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 1داًـدَی کبسؿٌبػی اسؿذ ،هذیشیت تحقیق دس عولیبت داًـگبُ قن
 2داًـدَی دکتشی ،هذیشیت تحقیق دس عولیبت داًـگبُ عالهِ ًجبًجبیی
نویسنذه مسئول:
علیشهب ثبدکَثِ ّضاٍُ

چکیذه
ّذف اص اًدبم ایي پشٍطُ ایدبد یک هذل ؿجیِػبصی دس یک کبسخبًِ تَلیذ
آلَهیٌیَم ثِهٌظَس ؿٌبخت عولکشد ػیؼتن ٍ اسائِ هدوَعِای اص آلتشًبتیَ
ّبی ثْیٌِ هی ثبؿذ .ثِهٌظَس سػیذى ثِ ایي اّذاف یک هذل ؿجیِػبصی ثِ
صثبى  SIMANدس هحیي ًشمافضاسی  ARENAاسائِؿذُ اػت .دس اثتذای
فشایٌذ ایدبد هذل پغ اص ثبصدیذ هکشس اص خي تَلیذ هٌٌق حبکن ثش فشآیٌذ
تَلیذ ٍ ّوچٌیي صهبىّبی هَسدًیبص خوعآٍسی ٍ هَسد تدضیِ ٍ تحلیل
آهبسی قشاس گشفت .پغ اص آى ثش هجٌبی هٌبلعبت ثِدػتآهذُ هذل ؿجِ ػبصی
ایدبد گشدیذ .ثِهٌظَس ؿٌبخت هٌٌقی اص آًکِ کذاهیي آلتشًبتیَ ثْیٌِ ٍ ثْجَد
دٌّذُ ثیـتشیي تأثیش سا ثش هیضاى تَلیذ داسد اص سٍؽّبی ًشاحی آصهبیؾّب
دس ًشمافضاس  MINI TABاػتفبدُ ؿذ.
کلمبت کلیذی :ؿجیِ ػبصی ،ثْیٌِ ػبصی ،تَلیذ آًذ.
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علیزضب ببدکوبه هشاوه ،1سیذ علی ایبسی
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مجله علمی علوم اسالمی انسانی (سال چهارم)

