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ای اریانبیست و پنجمین کنفرانس هسته  
گاه آزا -۱۳۹۷اسفندماه  ۲و  ۱ د اسالمی )واحد بوشهر(دانش  

 سازی عملکرد جدایش ماشین سانتریفیوژ گازی تعریف توابع هدف به منظور بهینه

 -( 2) *صفدری، سیدجابر - (1)محمدمهدی  ،شادمان - (1)وحید  رفیعی، - (1)محمدرضا فردکاشانی،

 (2)محمدحسنمالح،  - (1)الهام  امینی،
 

 های پیشرفته ایران( شرکت فناوری1)

 ای ، پژوهشکده چرخه سوخت ( سازمان انرژی اتمی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته2) 

 

 چکیده:

 ی مسئلههاخواسته و هامحدودیت به توجه با ،های قابل قبولپاسختمام  انیاز م پاسخ نیانتخاب بهتر ،سازیهدف از بهینه

حلی یا تعریف نشود، ممکن است راه اگر این تابع درست انتخاب. کندرا تعیین می سازیهدف و مسیر بهینه ،تابع هدف .است
عملکرد سازی های مد نظر در مسئله بهنیهدر این مقاله، ابتدا خواسته .شود بهینهاشتباه و یا مسئله به شودئله پیدا نبرای مس

های مورد با توجه به خواستهبیان شده است و سپس در ادامه،  لآدهیا متقارن رهیزنج کیدر  یگاز وژیفیسانتر نیماش شیجدا
 .ه استتوابع هدفی به صورت ریاضی تعریف گردید ،انتظار
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Abstract: 
The purpose of optimization is to select best answer among all acceptable responses, considering the limitations 

and the demands of the problem. The objective function determines the purpose and path of optimization. If this 

function is not correctly selected or defined, a solution to the problem may not be found or the problem is 

wrongly optimized. In this paper, firstly, the desired demands in the problem of the separation of the gas 

centrifuge machine have been presented in an ideal symmetric cascade, and then, according to the expected 

demands, the objective functions have been mathematically defined. 
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  :مقدمه

هایی است که در هر ترین کمیتسازی، تابع هدف یکی از مهمفارغ از نوع الگوریتم مورداستفاده در مسائل بهینه

گیری های مسئله الزم است که تعریف شود. درواقع مقدار تابع هدف نحوه جهتالگوریتم با توجه به خواسته

تابع هدف به صورت ریاضی از  تعریف .]1[کندمیالگوریتم را پس از هر بار تکرار و استخراج مقادیر بهینه، تعیین 

که تابع هدف وابسته با توجه به آن .ساز استینهبههای فرد های مفهومی یک مسئله، یکی دیگر از مهارتخواسته

ای که الزم است به آن ص به همان مسئله نیاز است. نکتهبه مسئله است، برای هر مسئله خاص، تابع هدف مخت

هایی از سازی را به کلی عوض نماید و پاسختواند مسیر بهینهدقت شود آن است که تعریف تابع هدف اشتباه می

تواند به شدت در که تعریف تابع هدف، میی دیگر آنسازی به دست آید که اصالً قابل قبول نباشد. نکتهبهینه

سازی اثرگذار باشد به بیان دیگر دو تابع هدف مختلف ممکن است در نهایت به ت همگرایی الگوریتم بهینهسرع

بار با تعداد تکرار تر و یکبار با تعداد تکرار کمتر و در نتیجه با سرعت بیشمقادیر بهینه مسئله منتج شوند اما یک

سازی مشترک و با تعداد جمعیت برابر(. بدیهی است ینهبهبسیار بیشتر و در نتیجه سرعت کمتر )در یک الگوریتم 

 [.2،3باشد ]ترین سرعت میکه مطلوب، رسیدن به مقادیر بهینه، با کمترین تعداد تکرار و با بیش

𝑓(𝑥)سازی تابع به عنوان مثال مینیمم = 𝑠𝑖𝑛(𝑥)  0در بازه < 𝑥 < 2𝜋 ( مورد 1 با سه تابع هدف مختلف )رابطه

