنظر را نخواهد داشت.
اهمیت این موضوع از سویی دیگر نیز به چشم میخورد بهطوریکه با در نظر گرفتن قوانین زیستمحیطی که هر زمان نسبت به
قبل از سوی نهادهای بینالمللی و نیز از جانب مؤسسات محیطزیست کشورها سختگیرانه تر میشود انجام فرآیندهای جداسازی
بیش از گذشته موردتوجه قرار گرفته است .همانطور که پیشتر نیز اشاره گردید اهمیت فرآیندهای جداسازی و دستگاهها و
تجهیزات مربوطه ،بهقدری است که در بسیاری از صنایع بخش اعظم قیمت تمام شده یک محصول ،مربوط به هزینه جداسازی و
خالصسازی آن محصول است ،لذا مطالعه دقیق و بیشتر روی این موضوع و یافتن یک روش جداسازی آسانتر و با هزینه کمتر
ضرورت پیدا می کند .روشهای منطقی جهت جداسازی انجام می گیرد .روشها هر روزه تصحیح می شوند و بهبود مییابند .یافتن
شیوه های جدید جداسازی با گسترش نیازها و بهبود روشها از اهمیت ویژهای برخوردار است .در انتخاب یک روش جداسازی
مطلوب و بهینه ،بایستی پارامترهای مختلفی را در نظرگرفت.از جمله مواردی که میتوان به آن اشاره کرد بازده روش ها ،دسترسی
به تجهیزات ،هزینه های جداسازی اعم از هزینه ساخت و مواد کاربردی و هزینه انرژی مصرفی ،حجم مورد نیاز جهت نصب
تاسیسات فرآیندی،کیفیت محصول بدست آمده و با در نظر گرفتن مسائل زیست محیطی مورد ارزیابی قرار می گیرد .همچنین در
فرآیند بایستی اهداف جداسازی تبیین گردد ،به عبارتی دیگر در فرآیندهای جداسازی اهداف مختلفی ازجمله تغلیظ ،تفکیک،
تخلیص و جابه جایی تعادل واکنش می توان مدنظر باشد .در این راستا غشاها برای جداسازی گونه های مختلفی از مواد در حالت
جامد ،مایع وگاز توسعه یافته اند.
علی رغم اینکه روش جداسازی با غشاها نسبت به روش های دیگر از قبیل تقطیر ،جذب سطحی ،کریستالیزاسیون و استخراج
گاز-گاز وگاز -مایع جدیدتر است ولی با توجه به کارایی و سهولت استفاده،طی دو دهه اخیرگسترش چشم گیری در استفاده از آن
مشاهده شده است [ .]1در حال حاضر غشاها جایگاه ویژه ای در صنایع جداسازی مختلف پیدا کرده اند وکاربردهای وسیعی در
زمینه های گوناگون جداسازی اعم از محلول های مایع وگازها یافته اند .از جمله کاربردها میتوان در صنایع شیمیایی و پاالیشگاهی
برای جداسازی گازها ،در صنایع غذایی و لبنی و برای جداسازی پروتئین ها و تغلیظ شیر ،صنعت تصفیه آب و پساب برای حذف
آالینده های گوناگون ودارو سازی برای تخلیص فرآورده های مختلف اشاره کرد [.]9
رانگ ونگ و همکاران [ ]1در پژوهشی به بررسی جذب همزمان  CO2و  H2Sاز زیست گاز با استفاده از کنتاکتور غشای
مویرگی پرداختند .نتایج نشان داد که با افزایش سرعت مایع و غلظت امین میزان شار جذب افزایش یافت .پس از شش ساعت
عملیات جذب در تماس دهنده غشایی شار جذب تقریباً  %9کاهش نشان داد که به مرطوب شدن غشا مربوط می باشد.
منصوری زاده و همکاران [ ]9درتحقیقی غشاهای توسعه یافته  PVDFالیاف توخالی ساخته شده و جهت جذب  CO2با دی
اتانول امین مورد استفاده قرار دادند .اثر پارامترهای مهم عملیاتی بر میزان جذب گاز بررسی شدند .افزایش سرعت فاز مایع باعث
افزایش شار جذب گاز شد در مقابل افزایش غلظت فاز گاز تاثیر چندانی بر میزان جذب نداشت .با مطالعه طوالنی مدت جذب
مشخص شد که حدودا  %90کاهش در شار جذب پس از  14ساعت اولیه مربوط به مرطوب شدن جزیی غشاها می باشد .پس از
آن تا حدود  104ساعت شار جذب تقریباً ثابت باقی ماند.
رجب زاده و همکاران [ ]0در تحقیقی به بررسی تاثیر ساختار غشا بر عملکرد جذب گاز و پایداری طوالنی مدت کنتاکتور غشا
پرداختند .نتایج نشان داد که غشاهای  PVDFبا تخلخل کمتر و حفرههای کوچکتر پایداری بیشتری برای جذب  CO2با
 MEAدارند .در مقابل غشاهای با تخلخل باال پس از  144ساعت عملیات جذب گاز کامال مرطوب شده و بشدت فالکس جذب
گاز کاهش یافت.
وانگ و همکاران [ ]0به بررسی تاثیر عملیات طوالنی مدت بر عملکرد کنتاکتور های غشای پلی پروپیلن و پلیوینیلیدین
فلورید برای جذب  CO2پرداختند .نتایج نشان داد که پس از یک دوره عملیاتی  04روزه عملیات جذب گاز مقاومت غشا برای
پلی پروپیلن و پلیوینیلیدین %104و  %984افزایش یافت که به دلیل تغییر ساختار غشا و مرطوب شدن غشا می باشد.
اوانیس هشیم و همکاران [ ]0در پژوهشی به بررسی پایداری غشاهای الیاف تو خالی  pvdfدر محلول آبی سدیم هیدروکسید
پرداختند .نتایج نشان داد که حتی در غلظت های پایین سدیم هیدروکسید هم واکنشی بر  PVDFرخ میدهد که باعث تغییرات
بسیار جدی در ساختار غشا می گردد .هرچه زمان تماس غشا با محلول بیشتر باشد مقاومت مکانیکی غشا بیشتر کاهش می یابد.
خایساری و همکاران [ ]0در تحقیقی به بررسی مقایسه عملکرد مقاومت غشا وجذب سه غشای مختلف  PP ،PTFEو
 PVDFدر یک کنتاکتور غشای جذب گاز پرداختند و نتایج آزمایشگاهی حاکی از آن است که شار جذب  CO2می تواند بدین
55