بهینهسبسی سیستم تولیذ آنذ کبرخبنه ایزالکو
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مقذمه
دس فشایٌذ تَػعِ ثـشی ّوَاسُ دػتگبُّبی پیچیذُتشی ثِ ٍخَد هیآیذ ٍ ثِ ّوبى ًؼجت هذیشیتً ،ظبست ٍ کٌتشل آىّب
هـکلتش هیگشدد .ثِ دلیل تأثیشات هتقبثلی کِ قؼوتّبی هختلف یک ػیؼتن ثشٍی ّن داسًذ ،علن ؿجیِػبصی دػتگبُّب ثِ
کوک هذیشاى ٍ هٌْذػیي ثِهٌظَس هٌبلعِ ٍ ثشسػی ًتبیح حبكل ایي اثشات ثِ ٍخَد آهذُ اػت (آصادُ ٍعؼکشی ساد.)1393،
ؿجیِػبصی عجبست اػت اص هدوَعِای گؼتشدُای اص سٍؽّب ٍ ثشًبهِّب ثِهٌظَس ًوبیؾ سفتبس ػیؼتن ٍاقعی کِ هعوَالً ثب کبهپیَتش
ٍ تَػي ًشمافضاسّبی هٌبػت اًدبم هیگیشد (اگشاٍال ٍ ّوکبساى .)2339 ،ثشای ثشسػی دػتگبُّب سٍؽّبی گًَبگًَی هبًٌذ
ثشًبهِسیضی خٌی پَیب ٍ تئَسی كف ٍٍ ...خَد داسد ٍلی توبم ایي سٍؽّب ثِغیشاص ؿجیِػبصی کبهپیَتشی:
 -1ثب دس ًظش گشفتي ثعوی فشهیبت ػعی دس ػبدُػبصی ػیؼتن هیکٌٌذ ٍ ثٌب ثِ سایي هٌعکغکٌٌذُ ثؼیبسی اص خَاف
ػیؼتن ًیؼتٌذ.
ً -2ویتَاًٌذ سٍاثي پیچیذُ ٍ عَاهل تلبدفی یب اػتَکبػتیک ػیؼتن ٍاقعی سا دس ًظش ثگیشًذ ٍ ثٌبثشایي هیضاى دقت
تحلیل ػیؼتن سا کبّؾ هیدٌّذ
 -3اثضاسّبی هضثَس ًویتَاًٌذ ثِساحتی ثؼیبسی اص دػتگبُّبی ٍاقعی سا هذلػبصی کٌٌذ.
ؿجِ ػبصی هیتَاًذ ثب ػبیش اثضاسّبی هذیشیتی ثشای ثذػت آٍسدى ثْتشیي تلوینگیشی تشکیت ؿَد .ثشای هثبل آصادُ ٍ عؼگشی
ساد ( )1393اص ایي تشکیت دس كٌعت ساُآّي اػتفبدُ ًوَدًذ تب ثتَاًٌذ هَقعیت فعلی سا تغییش دٌّذٍ یب ثشخی اص هحققیي ثشای
یبفتي ساُحلّبی ثْجَد ٌّگبهیکِ ؿشایي پیچیذُ ٍ هجْن اػت اص تشکیت ؿجیِػبصی ٍ ؿؾ ػیگوب اػتفبدُ کشدُاًذ(هشتوَی
ٍایضدثخؾ .)2312،تکٌیک ثْیٌِ ػبصی اص ًشیق ؿجیِ ػبصی اص خولِ تکٌیک ّبی ًَیي هجتٌی ثش ٍاقعیت هی ثبؿذ کِ عوبلً اص
دِّ  1993دس حَصُ كٌعت ٍ خذهبت هَسد اػتفبدُ قشاس گشفتِ اػت .دس ایي تکٌیک ،ثب اختٌبة اص فشهْبی ػبدُ کٌٌذُ هثل
قٌعی ثَدى سٍیذادّبی ٍاقعی ٍ یب خٌی ثَدى سٍاثي سیبهی اختٌبة کشدُ ٍ تالؽ هی ًوبیذ هؼبیل سا ّوبًگًَِ کِ دس دًیبی
ٍاقعی ٍخَد داسًذ هذل ػبصی ًوبیذ .دس ایي تکٌیک ،سٍؿْبی هتعذدی ٍخَد داسد کِ کبسؿٌبػبى اص آى ثشای ثْیٌِ ػبصی ٍ ثْجَد
عولکشد آى ثْشُ هیجشًذ .ثش اػبع ًتبیح کبسّبی سٍصتی ٍ ّوکبساى دس ػبل  ،2339یکی اص پشکبسثشدتشیي سٍؿْب دس تکٌیک ثْیٌِ
ػبصی اص ًشیق ؿجیِ ػبصی سٍؽ تَلیذ ػٌبسیَ اػت.دس ایي سٍؽ تعذاد هحذٍدی ػٌبسیَ ثش اػبع هـبٍسُ ثب خجشگبى ،الگَثشداسی
اص ؿشکتّبی سقیت ٍ یب ًشاحی آصهبیؾ تَلیذ هیؿًَذّ .ش ًشح یب ػٌبسیَ ثًَِس هدضا ثب کوک ًشمافضاس ؿجیِػبصی هذل ؿذُ ٍ
ثِاًذاصُ کبفی تکشاس هیؿًَذ .دس ّش تکشاس هقبدیش هتغیشّبی تلوین ٍ تَاثع ّذف رخیشُؿذُ ٍ ثشای تحلیلّبی آهبسی هقبیؼِ