 :ه استدشبررسی قرار داده 

(1) 

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒𝑓(𝑥) = 𝑠𝑖𝑛(𝑥) 
0 < 𝑥 < 2𝜋 

𝑂𝐹1 = 𝑓 

𝑂𝐹2 = −𝑓 

𝑂𝐹3 = |𝑓| 

 نشان داده شده است.( 1شکل )روند تغییرات تابع سینوس در بازه مسئله در 
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 𝑠𝑖𝑛(𝑥)( نمودار تابع 1)شکل 

ست.  5شکل تا  2شکل در 3تا  1نمودار مقادیر تابع هدف  شده ا شان داده  شاهده مین که شود با توجه به آنم

سئله از جنس مینیمم شماره م ست، به ازای تابع هدف  𝑥، مقدار بهینه 1سازی ا =
3𝜋

2
شماره  ، به ازای تابع هدف 

𝑥، مقدار بهینه 2 =
𝜋

2
𝑥، مقدار بهینه 3زای تابع هدف شماره ا و  به  = 𝜋 آید.به دست می 

 

 در بازه تغییرات مسئله 1مقادیر تابع هدف شماره  ( 2)شکل 
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 در بازه تغییرات مسئله 2( مقادیر تابع هدف شماره 3)شکل 

 

 در بازه تغییرات مسئله 3( مقادیر تابع هدف شماره 4)شکل 

مختلف،  تابع هدف 3سازی هیچ تغییری نکرده است(، به ازای سازی )مسئله بهینهدر اینجا، به ازای یک مسئله بهینه

سازی را سه مقدار بهینه مختلف به دست آمده است که به صورت کامالً واضح، نقش تابع هدف در مسئله بهینه

 نماید.مشخص می

 های مورد انتظار برای ماشین سانتریفیوژتعریف ریاضی تابع هدف با توجه به خواسته

سئله بهینهدر حاالت کلی در  سانتریفیوژم شین  ستفاده در یک زنجیره ایدهبه سازی عملکرد ما ، آل متقارنمنظور ا

 های مسئله سه عنوان کلی به شرح زیر، هستندخواسته
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سازی به دلیل استفاده از ماشین سانتریفیوژ سازی و تهی)تساوی ضریب غنی آلارضای شرط حالت ایده -1

 آل(در زنجیره متقارن ایده

 سازیهیسازی و ضریب تیشینه بودن ضریب جداسازی، ضریب غنیب -2

 بیشینه بودن توان جداسازی -3

سازی های مسائل بهینهباشد؛ که با توجه به پیچیدگی، درواقع یک قید برای مسئله می1واضح است خواسته شماره 

 تر در تابع هدف وارد شود.صورت سادهبه مقید؛ سعی شده است که این قید با استفاده از روش جریمه

سته فوق، در قالب روابط یک مسئله کمینه ای از روابط تابع هدف درمجموعه ( 2)سازی با در نظر گرفتن سه خوا

 ارائه شده است. (10)تا 

  (2) 𝑂𝐹 = 𝑊1 (
𝛿𝑈𝐷𝑖𝑟𝑎𝑐 − 𝛿𝑈

𝛿𝑈𝐷𝑖𝑟𝑎𝑐
) +𝑊2 (

|𝛽 − 𝛾|

|𝛽 − 1| ∗ |𝛾 − 1|
) 

(3) 
𝑂𝐹 = 𝑊1 (

𝛿𝑈𝐷𝑖𝑟𝑎𝑐 − 𝛿𝑈

𝛿𝑈𝐷𝑖𝑟𝑎𝑐
) +𝑊2 (

|𝛽 − 𝛾|

|𝛽 − 1| ∗ |𝛾 − 1| ∗ 𝛽 ∗ 𝛾
) 

(4) 
𝑂𝐹 =  (𝛿𝑈𝐷𝑖𝑟𝑎𝑐 − 𝛿𝑈)