ترتیب رده بندی شوند  .PTFE > PVDF > PPعملکرد جذب  CO2برای بیش از  04ساعت در مورد غشای  PTFEحفظ
میشود ،در حالی که در مورد غشاهای  PVDFو  ،PPشار جذب  CO2به آهستگی نسبت به زمان کاهش می یابد و عملکرد
غشای  PVDFبهتر از غشای  PPمی باشد.
منصورزاده و اسالمی [ ]7در تحقیقی به بررسی ایجاد ساختار یک غشا  pvdfنامتقارن خالی برای جذب  CO2پرداختند.
نتایج نشان داد که تقریباً  %90کاهش شار  CO2به تدریج پس از دوره  90ساعت اول اتفاق می افتد و پس از آن شار  CO2برای
بیش از  104ساعت عملیات ثابت باقی می ماند.

 -2روش تحقیق

شکل ( :)1فلوچارت طراحی آزمایشات

 -1-2مواد مصرفی
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غشاها بروش پوشش دهی با محلول پلی دی متیل سیلوکسان اصالح شدند و با استفاده از روش های مرسوم مشخصه
بندی می گردند و بهترین غشاها جهت جذب دی اکسید کربن مورد استفاده قرار می گیرند .شکل ( )1فلو چارت طراحی آزمایشات
را نشان می دهد که شامل پنج مرحله اصلی می باشد:
 انتخاب مواد اولیه شامل پلیمر-حالل-افزودنی غیرحالل
 ساخت غشاها بصورت الیافتوخالی
 اصالح سطحی غشا بروشپوشش دهی غوطهوری
 مشخصه بندی کردن غشاهایتولیدی
 بررسی کارایی جذب گاز غشاها باسیستم آزمایشگاهی تماس دهنده
غشایی

برای ساخت غشا ،ذرات شفاف و شیشه ای پلی سولفون با مارک تجاری  Udel® p-1700از شرکت  SOLVAYتهیه گردید.
پلی دی متیل سیلوکسان( )PDMSمعمولترین پلی سیلوکسان بکار گرفته شده به عنوان بایندر است که آبگریز می باشد و به همین
منظور جهت افزایش ابگریزی الیاف تو خالی مورد استفاده قرار گرفته میشود .این پلیمر دارای دانسیته 4/871است و در آب غیر قابل حل می
باشد.
نرمال هگزان یک ترکیب آلی از دسته آلکان ها با شش اتم کربن( )C6H14می باشدکه به عنوان حالل پلی دی متیل سیلوکسان است
و برای تهیه محلول پوشش دهی استفاده میشود .این ترکیب از شرکت مرک آلمان تهیه شد.
ان-متیل-9-پیرولیدون با فرمول مولکولی  C5H9NOاز شرکت مرک المان تهیه شده و به عنوان حالل پلیمر در محلول استفاده شد.
اتانول یک الکل است و با فرمول شیمیایی  C2H5OHاز مرک المان تهیه شده و به عنوان تصفیه کننده انتهایی برای تهیه غشاهای
تازه جهت جلوگیری از تخریب حفره ها حین خشک شدن در هوا استفاده میشود.