ػٌبسیَّب هَسداػتفبدُ قشاس هیگیشًذ(.عظیوی ٍ قٌجشی)1394،ثعذ اص هذلػبصی ٍ ؿجیِػبصی ػیؼتن ثشای ثِ دػت آٍسدى
آلتشًبتیَ ّبی ثْیٌِ ًَثت ثِ ًشاحی آصهبیؾّب هیسػذ؛ کِ ّذف اص ثِکبسگیشی تکٌیکّبی هختلف ًشاحی اصهبیـبت ،ؿٌبػبیی
عَاهل هؤثش دس فشآیٌذ ٍ تعییي هقبدیش ثْیٌِ ّؼت .ثب کوک فيّبی  DOEهیتَاًذ هتغیشّبیی کِ ثیـتشیي تأثیش سا دس خشٍخی
داسًذ تعییي کشد .ثبًیبً هتغیشّبی ٍسٍدی هَثشسا ثِگًَِای تعییي کشد کِ هقبدیش پبػخ سا ثِ هقذاس اػوی خَد ًضدیک کشدُ،
تغییشپزیشی آىّب سا کَچک ًوَدُ ٍ تأثیش عَاهل غیشقبثلکٌتشل سا ثش هتغیش پبػخ هیٌیون ًوَد (طٍ ٍ ّوکبساى.)2314 ،
معزفی سیستم تولیذ ،پخت و میله گذاری آنذ
ػیؼتن هَسدثشسػی ایي تحقیق دسیکی اص ثضسگتشیي کبسخبًِ تَلیذ آلَهیٌیَم ایشاى ٍاقع دس اػتبى هشکضی ّؼت .هَاد
تـکیلدٌّذُ آًذ پغ اص ًی هشاحل هختلف ٍاسد دػتگبُّبی پشع هیؿًَذ کِ کبسخبًِ ایشالکَ داسای دٍ دػتگبُ پشع ّؼت
ثعذ اص خشٍج آًذ اص دػتگبُ پشع ،آًذّب ثشحؼت ًیبص ٍ ثب ًؼجتّبی تقشیجبً هؼبٍی ثشای پخت ٍاسد کبسگبُّبی قذین ٍ خذیذ
هیؿًَذ کِ تفبٍت ایي دٍ کبسگبُ فقي دس هذتصهبى پخت آًذ ّؼت .دس کبسگبُ قذین ایي هذت  22ػبعت ٍ دس کبسگبُ خذیذ ایي
صهبى  22ػبعت هیثبؿذ .ثعذ اص پختِ ؿذى آًذّب ثٍِػیلِ کشیي ایي آًذّب ثش سٍی یک کبًَیش قشاس دادُ هیؿًَذ .ثب تَخِ ثِ
ایيکِ آًذ ّبیی کِ اص کَسُ ثیشٍى هی آیٌذ داسای هقذاسی کک هی ثبؿٌذ دس هشحلِ ثعذ ایي آًذ ّب ثبیذ اص ایي کک ّب توییض ؿًَذ
تب دس قؼوت هیلِ گزاسی هـکلی پیؾ ًیبیذ .ثعذ اص ایٌکِ آًذ ّب توییض ؿذًذ ٍاسد کبسگبُ هیلِ گزاسی هی ؿًَذ تب آخشیي هشاحل
قجل اص اسػب ل ایي آًذ ّب ثِ کبسگبُ احیب اًدبم ؿَد .دس کبسگبُ هیلِ گزاسی دٍ کَسُ القبیی رٍة چذى ثشای پش کشدى حفشُ آًذ
ٍخَد داسد .دس دسٍى ایي حفشُ اػتبهپ قشاس هیگیشد ٍ ٍظیفِ هزاة ًگْذاؿتي هحکن اػتبهپ دس دسٍى حفشُ آًذ هت ثبؿذ تب دس
هشحلِ ثعذ هیلِ هؼی کِ ًقؾ سػبًب سا دس ا یي هدوَعِ ثبصی هیکٌذ تَػي پیچ ثِ آى هتلل ؿَد .ثعذ اص هزاة سیضی آًذ هیلِ
هؼی ثِ آى هتلل ؿذُ ٍ آًذ آهبدُ اسػبل ثِ کبسگبُ احیب هی ثبؿذ.
ثب تَخِ ثِ ایٌکِ آًذ یکی اص هَاد هشسٍی تَلیذ ؿوؾ آلَهیٌیَم هی ثبؿذ ّوَاسُ هشسٍسی اػت کِ ایي کبسگبّْب ٍظیفِ خَد سا
ثِ ثْتشیي ؿکل اًدبم دٌّذ .اص آًدبیی کِ آًذ هَسد ًیبص کبسگبُ احیب ثلَست سٍصاًِ اسػبل هیـَد پغ هشسٍسی هیجبؿذ تب دس ّش
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ؿیفت کبسی اص تَلیذ ٍ دس دػتشع ثَدى هقذاس آًذ هَسد ًیبص کبسگبُ احیب هٌوئي ثَد .ایي هقبلِ ثذًجبل پیذا کشدى هَاسدی
هیجبؿذ تب تَلیذ ایي هبدُ هْن سا ثِ حذ هبکؼیون سػبًذ ٍ دس كَست ثشٍص هـکل ایي کبسگبُ ّب داسای رخیشُ هٌوئٌی ثبؿٌذ ٍ دس
فشایٌذ تَلیذ خللی ٍاسد ًـَد.
آنذهبی کزبنی Prebaked