(
1+|𝛽−𝛾|

|𝛽−1|∗|𝛾−1|
)

 

(5) 
𝑂𝐹 =  (

𝛿𝑈𝐷𝑖𝑟𝑎𝑐
𝛿𝑈

)
(

1+|𝛽−𝛾|
|𝛽−1|∗|𝛾−1|

)

 

(6) 𝑂𝐹 = 
(𝛿𝑈𝐷𝑖𝑟𝑎𝑐 − 𝛿𝑈)(1 + |𝛽 − 𝛾|)

|𝛽 − 1| ∗ |𝛾 − 1|
 

(7) 𝑂𝐹 =(
𝛿𝑈𝐷𝑖𝑟𝑎𝑐
𝛿𝑈

) ∗ 𝐸𝑥𝑝(100 ∗ |𝛽 − 𝛾|) 

(8) 𝑂𝐹 = (𝛿𝑈𝐷𝑖𝑟𝑎𝑐 − 𝛿𝑈)∗ 𝐸𝑥𝑝(100 ∗ |𝛽 − 𝛾|) 

(9) 𝑂𝐹 = 
(𝛿𝑈𝐷𝑖𝑟𝑎𝑐 − 𝛿𝑈)

𝛿𝑈
+ (𝐸𝑥𝑝(𝑀𝑎𝑥[0, (|𝛽 − 𝛾| − 10−4) ∗ 104]) − 1) 

(10) 𝑂𝐹 = 
(𝛿𝑈𝐷𝑖𝑟𝑎𝑐 − 𝛿𝑈)

𝛿𝑈
+ ((1 +𝑀𝑎𝑥[0, (|𝛽 − 𝛾| − 10−4) ∗ 104])3 − 1) 
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ساس رابطه تابع  𝛿𝑈سازی، ضریب تهی 𝛾سازی، ضریب غنی 𝛽در مجموعه روابط فوق،  سازی )برا توان جدا

سانتریفیوژ با طول و  𝛿𝑈𝐷𝑖𝑟𝑎𝑐ارزش یا رابطه وود(،  شین  سازی یک ما شینه توان جدا سازی دیراک )بی توان جدا

باشند ضرایب وزنی قابل تنظیم می 2W و 1W، (3( و )2)است. در معادالت  هدف تابع OFسرعت خطی معین( و 

مرتبه ریباً همهای اول و دوم تقشرروند که مقادیر ترمای انتخاب میگونهکه با توجه به شرررایط حاکم بر مسررئله، به

صورتی شند، ترمی که از مرتبههای اول و دوم همکه ترمشوند. درواقع در شتری مرتبه نبا شد، اهمیت بی ی باالتر با

که مقدار درصورتی (1)مثال در معادله عنوانرود. بهسازی آن ترم پیش میپیدا کرده و مسئله بیشتر به سمت کمینه

𝑊1 (
𝛿𝑈𝐷𝑖𝑟𝑎𝑐−𝛿𝑈

𝛿𝑈𝐷𝑖𝑟𝑎𝑐
𝑊2تر از مقدار خیلی بیش ( (

|𝛽−𝛾|

|𝛽−1|∗|𝛾−1|
رود که بیشررترین باشررد، مسررئله به سررمتی پیش می (

𝛽)آل بودن که شرط ایدهحاصل شود، درصورتی 𝛿𝑈مقدار ممکن برای  = 𝛾)  ممکن است با دقت مناسب ارضا

در رابطه  3و  1000و عدد  (9)در رابطه  10000عدد  ،(8)و  (7)در روابط  100نشررود. به صررورت مشررابه، عدد 

 ها به تابع هدف دلخواه رسید.توان با تغییر آن، نقش ضرایب وزنی را دارند که می(10)

تا حد ممکن به بیشینه توان جداسازی  𝛿𝑈، هدف از تعریف ترم اول سمت راست این است که مقدار (2)در معادله 

تر شدن مقدار تابع هدف نیز ن موضوع منجر به کوچککه همان توان جداسازی دیراک است، نزدیک شود؛ که ای

