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1چکیده

سـپس بـراي   ومطـرح شـد  ردنیک قاعده کلی براي طراحی فرآیند خشک کـ در این پروژه، ابتدا 
هاي متـداول در صـنایع تبـدیلی    کن. یکی از خشکاستفاده شده استExcelمحیط ازاجراي طراحی

خشـک کـردن هـویج    بـراي  حاضـر، پـژوهش کـه در  اي استکن تسمهمحصوالت کشاورزي، خشک
(هزینه سـالیانه هدفتابع توان میExcelافزار از طریق نرم.شده استعنوان مطالعه موردي استفادههب

هاي طراحـی  متغیرتعداد.ردروي تابع هدف را مشاهده کاي طراحی برمتغیرهثیرأت) را بهینه کرده و کل
سـازي تـابع هـدف بـه     در این مقاله جهت بهینه.دست آوردهتوان با تجزیه تحلیل درجه آزادي برا می

ر محرکـه تسـمه، الزامـات انـرژي     اي، فـن، موتـو  کن تسـمه کن، خشکبررسی معادالت مربوط به گرم
آالت، فـاکتور  جملـه هزینـه کـاري سـالیانه، هزینـه ماشـین      هـا از الکتریکی و معادالت مربوط به هزینه

بعد از بررسی پارامترهاي مختلـف، بـه   نهایت هزینه کل سالیانه اقدام شده است. برگشت سرمایه و در
کـل هزینـه سـالیانه  ،ا افزایش مقدار رطوبـت هـوا  که از بین متغیرهاي طراحی تنها باین نتیجه رسیدیم 

افـزایش  کـل هزینـه سـالیانه  ،و عرض تسـمه کنیابد و با افزایش دما، سرعت هواي خشککاهش می
.یابدمی

Excel،هاسازي، تجزیه و تحلیل هزینهبهینهسازي،مدلن، ردخشک کطراحی :کلیديهايواژه

smjafari@gau.ac.irمسئول مکاتبه: *
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مقدمه
هـاي مضـر کـه    ن بردن فساد میکروبی و کاهش سـرعت واکـنش  براي از بیاز خشک کردنامروزه

شـود. مـواد غـذایی خشـک شـده داراي وزن و      در مواد غذایی است، استفاده میدلیل وجود رطوبت هب
کـه حـذف   از آنجـایی . اسـت تر ها راحتحجم کمتري هستند که در نتیجه نگهداري و حمل و نقل آن

جـه فرآینـد خشـک کـردن بایـد بـا مهـارت انجـام گیـرد         رطوبت با کیفیت محصول رابطه دارد در نتی
هاي متداول در صنایع تبدیلی محصوالت کشـاورزي،  کنیکی از خشک.)1998(مرتضوي و همکاران، 

ها یـا  صورت دانههها از نوع الیه نازك هستند، یعنی محصول بکناین خشکاي است. کن تسمهخشک
نتیجـه تمـام محصـول تحـت شـرایط      شوند. درشکیل میروي سطح تسمه با الیه نازکی تهایی برقطعه

مسـتقل بـودن از  -1تـوان بـه   ها مـی کنمزایاي این نوع خشکازگیرد.قرار میکنندگیخشکیکسان
ازاي توان مصـرفی دمنـده  کنندگی بهباال بودن ظرفیت خشک-3،آیندرانجام سریع ف-2،شرایط محیط

).2005ارده، اصلی(عسگريها، اشاره نمودمدت دانهو بلنددتمري کوتاهگیري براي نگهداکارهب-4و
پـذیر نیسـت.  طراحـی امکـان  گـذار در ا تحلیل و شناخت فاکتورهـاي تأثیر سازي فرآیند جز ببهینه

سـازي فرآینـد   پایـه مـدل  باشد که خود برسازي کامپیوتري میمبناي شبیهطراحی به کمک کامپیوتر بر
بـه شـکل معـادالت ریاضـی اسـت.      ترجمـه قـوانین فیزیکـی فرآینـد    بـراي سازي، روشی است. مدل