 -2-2تهیه محلول پلیمری و محلول پوشش دهی
ساختار و کارآیی نهایی غشاء تولیدی به شدت متأثر از ترکیب محلول پلیمری می باشد .جهت ساخت غشاهای بسیار متخلخل
از نوع الیاف توخالی ترکیب محلول پلیمری معموالً شامل  94-10%پلیمر و  14-0%افزودنی غیر حالل باالنس با حالل می باشد.
شکل ( )9نمای کلی دستگاه تهیه محلول پلیمری برای ساخت غشاء را نشان می دهد .در این تحقیق از حالل آلی متیل پیرولیدن
که دارای قدرت حاللیت باالی انواع پلیمرها می باشد استفاده شده است .ابتدا حالل در فالسک مخصوص ریخته شده و سپس
همزن را روشن می نماییم .به اندازه  0%وزنی افزودنی غیر حالل گلیسرول را به حالل اضافه می نماییم تا کامال حل گردد.
گلیسرول باعث افزایش سرعت تغییر فازی می گردد که می تواند غشاهای بسیار متخلخل را موجب گردد.
56

سپس به اندازه  19%وزنی ذرات پلی سولفون بتدریج اضافه می گردند تا از کلوخه شدن
و چسبیدن ذرات جلوگیری گردد و محلول کامالً هموژن حاصل گردد .دمای محلول با هیتر
روی  04درجه سانتیگراد تنظیم می گردد تا باعث تسهیل حل شدن ذرات گردد .پس از حدود
 90ساعت محلول یکنواخت پلیمری در ظرف درب دار ریخته شده و با سیستم آلتراسونیک
حبابهای آن حذف می گردند که در این حالت محلول جهت تهیه غشاء آماده می باشد.
جهت تهیه محلول پوشش دهی پلی دی متیل سیلوکسان پیش پلیمر و سخت کننده را به
نسبت  14:1درون ظرف حاوی حالل نرمال هگزان ریخته و هم میزنیم تا کامال یکنواخت
گردد .با تنظیم مقدار پلیمر پلی دی متیل سیلوکسان در هگزان محلول با درصد وزنی %1
تهیه میشود که برای اصالح سطحی غشا ها مورد استفاده قرار می گیرند.

شکل ( :)2دستگاه تهیه
محلول پلیمری

 -3-2ساخت غشاهای الیاف توخالی با روش جداسازی فازی
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در روش جداسازی فازی در واقع محلول پلیمری مایع
پس از تماس با یک غیر حالل قوی (در این حالت از
آب استفاده شده است) به حالت جامد غشاء تبدیل می
گردد .جهت ساخت غشاهای بسیار متخلخل سرعت
تغییر فاز و غلظت پلیمر در محلول پارامترهای مهمی
میباشند .شکل ( )0نمای کلی از سیستم تهیه غشاء از
نوع الیاف توخالی را نشان می دهد .ابتدا ظروف تغییر
فازی و شوینده را پر از آب می نماییم که در این حالت
آب نقش تغییر فاز از حالت مایع پلیمری به جامد غشاء
را بازی می نماید .محلول پلیمری بدون حباب در تانک
شکل ( :)3سیستم تهیه غشاء از نوع الیاف توخالی [.]8
مخصوص ریخته میشود و با پمپ دنده ای به درون
( -1سیلندرگاز نیتروژن  -2تانک محلول پلیمری  -3پمپ انتقال دنده ای
دستگاه ریسنده فشرده می گردد .سپس با استفاده از
 -٤فیلتر  -۵پمپ سرنگی  -۶دستگاه ریسنده  -٧فاصله تا ظرف تغییر
پمپ سرنگی سیال قسمت تیوب غشاء که معموال آب فازی  -8ظرف آب تغییر فازی  -۹غلطک جمع کننده غشاء  -1١سیستم
یا ترکیبی از حالل و آب می باشد به درون اسپینرت
سرمایش ظرف آب  -13-12-11ظروف شوینده نهایی)
فشرده میگردد.
محلول پلیمری خروجی از دستگاه ریسنده بالفاصله وارد آب می گردد تا تغییر فاز رخ داده و غشاء از نوع الیاف توخالی تهیه
گردد .ظروف شوینده باعث حذف حالل و افزودنی غیرحالل از غشاء شده و در نهایت غشاء جوان بر روی غلطک جمع آوری می
گردد .سپس جهت خارج نمودن همه حالل و افزودنی غیرحالل از غشاء آنها را در ظرف آب مقطر بمدت سه روز نگهداری می
نماییم .قبل از خشک کردن الیاف در هوا انها را بمدت  10دقیقه در اتانول غوطه ور می کنیم تا حین خشک شدن از چروکیدگی و
تخریب حفرههای غشا جلوگیری گردد .پس از خشک شدن غشاها بروش پوشش دهی سطحی با پلی دی متیل سیکلو هگزان
اصالح می گردند .در این حالت غشاها آماده مشخصه بندی شدن و تست کردن میباشند .جدول ( )1شرایط مربوط به ریسندگی
الیاف توخالی را نشان می دهد.
جدول ( :)1شرایط ریسندگی الیاف خالی
سرعت اکستروژن محلول پلیمری)(mL/min
2.0
شدت جریان سیال حفره)(mL/min
0.4
ترکیب سیال حفره)(wt.%
NMP/H2O 80/20
انعقاد ساز خارجی
آب لوله
فاصله هوایی)(cm
0.0
ریسنده)o.d./i.d. (mm
0.7/0.3
دمای محلول پلیمری)(˚C
25
دمای انعقاد ساز خارجی)(˚C
25
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 -4-2پوشش دهی سطحی الیاف به روش غوطهوری
پس از تهیه محلول  %1پلی دی متیل سیلوکسان غشاهای
الیاف تو خالی بطول  04سانتیمتر درون ظرف محلول به
صورت معلق قرار می گیرند .ظرف محلول پوشش دهی
تحت همزن مغناطیسی یکنواخت میباشد .غشاها به مدت
 9ساعت در محلول قرار گرفته و سپس جهت خشک شدن
به مدت  90ساعت در دمای  04درجه سانتیگرادد در خشک
کن تحت خال قرار می گیرند .غشاهای اصالح شده جهت
مشخصه بندی و تست جذب گاز مورد استفاده قرار می
گیرند .شکل ( )0نمای کلی سیستم پوشش دهی غوطهوری
را نشان می دهد.