اهشٍصُ ّوِ ٍاحذّبی رٍة آلَهیٌیَم اص آًذّبی کشثٌی دس ػلَلّبی الکتشٍلیض اػتفبدُ هیکٌٌذ .کشثي یک ّبدی الکتشیؼیتِ
خَة ،هٌٌقی ٍ هْن هیثبؿذ .کشثي هی تَاًذ دس هقبثل ؿشایي خَسًذُ الکتشٍلیت هزاة حبٍی فلَئَسیذ دس دهبّبی ثبالتش اص ℃
 963هقبٍهت کٌذ .ثِ عالٍُ ،یک ثخؾ فعبل اص ٍاکٌؾ الکتشٍؿیویبیی هیثبؿذ ،ثٌبثشایي دس کبّؾ ٍلتبط ػلَل تب ٍ V 1لت
هـبسکت هیکٌٌذّ .ویٌٌَس اًشطی الکتشیکی ثب ػَختي کشثي رخیشُ هیؿَد .ثشاػبع ٍاکٌؾ  1هوکي اػت کشثي سا ثِ عٌَاى
یک هبدُ خبم دس تَلیذ آلَهیٌیَم دس ًظش ثگیشین ،چَى کشثي ثِ ٍػیلِ ٍاکٌؾ آًذ هلشف هیؿَد.
یک آًذ  prebakedهعوَلی اص هخلَى پتشٍلیَم کک ،قیش ٍ ثبتغ ( )4ػبختِ ؿذُ اػت .ثبتغ قؼوت ثبقیهبًذُ آًذ تعَین
ؿذُ اص ػلَل الکتشٍلیض هیثبؿذ .هیضاى ثبتغ هلشفی دس آًذّبی خذیذ هیتَاًذ تغییش کٌذ ،اهب هعوَال ثیي  15تب  25دسكذ
اػتفبدُ هیؿَد.
هْنتشیي خض آًذّبی کشثٌی  prebakedپتشٍلیَم کک کلؼیٌِ ؿذُ هیثبؿذٍ .قتی ًفت خبم پبالیؾ هیؿَد ،ثبقیوبًذُّبی
ٍاحذ تقٌیش ٍاسد هشحلِ ثعذ هیؿًَذ .ایي ثبقیوبًذُّب دس دهبی  ٍ 453دس فـبس  4-5ثبس ثشای تَلیذ کک ػجض ( )5تحت عولیبت
قشاس هیگیشًذ.
کک ثذػت آهذُ اص ایي فشایٌذ ثؼیبس خبلق هیثبؿذ ٍ ثِ ّویي دلیل هْنتشیي هٌجع ثشای آًذّبی کشثٌی هیثبؿذ .ایي کک ًیبص
داسد تب دس دهبی  1233ثِ هٌظَس حزف اخضای فشاس ٍ افضایؾ چگبلی ،اػتحکبم ٍ حفشات قجل ٍسٍد ثِ هیکؼشّبی تَلیذ آًذ،
کلؼیٌِ ؿَد.
ثِ عالٍُ ،آًذّبی کشثٌی حبٍی  13-16دسكذ قیش هیثبؿٌذ کِ ثِ عٌَاى چؼت ( )6اػتفبدُ هیؿَد .قیش عول اتلبل کک ٍ رسات
ثبتغ ثِ یکذیگش سا دس آًذ اًدبم هیدّذ.
دس فشای ٌذ تَلیذ آًذ ،پتشٍلیَم کک ٍ هَاد اًذی قبثل ثبصیبفت (ثبتغ) ،خشد ٍ الک هیؿًَذ .دس هشحلِ ثعذ هَاد ثِ هٌظَس سػیذى
ثِ داًِ ثٌذی هَسد ًظش ثب ّن هخلَى هیؿًَذ .ثعذ هقذاس کبفی قیش ( 13-16دسكذ) ثِ هخلَى اهبفِ ٍ ّن صدُ هیؿَد ،ػپغ
دسٍى ثلَکّبی آًذ خبم ثِ ٍػیلِ پشع یب ٍیجشُ قبلت گیشی هی ؿًَذ .قجل اص ایٌکِ ایي آًذّبی خبم دس ػلَل الکتشٍلیض اػتفبدُ
ؿًَذ ثبیذ دسٍى کَسُّبی پخت خذاگبًِای دس دهبی  1233-1153پختِ ؿًَذ .عول پختِ ؿذى ثبعث کشثًَیضُ ٍ ایدبد ثلَک-
ّبی آًذ چگبل ٍ هؼتحکن هیؿَد.
ثشای ایدبد اتلبل الکتشیکی ٍ پـتیجبًی فیضیکی آًذ ،یک هیلِ آلَهیٌیَهی یب هؼی ثب یک یَک آٌّی ثِ آًذ هتلل هیؿَد .ػپغ
دسٍى حفشُ هَخَد سٍی آًذ چذى سیضی اًدبم هی ؿَد کِ دلیل آى ایدبد اتلبل الکتشیکی ٍ هکبًیکی خَة ثیي آًذ کشثٌی ٍ هیلِ
هیثبؿذ .ایي عولیبت ً anode roddingبم داسد.
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متذلوصی تحقیق
شبیه سبسی سیستم
کلوِ ؿجیِ ػبصی ثِ هعٌی عول ًبئل ؿذى ثِ اكل چیضی ثذٍى ٍاقعیت ٍ ًوبیؾ کبسکشد یک ػیؼتن یب یک فشایٌذی ثِ ٍػیلِ
کبسکشد کبهپیَتش یب فشایٌذ دیگش آهذُ اػت (طٍ ٍ ّوکبساى.)2314 ،