زند. طراحی، روشی اسـت  حدس میراافزار مناسبی است که کارایی واقعی یک فرآیندسازي، نرمشبیه
یابی به هدفی خاص.دستمنظورتعیین اندازه وسرعت یک فرآیند بهبراي 

ریـزي،  روي برنامـه تري را بـر دهد که تمرکز بیشیافزارهاي کامپیوتري این امکان را به مهندسان منرم
یک عملیات فـرآوري و  توان افزارهاي کامپیوتري میاز طریق نرمگیري و تفسیر اطالعات بگذارند.تصمیم

تواند براي حل یـک مشـکل، خـود یـک زبـان      سازي کرد. یک مهندس طراح مییک فرآیند کامل را شبیه
افزارهـاي موجـود اسـتفاده شـود.    شـود از نـرم  گیر بودن توصیه میل وقتدلیهنویسی ابداع کند که ببرنامه

ـ   نباشـ گزینه مناسبی براي مهندسـان مـی  ستردههاي صفحه گافزارنرم دلیـل سـهولت   هد. در حـال حاضـر ب
افزارهـا  ، استفاده از این نرمو در دسترس بودن کامپیوترهاي شخصیافزارهاقیمت مناسب این نرماستفاده،

همـراه بـا   Microsoft Excel،افزارهاي چنـدمنظوره یکی از نرم.)2006ساندرز، (رش استرو به گست
Visual Basic.داراي ابزار مربـوط بـه کاربردهـاي ریاضـی و آمـاري اسـت      يافزارنرماین بستهاست

.)1997؛ النگمی، 2000بالچ، (
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محاسـبات داده بـه سـال    بنـدي اطالعـات و انجـام    ایده یک صفحه گسترده الکترونیکی براي دسته
ودارکـو ولیـک   نـام  محققـی بـه  .)2001انـدرو،  (گرددمیانجام شده برMattesichکه توسط 1961

فرآینـد  کردنـد تـا  اسـتفاده Excelاز برنامـه  هاي اجرایـی کاهش هزینهبه منظور) 2003(همکارانش
کن بـا اسـتفاده از   حی خشکبرروي متغیرهاي طرا)2002(ساراواکزومارولیز.بهبود یابدخشک کردن

سـازي قـوي بـراي    روي بهینهبر)1992(گالوزوبلیک.کردندتحقیقافزارهاي صفحه گستردهیکی نرم
.دف حفاظت از انرژي مطالعاتی انجام دادنداجراي فرآیند خشک کردن پاششی با ه

ان محصول طراحی فرآیند خشک کردن نیازمند تحلیل دقیق انتقال جرم و حرارت در داخل ساختم
نقطـه پایـانی   رطوبت تعـادلی اسـت کـه    ترین پارامترها در خشک کردن مواد غذایی است. یکی از مهم

ثر در فرآینـد خشـک   ؤکن نیز یکی دیگر از فاکتورهاي مهواي خشکدماي کند. فرآیند را مشخص می
یـدا  یابـد و سـرعت خشـک شـدن افـزایش پ     باشد. با افزایش دما رطوبت محصول کاهش میکردن می

کن نیز که وابسته به تـوان دمنـده اسـت موجـب     بر دماي هوا، تغییر سرعت هواي خشک. عالوهکندمی
اي، عرض تسمه اسـت  تسمهکنفیزیکی خشکمهممشخصاتازشود. کن میظرفیت خشکتغییر در

.رابطه مستقیم داردکه در رابطه مستقیم با ظرفیت محصول خشک 

.آزاديتجزیه و تحلیل درجه -1جدول
Mتعداد کل متغیرها

Nتعداد کل معادالت

F = M-Nدرجه آزادي

Fدرجه آزادي

Kلهأمشخصات مس

D = F-Kمتغیرهاي طراحی

سـازي  اقدام به بهینـه ،گذار بر بازده کارصنایع با بررسی پارامترهاي تأثیرامروزه طراحان و صاحبان 
، کمیت محصول و هزینه تمام شده تواند کیفیت محصولیکنند. این اهداف ماهداف مورد نظر خود می