شکل ( :)٤نمای کلی سیستم پوشش دهی غوطهوری

 -5-2تست تراوایی گاز

()1

̅𝑃  𝐽𝐴 = 𝐾0 + 𝑃0یا

2

𝜀 𝑝𝑟
̅𝑃 𝐿 𝑇𝑅𝜇) + 8
𝑃

8𝑅𝑇 0.5

𝜀 𝑝𝑟2

) 𝑀𝜋 (( 𝑝𝐿 𝑇𝑅𝐽𝐴 = 3
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ابتدا ماژول غشاء مخصوص تست گاز با قرار دادن دو عدد غشا فیبری بطول  14سانتیمتر ساخته می گردد و سپس در سیستم
تست مطابق با شکل ( )0قرار می گیرد .در این سیستم براساس جابجایی حجمی میزان تراوایی گاز سنجیده می گردد .گاز
نیتروژن با استفاده از فشار سیلندر در قسمت پوسته ماژول فشرده می گردد و فلو جریان گاز خروجی از قسمت تیوب غشاء ها با
استفاده از روش جابجایی حباب صابون در لوله مدرج اندازه گیری میشود .فالکس تراوایی گازی غشاء به ازای واحد سطح خارجی
محاسبه می گردد .برای غشاهای متخلخل محاسبه اندازه گیری متوسط حفره و تخلخل سطحی جهت مطالعه انتقال جرم در
فرایند جذب گاز با غشا بسیار مهم می باشد .یاسودا و تسای جهت محاسبه تخلخل سطحی به روش تراوایی گازی روشی پیشنهاد
نمودند [ .]8لی و همکاران همچنین از یک روش بهینه شده تراوایی گازی برای محاسبه متوسط اندازه حفره و تخلخل سطحی
موثر بر واحد ضخامت غشا ارائه نمودند [ .]14اما محاسبه مقادیر اندازه متوسط حفره و تخلخل سطحی بروش تست تراوایی گازی
تنها نشانگر پارامترهای کیفی هستند که تنها جهت مقایسه غشاهای با شرایط ساخت متفاوت مفید میباشند.برای یک غشا
متخلخل ساخته شده بروش جداسازی فازی تراوایی گازی کلی می تواند مجموع نفوذ نادسن و پویزل در نظر گرفته شود [ .]11با
در نظر گرفتن حفرههای استوانه در الیه سطحی غشا داریم:

 JAتراوایی گاز می باشد که ترم اول نشان دهنده نفوذ نادسن و ترم دوم نفوذ پویزل می باشد .با رسم تراوایی بصورت تابعی
از فشار متوسط گاز و با استفاده عرض از مبدا و شیب نمودار حاصله می توان اندازه متوسط حفرههای غشاء و تخلخل سطحی را
تخمین زد.
()9
()0

شکل ( :)۵سیستم مخصوص تراوایی گاز [.]11
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 -5-2مطالعه ساختارغشا با روش میکروسکوپی الکترونی روبشی
از این روش جهت مشاهده ساختار سطحی داخلی و خارجی و سطح مقطع غشا استفاده می گردد که می توان اندازه حفره
ها و ریخت شناسی غشا را تشریح نمود .در این روش ابتدا تکه هایی از غشا در نیتروژن مایع شکسته می شوند و بر روی پایه های
آلومینیومی کوچک کاشته می شوند سپس با سیستم مخصوص بوسیله طال پوشش داده می شوند که غشا در این حالت جهت
تست ساختار با دستگاه مورد نظر آماده می باشد .نمای کلی از دستگاه  SEMدر شکل ( )0نشان داده میشود.