ؿجیِ ػبصی تَاًبیی یب قبثلیت ًشاحی اػت کِ یک ساُ حل آهبسی قذستوٌذ سا ایدبد کشدُ ٍ هذیش سا اص دػت یبثی ثِ اّذاف
ػبصهبى هٌوئي هیکٌذ (لی ٍ ٍاًگ.)2333 ،
یک هذل ؿجیِ ػبصی،گًَِ ای اص پذیذُ ّب یب ػیؼتن ّبی دیٌبهیک سا ًـبى هیذّذ کِ هیتَاًذ هؼبئل هَخَد دس ػبصهب ى سا پیؾ
اص آى کِ تجذیل ثِ هـکل ؿًَذ،ؿٌبػبیی کٌذ.
ؿجیِ ػبصی دس ٍاقع فشآیٌذ ًشاحی هذلی اصػیؼتن ٍاقعی اػت؛کِ ثب اًدبم آصهبیؾ ّب ثب اػتفبدُ اص ایي هذل ٍ ثب ّذف پی ثشدى
ثِ سفتبس ػیؼتن،یب اسصیبثی اػتشاتظی ّبی گًَبگَى،دس هحذٍدُ ای کِ ثِ ٍػیلِ هعیبس ٍ یبهدوَعِ ای اص هعیبس ّب اعوبل ؿذُ،ثشای
عولیبت ػیؼتن ،كَست هی گیشد (آگشاٍال ٍ ّوکبساى.)2339 ،
ؿجیِ ػبصی تقلیذی اص عولکشد فشآیٌذ یب ػیؼتن ٍاقعی ثب گزؿت صهبى اػتّ.وچٌبى کِ یک ػیؼتن ثب گزؿت صهبى تکَیي هی
یبثذ ،سفتبس آى ثب ایدبد هذل ؿجیِ ػبصی ثشسػی هی ؿَد.ایي هذل ،هعوَال ثِ ؿکل هدوَعِ ای اص فشم ّبی هشثَى ثِ عولکشد
ػیؼتن اػت.ا یي فشم ّب دس چْبسچَة ساثٌِ ّبی سیبهی،هٌٌقی ٍ ًوبدیي ثیي ًْبدُ ّب یب اّذاف هَسد ًظش ػیؼتن ثیبى هی
ؿَد .ثب تَخِ ثِ تغییش ٍ تحَالت تکٌیکبل کًٌَی دس ثؼیبسی اص هَاسد،هبؿیي خبیگضیي اًؼبى ؿذُ اػت ٍثؼیبسی اص کبسّبی
فیضیکی کِ دس گزؿتِ تَػي اًؼبى ّب اًدبم هی گشفت،اه شٍصُ تَػي هبؿیي ّب اداسُ هی ؿَد.اگشچِ قذست کبهپیَتشّب دس رخیشُ
ٍ ثبصیبثی اًالعبت ٍ اتَهبػیَى اداسی ،غیش قبثل اًکبس اػت،اهب ّوچٌبى،هَاسدی ٍخَد داسد کِ اًؼبى ًبچبس اػتخَدؽ کبس ّب سا
اًدبم دّذ.اهب ثِ ًَس کلی  ،هَاسد هشتجي ثب هبؿیي،ؿبهل ػیؼتن ّبیی اػت کِ دس آى ،ثِ علت استجبًبت پیچیذُ ثیي اخضاء هغض
اًؼبى اص دسک سیبهی ایي استجبًبت قبكش اػت.هغض اًؼبى ثِ هشٍس صهبى ،ثب هـبّذُ تَالی سفتبس ّبی ػیؼتن ٍ گبُ آصهبیؾ ّبی
ًتیدِ ای کِ ثش اثش دػتکبسی یکی اص اخضای ػیؼتن ثِ دػت هی آیذ ،تب حذی هیتَاًذ عبدت ّبی ػیؼتن سا ؿٌبػبیی کٌذ.دس
چٌیي ػیؼتن ّبیی،هغض،قبدس ثِ تدضیِ ٍ تحلیل داخلی ػیؼتن ًیؼت ٍتٌْب ثب تَخِ ثِ سفتبسّبی خبسخی،عولکشد داخلی
ػیؼتن سا تخویي هی صًذ ٍ عکغ العول ّبی آى سا پیؾ ثیٌی هیکٌذ.چگًَگی اداسُ حدن اًجَُ اًالعبت ٍ اػتفبدُ هؤثش اص آًْب
دس ثْجَد تلوین گیشی  ،اص هَهَع بت ثحث ثشاًگیض هخلَكب دس تخلق ّبی هیبى سؿتِ ای ّوبًٌذ ؿجیِ ػبصی اػت .ؿجیِ
ػبصی دس دِّ  63هیالدی ثِ ًَس چـن گیشی فیضیَلَطی ٍاسد ادثیبت هذیشیت ؿذ.ایي سٍؽ ثِ حذی هَسد تَخِ قشاس هیگیشد کِ
استؾ آهشیکب دس ػبل  1968هیالدی دس هَسد ؿجیِ ػبصی ثِ عٌَاى سٍؿی ثشای حل هؼبئل هذیشیتی تحقیقبت گؼتشدُ ای اًدبم
هی دّذ (طٍ ٍ ّوکبساى.)2314 ،
طزاحی مذل فزآینذ تولیذ آنذ
پغ اص هـبّذُ ٍ ثشسػی ػیؼتن دس کبسگبُ فشآیٌذ تَلیذ آًذ ثِ كَست صیش دس ًشم افضاس  ARENAؿجیِ ػبصی ؿذ.