باشد؛ لذا روند شده است( نیز میسازی در نظر گرفتهکه مسئله، کمینهجهت با مسئله )با توجه به آنگردد که هممی

 ای پیش خواهد رفت که تا حد ممکن مقدار توان جداسازی به توان جداسازی دیراک نزدیک شود.گونهالگوریتم به

𝛽|ف از تعریف ترم دوم سمت راست در این معادله این است که با توجه به وجود ترم هد − 𝛾|  ،در صورت کسر

پیش رود تا مقدار تابع ارزش به صفر نزدیک گردد. از طرف دیگر،  𝛾و  𝛽مسئله تا حد ممکن به سمت تساوی 

عالوه بر برابری با یکدیگر، تا حد ممکن بزرگ و به دور از عدد  𝛾و  𝛽های مدنظر آن است که یکی از خواسته

𝛽یک باشند. ) = 𝛾 = 𝛽|نشده است(. وجود عبارت گونه جداسازی انجامبه معنای آن است که هیچ 1 − 1| ∗

|𝛾 −  𝛽سازی به سمتی برود که گیری مسئله بهینهشود که جهتدر مخرج ترم دوم معادله تابع ارزش سبب می |1

الخصوص از مقدار یک، دور گردند. یک بودن هر یک از دو کمیت، سبب ممکن بزرگ شوند و علیتا حد  𝛾و 

های ممکن نهایت شود و درنتیجه الگوریتم از این پاسخ فاصله گیرد و به سمت سایر پاسخشود که تابع ارزش بیمی

 برود.

است که دالیل تعریف آن بیان ( 2)له ترم اول سمت راست دقیقاً مشابه ترم اول سمت راست معاد( 3)در معادله 

𝛽عبارت  (،2)نسبت به معادله ( 3)گردید. ترم دوم معادله  ∗ 𝛾 تر تر دارد، که علت آن بیشرا در مخرج کسر اضافه
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تابع ارزش به فرم یک تابع توانی  (5( و )4)در معادالت  در تابع ارزش اسرررت. 𝛾و  𝛽کردن نقش بزرگ بودن 

شامل پایه و سته شدهعریف( تتوان ) ست. در پایه این دو رابطه، خوا شده ا سازی منظور  های مربوط به توان جدا

ست به سازی منجر به کاهش مقدار تابع ارزش میگونها شود. توان این ای که در هر دو معادله، افزایش توان جدا

سته شابه یکدیگر بوده و خوا ضرایب غنیدو رابطه کامالً م شده سازی و تهیهای مربوط به  سازی در آن گنجانده 

ست. جهت یادآوری ذکر می صورتیا صرفگردد در شد،  صفر با نظر از مقدار که مقدار توان یک عبارت برابر با 

صل عبارت همواره برابر با یک می سته مربوط به پایه، حا ضر، این اتفاق رخ دهد، خوا سئله حا شود، که اگر در م

صورت حاصل ممکن؛ محقق نخواهد شد. به همین جهت عبارت توان به پایه، یعنی بزرگ بودن تابع ارزش تا حد

شکل اتفاق نیفتد.جمع عدد یک با عبارتی مثبت تعریف ست تا این م صورتیهم شده ا که اهمیت بزرگ چنین، در

)توان به فرم زیاد باشررد، توان این دو معادله را می 𝛾و  𝛽بودن 
1+|𝛽−𝛾|

|𝛽−1|∗|𝛾−1|∗𝛽∗𝛾
ن اثر بیشررتر تعریف نمود، تا ای (

 موردتوجه قرار گیرد.