 -6-2تست فشار مرطوب شدن
از این تست جهت مشخص کردن میزان مقاومت غشا در مقابل مرطوب شدن استفاده می گردد .در این سیستم از همان
ماژول غشا جهت تست تراوایی گاز استفاده می گردد .در این روش آب مقطر توسط پمپ دیافراگمی در قسمت تیوب غشا فشرده
میگردد .فشار را بتدریج در اندازه های  4/0اتمسفر اضافه می کنیم و در هر فشار بمدت نیم ساعت صبر می نمایم اولین قطره مایع
که بر روی سطح خارجی غشا ظاهر می گردد نشانگر فشار بحرانی ورود آب می باشد .شکل ( )7نمای کلی سیستم فشار مرطوب
شدن را نشان میدهد.
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شکل ( :)۶نمای کلی از دستگاه SEM

شکل ( :)٧نمای کلی سیستم فشار مرطوب شدن

 -7-2تست اندازه گیری زاویه تماس
برای اندازه گیری زاویه تماس ،نمونه های الیاف توخالی در آون خالء در  C˚2±60برای مدت  19ساعت خشک شدند.
روش قطره چسبیده با استفاده از یک زاویه یاب (مدل ،Ramé-hartمدل )944برای اندازه گیری زاویه تماس سطح خارجی الیاف
توخالی به کارگرفته شد .مقادیر زاویه تماس هرنمونه در ده حالت مختلف نمونه اندازه گیری شد و سپس برای به حداقل رسانیدن
خطاهای آزمایشگاهی ،کلیه داده های زاویه تماس با میانگین گرفتن از چند اندازه گیری مختلف به دست آمد .زاویه تماس با
استفاده از تصویربرداری ویدئویی دیجیتال از قطره بر غشاء محاسبه شد .سپس از برنامه پردازش تصویر برای تخمین زاویه تماس با
استفاده از ارتفاع و پهنای قطره استفاده شد .شکل ( )9زاویه یاب را نشان می دهد.

 -8-2تست جذب دی اکسید کربن در تماس دهنده غشایی
ابتدا ماژول مناسب تماس دهنده غشائی شامل  10عدد غشاء الیاف توخالی با طول مؤثر  10سانتیمتر ساخته میشود و در
سیستم آزمایشگاهی جذب گاز دی اکسید کربن مطابق شکل ( )8قرار می گیرد.

شکل ( :)8زاویه یاب Ramé-hart
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شکل ( :)۹سیستم آزمایشگاهی تماس دهنده غشایی [.]12

در این تحقیق جهت تست کارآیی جذب دی اکسیدکربن غشاهای ساخته شده از گاز خالص دی اکسید کربن و مایع جاذب آب
مقطر استفاده می گردد .شرایط عملیاتی مورد استفاده در جدول ( )9آمده است.
جدول ( :)2شرایط عملیاتی تست جذب دی اکسید کربن
1 bar1
فشار گاز
فشار مایع
شدت جریان گاز
دما

1/9 bar
944 ml/min
90 ˚C

جدول ( :)3مشخصات ماژول غشایی

قطر داخلی ماژول ()mm
طول ماژول ()mm
طول مؤثر الیاف ()mm
قطر خارجی الیاف ()mm
قطر داخلی الیاف ()mm
تعداد الیاف

10
974
104
4/00
4/0
10

تصویر ماژول غشایی و سیستم تماس دهنده غشایی در شکل ( )14آورده شده است.
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ابتدا آب در دمای محیط توسط پمپ دیافراگمی در قسمت پوسته ماژول غشائی با فشار  1/9بار فشرده می گردد .سپس جریان
گازی با استفاده از فشار سیلندر در قسمت تیوب غشاها با فشار یک بار برقرار می گردد .شدت جریان گاز و مایع با استفاده از فلومتر
وشیر کنترل تنظیم می گردند .قبل از گرفتن نمونه آزمایش سیستم به مدت نیم ساعت در سرویس قرار می گیرد تا به حالت پایدار
برسد .میزان دی اکسیدکربن جذب شده در مایع خروجی از ماژول با استفاده از روش تیتراسیون شیمیایی محاسبه می گردد .در
تیتراسیون ،نمونه اب همراه با گاز بامحلول  )NaOH (M05/0با استفاده از معرف فنل فتالئین تیتر میگردد .حجم NaOH
مصرفی پس از تغییر رنگ محلول از بیرنگ به ارغوانی یادداشت میگردد .میزان دی اکسید کربن در محلول براساس استیوکیومتری
واکنش اندازه گیری شد .میزان فالکس جذب گاز به ازاء سطح خارجی غشا محاسبه می گردد و بصورت تابعی از شدت جریان مایع
ترسیم میشود .جدول مشخصات ماژول غشائی را نشان می دهد.