شکل ً .1شاحی هذل فشایٌذ تَلیذ آًذ
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جمع آوری داده هب
ثِ هٌظَس ؿجیِ ػبصی ػیؼتن ،پغ اص ًشاحی هذل ثشای ایٌکِ ؿجیِ ػبصی ّوبًٌذ ػیؼتن اكلی عول کٌذ ثبیذ دادُ ّبی كَست
فعلی هذل ٍاقعی خوع آٍسی ؿَد تب ثب هـخق ؿذى تبثع تَصیع دادُ ّب ،ثتَاى ثِ دسػتی ثشای هذل دادُ ػبصی ًوَد .ثشای
تعییي تَصیع احتوبلی ثیي ٍسٍدی ّب اص قؼوت  ANALYZER INPUTهَخَد دس اسًب اػتفبدُ هی ؿَدً .وًَِ ای اص ایي
فشآیٌذ دس ؿکل صیش قبثل هـبّذُ هی ثبؿذ ٍ هبثقی اًالعبت دس خذٍل  1آهذُ اػت.

شزح فزایٌذ سهاى سٌجی
سهاى بیي دٍ ٍرٍد هتَالی پزسA
سهاى بیي دٍ ٍرٍد هتَالی پزسB

ًَع سهاى

تَسیغ احتوالی/سهاى(ثاًیِ)

قطؼی
قطؼی
احتوالی
احتوالی
احتوالی
احتوالی

54
54
)GAMM(11.8,2.43
)POIS(12.8
)Triangular(0.5;1;1.5

سهاى بیي توییش کزدى دٍ آًذ هتَالیA
سهاى بیي توییش کزدى دٍ آًذ هتَالیB
فزایٌذ هذاب ریشی
فزایٌذ هیلِ گذاری

)POIS(3.15
جدول  .1دادُ ّا ٍ تَابغ تَسیغ احتوالی آًْا
شکل  .2تابغ تَسیغ تویش کٌٌذُ قذین

اعتببر سنجی
دس ایي هشحلِ هـخی هی کٌین هذل ؿجیِ ػبصی تب چِ حذ ؿجیِ ثِ دًیبی ٍاقعی عول هی کٌذ  .ثْتشیي عولکشد ثشای اعتجبس
ػٌدی  ،اػتفبدُ اص ؿبخق خشٍخی ثش صهبى اػت .ایي ؿبخق هقذاس هحلَل خشٍخی اص ػیؼتن ثِ ًؼجت صهبى آى سا ًـبى هی
دّذ .تعذاد خشٍخی ّبی ػیؼتن دس هذل ٍاقعی ٍ هذل ؿجیِ ػبصی ؿذُ هٌبثق خذٍل صیش اػت:
جذول  .2خشٍخی ّبی ػیؼتن دس هذل ٍاقعی ٍ هذل ؿجیِ ػبصی ؿذُ
ًوًَِ گیشی

1

2

هذل ٍاقعی

1865

1865 1833 1843 1875

هذل ؿجیِ ػبصی ؿذُ 1856 1883

3

4

1867 1871

5

6

7

1926

1981

1871 1854 1883

دس اداهِ ثشای تدضیِ ٍ تحلیل دادُ ّب اص ًشم افضاس  SPSSاػتفبدُ ؿذ .
ًتبیح آصهَى T-testثِ كَست صیش هی ثبؿذ.

جذول  .3ؿجیِ ػبصی ثشای  12ؿیفت کبسی  8ػبعتِ دس ًشم افضاس ARENA

H 1: 1   2
H 0 : 1   2
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شکل ً .3تبیح آصهَىT-test
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هٌبثق خذٍل دس ؿکل  ،3هقذاس ّ Mean Differenceبی  x2 ٍ x1ثبّن ثشاثش ثَدُ ٍ ثشاثش  9.57هیثبؿذ .هقذاس  Sig ٍ Fثِ
تشتیت ثشاثش ثب  3.338 ٍ 13.183هیثبؿذ .هقذاس  Fاص  3.35ثیـتش اػت ،اهب هقذاس  sigاص  3.35کوتش اػت .ثب فشم عذم ثشاثشی
ٍاسیبًغّب ،فبكلِ اًویٌبى ثشاثش  -45.47314تب  64.61333هیثبؿذ .دسخِ آصادی ثشاثش ثب  12اػت؛ ثٌبثشایي هقذاس  ta/2,dfثب
 .2.336ثب قشاس گشفتي ایي هقذاس دس فبكلِ اًویٌبى ،پغ دلیلی ثشای سد فشم ٍ H0خَد ًذاسد ٍ هیبًگیي دادُّبی دًیبی ٍاقعی ٍ
هذل ؿجیِػبصی ثبّن ثشاثشًذ .پغ هذل تْیِؿذُ هعتجش اػت.