شررده اسررت. صررورت کسررر با هدف بیشررینه شرردن توان تابع ارزش به فرم یک عبارت کسررری بیان( 6)در معادله 

و البته حداکثر فاصررله از مقدار یک،  𝛾و  𝛽، و مخرج کسررر با هدف بیشررینه شرردن 𝛾و  𝛽جداسررازی و برابری 

ست.تعریف صلصبه (8و) (7)معادالت  شده ا اند. نقش شدهضرب یک عبارت در عبارتی نمایی تعریفورت حا

یابد(. نقش عبارت نمایی ی، تابع هدف کاهش میجداسررازعبارت اول واضررح اسررت )با بزرگ شرردن مقدار توان 

شده است که نقش یک تابع جریمه را داشته باشد. در است و درواقع بدین منظور تعریف 𝛾و  𝛽مرتبط با ضرایب 

شود. تر میکمتر ارضا شده باشد، مقدار عبارت و درنتیجه تابع ارزش بزرگ 𝛾و  𝛽د، هر چه شرط برابری این مور

شد، که بهگونهدرواقع نحوه تعریف تابع جریمه باید به شد و در ای با ساس با سئله ح سبت به نقض قید م شدت ن

 شدت افزایش دهد.صورت نقض قید، تابع ارزش را به

که نسبت به نقض قید مسئله حساس است، در تعریف تابع جریمه زمانی است که عالوه بر آن تراما حالت کامل

و  (9)صورت ارضای قید نیز، دیگر تأثیری در مسئله و مقدار تابع ارزش نداشته باشد، که این نکته در معادالت 

شده است. ترم صورت حاصل جمع دو ترم تعریف، تابع ارزش به( 10)و  (9)در معادالت  اعمال شده است. (10)

دهد نقض شود، مقدار تابع ارزش را افزایش می 𝛾و  𝛽که قید برابری دوم، همان تابع جریمه است که درصورتی

یابد( و از طرف دیگر تر افزایش میتر باشد، مقدار تابع ارزش نیز بیشبیش 𝛾و  𝛽)هر چه مقدار اختالف 

شده است(، در نظر گرفته 4−10از مقدار مورد نظر کمتر شود )در اینجا مقدار معیار  𝛾و  𝛽که اختالف ورتیدرص
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ای اریانبیست و پنجمین کنفرانس هسته  
گاه آزا -۱۳۹۷اسفندماه  ۲و  ۱ د اسالمی )واحد بوشهر(دانش  

دیگر با توجه به نحوه تعریف تابع بیانشود بهدهد و همواره مقدار ثابتی میاین ترم ارزش خود را از دست می

باشد، در هر دو حالت مقدار تابع جریمه برابر  5−10یا  6−10، برابر 𝛾و  𝛽که مقدار اختالف جریمه، درصورتی

صورت در این دو معادله، تابع جریمه، به صفر خواهد بود و تنها ترم اثرگذار در تابع ارزش، ترم اول خواهد بود.

، باید دقت داشت باشد.ها تنها در روند افزایش مقدار جریمه میشده است، که تفاوت آنتوابع نمایی و توانی تعریف

توان توابع هدف ارائه شده، می باشند و با توجه به توضیحاتشده نمیکه توابع هدف تنها محدود به موارد بیان

چنین، ممکن است که یک تابع هدف برای یک های مسئله را برآورد نماید، تعریف نمود. همدیگری که خواسته

یک نوع ماشین سانتریفیوژ دیگر. به عنوان مثال  نوع ماشین سانتریفیوژ مناسب باشد و یک تابع هدف دیگر، برای

با تغییر ابعاد ماشین، جهت داشتن یک تابع هدف مناسب، نیاز است که ضرایب وزنی تعریف شده در توابع هدف، 

 متناسب با مسئله، تغییر کند.

 

 گیرینتیجه

های مورد بررسرری گردید. در ادامه، خواسررتهدر این پژوهش، ابتدا در قالب یه مثال، نقش تابع هدف در تعیین مقادیر بهینه، 

آل بیان شررد. در نهایت نیز، این سررازی عملکرد ماشررین سررانتریفیوژ به منظور اسررتفاده در یک زنجیره ایدهانتظار در بهینه

 های مورد انتظار، در قالب توابع هدف مختلف برمبنای روابط ریاضی، ارائه گردید.خواسته
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