شکل ( :)1١ماژول غشایی و سیستم تماس دهنده غشایی

 -3نتایج و بحث
 -1-3بررسی مورفولوژی غشاها با میکروسکوپ الکترونی
تصاویر سطح مقطع ،پوسطه خارجی ،سطح داخلی و خارجی غشاهای الیاف توخالی در شکل ( )11نشان داده شدهاند .غشاها
تقریباً دارای قطر داخلی و خارجی متوسط بترتیب  004و  004میکرومتر میباشند .از تصاویر سطح مقطع هر دو غشا دارای
ساختاری تقریباً بند انگشتی میباشند که دارای یک الیه داخلی نازک با ساختار اسفنجی اند .بطور کلی ساختار غشاهای پلیمری
تحت تاثیر خواص ترمودینامیکی و سینیتیکی محلول پلیمری در حین فرایند جداسازی فازی می باشد .افزودن گلسیرول به محلول
پلیمری باعث ناپایداری ترمودینامیکی و افزایش سرعت جداسازی فازی و تشکیل حفرههای بند انگشتی می گردد .از طرفی با
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افزودن غیر حالل گلیسرول به محلول پلیمری ویسکوزیته محلول افزایش یافته که باعث کاهش سرعت نفوذ حالل به آب در
حمام انعقاد می گردد و ساختاری ا سفنجی را موجب می گردد .بنظر میرسد اثر ترمودینامیکی غالب بوده و ساختاری تقریباً بند
انگشتی حاصل شده است.
پوسته خارجی غشاها نشان دهنده حفرههای بند انگشتی
با الیه بسیار نازک سطحی می باشد که الیه نازک پوشش داده
شده برای غشا اصالح شده مشخص می باشد .نازک بودن الیه
سطحی باعث کاهش مقاومت غشا و افزایش میزان تراوایی و
شار جذب گاز می گردد .با بررسی سطح داخلی غشاهای الیاف
توخالی به دلیل استفاده از محلول آبی  %94از حالل NMP
جداسازی فازی از داخل تیوب غشاها اتفاق نمی افتد و
ساختاری بدون پوسته با حفرههای بزرگ میکرومتری تشکیل
می گردد .این ساختار باعث به حداقل رساندن مقاومت غشاها
می گردد .در سطح خارجی غشای اصالح شده کریستالهای
سطحی از  PDMSمشاهده می گردد که نشان دهنده تشکیل
پوسته سطحی پوشش داده شده می باشد .در حقیقت با پوشش
دادن سطحی غشا حفرههای سطحی کوچکتر یا مسدود می
شوند که میتواند باعث کاهش تراوایی گازی غشا گردد که این
پدیده برای تماس دهنده غشایی مطلوب نمیباشد .از طرفی
افزایش آبگریزی سطحی باعث افزایش مقاومت مرطوب شدن
می گردد که پایداری غشاها را افزایش می دهد.

 -2-3بررسی ساختار غشاهای الیاف توخالی
همانطور که قبال گفته شد غشاهای الیاف تو خالی پلی
سولفون بروش جداسازی فازی ساخته شدند .غشاها با پوشش
دهی بوسیله پلی دی متیل سیلوکسان اصالح شدند و ساختار
آنها بررسی و نتایج تست های تراوایی نیتروژن ،فشار مرطوب
شدن و زاویه تماس در جدول ( )0آورده شدهاند.

زاویه تماس
)(ᵒ
99/9±1/09
119±4/00

شکل ( :)11تصاویر میکروسکوپ الکترونی غشاها
الف) PSFب) PSFپوشش داده شده با )1 PDMSسطح
مقطع )2پوسته خارجی )3سطح خارجی  )٤سطح داخلی

جدول ( :)٤مشخصات غشاهای الیاف توخالی تولید شده
تراوایی نیتروژن در
تخلخل موثر سطحی
حفره قطر متوسط
فشار مرطوب شدن
100 kPa
ε/Lp
)(nm
)(bar
)(GPU
)(m-1
0404
19
979
0
994
8
00
9

غشا الیاف توخالی
ساده
پوشش داده شده

آبگریزس سطحی غشاها با تست زاویه تماس سطحی بررسی شده است و نتایج در جدول ( )0نشان داده شدهاند .افزایش زیاد
زاویه تماس از مقدار تقریبی  90به  119درجه نشان دهنده پوشش خوب پلی دی متیل سیلوکسان بر روی سطح خارجی غشاهای
پلی سولفون می باشد .افزایش ابگریزی سطحی غشاهای الیاف توخالی باعث افزایش مقاومت مرطوب شدن غشاها می گردد که
در نهایت به پایداری عملیات جذب گاز در تماس دهنده غشایی منجر می گردد .تغییر زاویه تماس غشا ساده و اصالح شده با پلی
دی متیل سیلوکسان بصورت تابعی از زمان در شکل ( )19آورده شده است.
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شکل ( :)12زاویه تماس سطحی غشاهای الیاف توخالی بصورت تابعی از زمان.