تحلیل نتبیج و ارائه راهکبرهبی بهینه
ؿجیِ ػبصی ثشای  12ؿیفت کبسی  8ػبعتِ ساى ؿذُ ٍ ًتبیح دس خذٍل  2کِ خشٍخی ًشم افضاس اسًب هی ثبؿذ آٍسدُ ؿذُ اػت .دس
ایي قؼوت ػعی ؿذُ اػت ثب ثشسػی ٍ هٌبلعِ چٌذ آلتشًبتیَ هختلف سفتبس ػیؼتن سا تحت ؿشایي خبكی ثشسػی ًوبیین.
التشًبتیَ اٍل :ثب ثشسػی ًتبیح ٍ پیـٌْبد کبسؿٌبػبى خي تَلیذ ػشعت اًتقبل آًذ ثیي ایؼتگب ّْب هیتَاًذ تبثیش قبثل هالحظِ ای دس
افضایؾ خشٍخی آًذ اص ایي ثخؾ ٍ اسػبل ثِ کبسگبُ احیب داؿتِ ثبؿذ .ثذیي هٌظَس ػشعت کشیي خي قذین کِ دس پبییي تشیي
ػٌح  3اػت سا ثِ  13 ٍ 11تغییش دادین.
آلتشًبتیَ دٍمّ :وبًٌذ آلتشًبتیَ اٍل ثِ ثشسػی ػشعت کشیي خي خذیذ پشداختِ ؿذُ اػت ثب ایي تفبٍت کِ ػشعت عجبستٌذ اص ،2
2 ٍ 14
آلتشًبتیَ ػَم :ایي آلتشًبتیَ دس کبسگب ُ هیلِ گزاسی هَسد ثشسػی قشاس گشفت .ثب تَخِ ثِ ظشفیت ّبی هَخَد ٍ اهکبى ایي کِ هیـَد
کَسُ القبیی دیگشی سا ٍاسد فشایٌذ تَلیذ کشد تب ثتَاى ثب دس دػتشع ثَدم هزاة دس ایي ثخؾ اص ّذس سفتي صهبى کِ کٌدش ثِ
کبّؾ تَلیذ سٍصاًِ هیـَد خلَگیشی کشد .دس ؿکل صیش ًحَُ اهبفِ ؿذى ایي کَسُ ًوبیؾ دادُ ؿذُ اػت (ؿکل .)4

طزاحی آسمبیشبت
دس ًشاحی آصهبیـبت ثب اػتفبدُ اص ًشم افضاس هیٌی تت ثِ ًشاحی آصهبیـبت پشداختِ ؿذُ اػتً .شاحی آصهبیـبت عجبست اػت اص
تغییش یک یب چٌذ هتغیش ثلَست ّوضهبى ثِ هٌظَس هـبّذُ تبثیش ایي تغییشات ثش یک یب چٌذ پبػخ دس یک آصهبیؾ .دس ایي پشٍطُ
عَاهل یب فبکتَسّبی هذل ّوبى آلتشًبتیَّب هی ثبؿٌذ .یعٌی ػشعت کشیي  ٍ B&Aافضٍدى کَسُ القبیی ،پغ دس ایي پشٍطُ ػِ
عبهل ٍخَد داسد .ثعذ اص تعییي تعذاد عبهل ّب ًَثت ثِ تعییي ػٌَح ایي عَاهل هی سػذ کِ کشیي ّب داسای ػِ ػٌح ٍ کَسُ
داسای دٍ ػٌح هی ثبؿٌذ.
طزح هبی عبملی کبمل
اگش  Kفبکتَس ّش یک دس  Nػٌح ٍخَد داؿتِ ثبؿذ کل آصهبیـبت ثشاثش  NKخَاّذ ثَد .خذاٍل ٍ خشٍخی ّبی ایي ثخؾ دس
صیش آٍسدُ ؿذُ اػت.
ثب ثشسػی ایي ًوَداسّب ثِ ایي ًتیدِ هیشػین کِ ػشعت کشیي  Bتبثیش صیبدی دس هقذاس تَلیذ داسدً .وَداس آخش هشثَى ثِ تحلیل
حؼبػیت هی ثبؿذ کِ هی تَاى ثب تغییش خٌَى ثِ كَست دػتی دس ثبصُ دادُ ؿذُ هقذاس تَلیذ سا دس ؿشایي هختلف ثذػت آٍسد.
ثب ثشسػی توَداس دٍم ثِ ایي ًتیدِ هیشػین کِ ٍقتی کشیي خي خذیذ دس حذاکثش ػشعت یعٌی  ٍ 21کشیي خي قذین ثب ػشعت
 13هیضاى تَلیذ دس ثْتشیي حبلت هوکي اػت ّ .وبًٌَس کِ هـبّذُ هیـَد ًوَداس کَسُ خٌی تقشیجب هَاصی هی ثبؿذ کِ ًـبى
دٌّذُ تبثیش کن آى دس تَلیذ اػت.
طزح هبی سطح پبسخ
ایي ثخؾ ؿبهل دٍ آصهبیؾ ثٌبم ًشح هشکت هشکضی ٍ ًشح ثبکغ  -ثٌکي هی ثبؿذ.
طزح مزکب مزکشی
ایي ًشح هتـکل اص یک ًشح عبهلی K 2یب ًشح عبهلی کؼشی ثب ً K 2قٌِ هحَسی ٍ ً Cقٌِ هشکضی اػت .ایي ًشح دس
حشکت ثِ ػوت ًقٌِ ثْیٌِ دس توبم اهتذاد ّب اص دقتی یکؼبى ثشخَسداس اػت کِ اكٌالحب ثِ آى ًشح دٍساى پزیش گَیٌذً .تبیح ٍ
خذاٍل ایي ًشح دس صیش آٍسدُ ؿذُ اػت.
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شکل ً .4حَُ اهبفِ ؿذى کَسُ ثِ هذل اٍلیِ

شکل  .5تعذاد فبکتَسّب ٍ ػٌَح
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شکل ً .6وَداس ًشح هشکت هشکضی

جذول ً .4تبیح ًشح هشکت هشکضی
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طزح ببکس – بنکن
ًشح ّبی هشکت هشکضی ثعلت ٍخَد ًقبى هحَسی هوکي اػت داسای آصهبیـبتی ثبؿٌذ کِ هَسد عبلقِ ًجَدُ ٍ یب خبسج اص ًبحیِ
عولیبتی فشایٌذ قشاس گیشًذ .دس ًشح ّبی ثبکغ – ثٌکي ثِ علت ًجَد ًقبى هحَسی ایي اًویٌبى ٍخَد داسد کِ کلیِ اخشاّب دس
ًبحیِ اهي عولیبتی خَاّذ ثَد ّ .وچٌیي ًشح ثبکغ – ثٌکي ؿبهل ّیچ ًقٌِ ای دس سئَع هکعجی کِ ثَػیلِ کشاى ّبی ثبل ٍ
پبییي ّش هتغیش ایدبد هیـَد ًیؼت .ایي اهش دس هَاسدی کِ ثِ دلیل هحذٍدیت ّبی فیضیکی فشایٌذ تٌظین ػٌَح دس ًقبى ثبل ٍ
پبییي هوکي ًجبؿذ ثؼیبس هفیذ خَاّذ.ثَد .دس ٍاقع دس ایي ًشح دس ّیچ کذام اص اخشا ّب ثٌَس ّوضهبى ػٌَح ًوی تَاًٌذ دس ػٌح
ثبال یب پبییي ثبؿٌذ.

نتیجه گیزی
دس ایي تحقیق ًوًَِ عولی یک آصهبیؾ ؿجیِ ػبصی دس یک خي تَلیذ آًذ پیبدُ ػبصی ؿذُ اػت .ػپغ ثشای ثذػت آٍسدى
ثْتشیي تلوین ٍ یبفتي ساُ حل ثْجَد ؿجیِ ػبصی ثب ًشاحی آصهبیـبت تشکیت ؿذُ اػت .پغ اص اخشای هذل ٍ ثذػت آٍسدى
خشٍخی ّب  ،ایي هذل هَسد اعتجبس ػٌدی قشاس گشفت .دس هشحلِ ثْذ ثب اػتفبدُ اص پتبًؼیل کبسگبُ ٍ ثب ًظش کبسؿٌبػبى ػٌبسیَّبی
هختلف ایدبد ٍ هَسد ثشسػی قشاس گشفتً .تیدِ ایي ثشسػی ًـبى هی دّذ کِ ٍقتی کشیي خي خذیذ دس حذاکثش ػشعت یعٌی
 ٍ 21کشیي خي قذین ثب ػشعت  13هیضاى تَلیذ دس ثْتشیي حبلت هوکي اػت.
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