1.40E-06

غشا ساده
غشا پوشش داده شده با PDMS

1.20E-06

8.00E-07
6.00E-07
y = 2E-13x + 2E-07
R² = 0.9788

4.00E-07
2.00E-07
0.00E+00

120000

100000

80000

60000

40000

0

تراوایی نیتروژن )(mol/m2 s pa

y = 2E-13x + 1E-06
R² = 0.9599

1.00E-06

20000
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برای غشا ساده در مدت زمان یک دقیقه زاویه تماس از  90به  94درجه کاهش یافته است در صورتی که برای غشا اصالح
شده تغییرات زاویه تماس از  118به  117درجه می باشد که این نشان می دهد غشای اصالح شده در مقابل نفوذ آب به غشا و
تغییر زاویه تماس مقاوم تر بوده است .همچنین شکل ( )19نشان دهنده میزان آبگریزی بیشتر غشا اصالح شده با پلی دی متیل
سیلوکسان می باشد .نتایج بدست آمده برای فشار مرطوب شدن در جدول ( )0نشان می دهد که غشای اصالح شده دارای مقاومت
مرطوب شدن باالتری می باشد .در حقیقت با پوشش دهی سطحی غشاها با پلی دی متیل سیلوکسان عالوه بر اینکه بر ابگریزی
سطحی افزوده میشود اندازه حفره ها نیز کوچکتر می گردد که این دو عامل باعث افزایش فشار مرطوب شدن می گردد .مطابق
رابطه الپالس-یانگ برای مرطوب شدن غشای متخلخل پارامترهایی نظیر اندازه حفره ،کشش سطحی سیال ،زاویه تماس سطح
جامد و اختالف فشار دو طرف غشا مهم هستند [:]10
)  4 .Cos(
P 
()0
d p ,max
در این رابطه  θزاویه تماس سطحی و  γکشش سطحی سیال می باشد dp,max .اندازه بزرگتیرین حفره سطحی و ΔP
اختالف فشار مورد نیاز برای ورودی سیال به حفره غشا جامد می باشد .تراوایی نیتروژن غشا ها برحسب فشار متوسط در شکل
( )10نشان داده شدهاند .همانطور که مشاهده میگردد تراوایی با افزایش فشار بیشتر می گردد و این مقدار برای غشای اصالح
شده بیشتر است .میزان تراویی غشاها در فشار یک اتمسفر در جدول ( )0نشان داده شدهاند .به دلیل پوشش دهی سطحی غشای
اصالح شده با پلی دی متیل سیلوکسان مقدار تراوایی بشدت کاهش یافته است .در حقیقت الیه پوشش داده شده باعث کاهش
تخلخل سطحی غشا شده و اندازه حفره ها را کاهش میدهد.

)(Paفشار متوسط

شکل ( :)13تراوایی نیتروژن غشاها تابعی از فشار متوسط
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با داشتن شیب و عرض از مبدا خطوط تراوایی در شکل ( )10و با استفاده از روابط ( )9و ( )0مقدار تخلخل سطحی و اندازه
متوسط حفره ها اندازه گیری شده و در جدول ( )0نشان داده شدهاند .غشاهای اصالح شده دارای حفرههای کوچکتر با تخلخل
سطحی نسبتا کمتری هستند که با توجه به تصاویر میکروسکوپ الکترونی تایید می گردد.

 -3-3بررسی شار جذب دی اکسید کربن غشاها
غشاهای ساخته شده در ماژول غشایی قرار گرفته و توسط یک سیستم تماس دهنده غشایی گاز -مایع شار جذب دی اکسید
کربن اندازه گیری شده است .شکل ( )10شار جذب غشاها بصورت تابعی از سرعت فاز مایع را نشان می دهد.
1.20E-03

8.00E-04
6.00E-04
4.00E-04
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غشا ساده
غشا پوشش داده شده

2.00E-04
0.00E+00

0.035

0.03

0.025

0.02

0.01

0.015

0.005

شار جذب دی اکسید کربن(mol/m2 s

1.00E-03

0

سرعت جاذبm/s

شکل ( :)1٤شارجذب غشاها بصورت تابعی از سرعت فاز مایع.

برای همه غشاها با افزایش سرعت مایع شار جذب گاز افزایش می یابد .در حقیقت با افزایش سرعت مایع از ضخامت الیه
مرزی غلظت اطراف غشاها کاسته شده و نیروی محرکه انتقال جرم افزایش می یابد که باعث افزایش شار جذب می گردد.
همچنین افزایش سرعت مایع مانع از اشباع شدن فاز مایع در اطراف غشاها در ماژول غشایی می گردد .همانطور که در شکل
نشان داده شده است غشاهای اصالح شده دارای شار جذب کمتری هستند .این مقدار کمتر شار را میتوان به ساختار پوشش داده
شده با تراوایی گازی کمتر نسبت داد .در حقیقت برای غشاهای متخلل در تماس دهنده غشایی گاز مایع دو فاکتور تراوایی و
آبگریزی نقش بسیار اساسی بازی می کنند [ .]10کمتر شدن تراوایی گازی و تخلخل سطحی باعث کاهش سطح تماس گاز-مایع
شده و در نهایت شار جذب گاز را کاهش میدهد .در شرایط عملیاتی یکسان و در سرعت فاز مایع  m/s 03/0غشاهای ساده
بیشترین شار جذب تقریبی  mol/m2 s 2-10 ×1/1نشان دادند که تقریباً  %07از شار جذب غشاهای اصالح شده با پلی دی
متیل سیلوکسان بیشتر می باشد .اگرچه غشای پوشش داده شده با پلی دی متیل سیلوکسان دارای شار جذب کمتری نسبت به
غشا ساده می باشد ولی بنظر میرسد به دلیل افزایش مقاومت مرطوب شدن غشاهای اصالح شده پایداری باالتری داشته و برای
عملیات طوالنی مدت جذب گاز در تماس دهنده غشایی مناسب ترند .میزان کارایی جذب غشاهای اصالح شده در این تحقیق با
غشاهای آبگریز پلی وینیلیدین فلوراید ( )PVDFگزارش شده در تحقیقات پیشین مقایسه شده و نتایج در جدول ( )0آورده شدهاند.

منبع
[]10
[]19
[]10
-

شار جذب CO2
)(mol/m2 s
6.5×10-4

جدول ( :)۵مقایسه شار جذب غشاهای الیاف توخالی
سرعت مایع اندازه حفره
قطرداخلی/قطر خارجی ) (mm/mmغشا الیاف توخالی
)(m/s
0.3

)(nm
-

-

6.3×10-4

0.03

4

0.75/0.42

7.5×10-4

0.03

385

0.9/0.5

8.1×10-4

0.03

9

0.65/0.35

 PVDFتجاری
PVDF740

PVDF740اصالح شده
غشا پوشش داده شده این تحقیق

با مقایسه نتایج دیده میشود که غشاهای پلی سولفون پوشش داده شده با پلی دی متیل سیلوکسان دارای شار جذب CO2
بیشتری در شرایط عملیاتی یکسان میباشند .این تایید کننده ساختار توسعه یافته غشاهای تولیدی در این تحقیق با تراوایی باال و
آبگریزی باال می باشد.
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در این تحقیق غشاهای متخلخل الیاف توخالی پلی سولفون بروش جداسازی فازی با دستگاه ریسندگی الیاف توخالی تهیه
 با روش پوشش دهی غوطهوری سطح خارجی غشاها با پلیمر پلی دی متیل سیلوکسان ابگریز شدند و ساختار غشاها از نظر.شدند
 غشاهای ساخته شده در یک سیستم. مقاومت مرطوب شدن و زاویه تماس سطحی مقایسه گردیدند، تراوایی گازی،مورفولوژی
: نتایج حاصل از این تحقیق بشرح زیر می باشد. مورد استفاده قرار گرفتندCO2تماس دهنده غشایی برای اندازه گیری شار جذب
 به دلیل استفاده از محلول. از نظر مورفولوژی غشاها دارای ساختار تقریباً بند انگشتی داشته و دارای پوسته نازک سطحی اند. حالل به عنوان سیال حفره غشا دارای سطح داخلی بدون پوسته و کامال متخلخل می باشد%74 ابی
 تراوایی نیتروژن غشاهای پوشش داده شده بسیار کمتر از غشای ساده می باشد که به دلیل کاهش تخلخل سطحی و.کوچکتر شدن حفره ها می باشد
 از طرفی تخلخل. نانومترند19  نانومتر و غشاهای ساده اندازه متوسط حفره8  غشاهای اصالح شده دارای متوسط حفره.سطحی غشاهای اصالح شده بسیار کمتر می باشد
 به دلیل کوچکتر بودن حفرههای سطحی و آبگریزی بیشتر سطحی غشای اصالح شده مقاومت مرطوب شدن بیشتر از.غشای ساده می باشد
 در جه می باشد در صورتی که119  غشای اصالح شده با پلی دی متیل سیلوکسان دارای آبگریزی بیشتر با زاویه تماس. درجه است90 ًزاویه تماس سطحی غشا ساده تقریبا
 دو نوع غشا ساخته شده به دلیل دارا بودن ساختار توسعه یافته شار جذب باالیی در مقایسه با غشاهای پلی وینیلیدین فلورایدm/s  در سرعت مایعmol/m2 s 2-10 ×1/1  غشای ساده بیشترین شار جذب.) تجاری و آزمایشگاهی نشان دادندPVDF(
. بیشتر از شار غشا اصالح شده با پلی دی متیل سیلوکسان می باشد%07 ً نشان داد که تقریبا03/0
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