لـه بهینـه شـده اسـت و     ، هـدفی اسـت کـه در ایـن مقا    هزینه کـل سـالیانه  جهت تولید محصول باشد.
ایـن مقالـه بـه دو    .آینددست میهاز طریق تجزیه و تحلیل درجه آزادي بثر بر این هدف پارامترهاي مؤ
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و سپس یک قاعـده بـراي اجـراي    طراحی فرآیند خشک کردنیک قاعده کلی براي:پردازدموضوع می
.Excelطراحی در محیط 

تجزیه و تحلیل درجه آزادي ارایـه  1در جدول : Excelبه کمک سازي و طراحی فرآیند مدلاصول 
تعـداد  .)2009جعفـري،  (باشـد فرآیند میکننده تعداد متغیرهاي طراحیدرجه آزادي تعیینشده است.

طور هآن جسم را بتیجسم برابر است با حداقل تعداد مختصات مستقل که موقعکیيآزادهايهدرج
عنوان متغیرهاي مستقل هاز بین متغیرهاي یک سیستم باید آن دسته از متغیرها را ب.دینمایمنییکامل تع
رولیز و (مـا ثر با تابع هدف باشـند ؤو در رابطه مدست نیایند هکه توسط متغیرهاي دیگر بنمودانتخاب 

).2002ساراواکز، 
تـوان در یـک محـیط صـفحه     مـی این اصـول را .ارایه شده است1سازي فرآیند در شکل اصول بهینه

گسترده پیاده کرد. در این رابطه، چهار بخش مجزا، قابل تفکیک از همدیگر بـوده و هـر یـک در صـفحه    
"صـفحه کـاري مـدل فرآینـد    "مانه، . قلب محاسبات سا)1997لینگمی، (اي جدا پیاده خواهد شد گسترده

گونه تغییـر در متغیرهـاي ورودي (متغیرهـاي آزاد)،    باشد. با بروز هریند میآاست که دربرگیرنده مدل فر
کـه بـراي اسـتفاده از    ییروي همان صفحه کاري انجام خواهد شد. از آنجاصورت خودکار برهله بأحل مس

Visualله در أحـل مسـ  فضـاي "ی از ایـن مسـایل در   ساز نیاز به حل مسایل متفاوتی اسـت، برخـ  شبیه

Basic"ینـد آصـفحه کـاري مـدل فر   "له موجـود در  ترین مسأها بر مبناي سادهنآشوند. حل فرموله می"

اسـتفاده  Visual Basicاز طریـق برنامـه   Excelموجـود در  Goal Seekیا Solverبوده و از ابزار 
صـفحه  "هاي فنـی و متفرقـه مـورد نیـاز از     دست آید. تمام دادههحلی براي مسایل مربوطه بشود تا راهمی

فهرسـت  "شود. این صفحه حاوي تمام اطالعات مورد نیاز بـه شـکل  بازخوانی می"کاري بانک اطالعاتی
ها را توسـعه داده و یـا اصـالح    مناسب، این دادهdialogهاي توان با استفاده از جعبهباشد. میمی"هاداده

نمود.
یک راه مناسب و ساده براي برقـراري ارتبـاط بـین انسـان و     "کاري سطح تماس گرافیکیصفحه "

له: در این قسـمت،  أحاوي سه قسمت است: (الف) مشخصات مسباشد. این صفحه معموالًدستگاه می
هـاي  له مورد نظر توسط کاربر وارد شـده و یـا از بانـک   أهاي مورد نیاز براي حل مسمشخصات و داده

و یا صفحه کلید وارد شـده  dialogهاي از طریق جعبهیادشدههاي شود. دادهتخمین زده میاطالعاتی 
اي که قـرار اسـت حـل    لهأله: انتخاب نوع مسأها را کم یا زیاد نمود. (ب) انتخاب نوع مستوان آنو می

ده و بـه شـکل   دسـت آمـ  هطور خودکار بهگیرد. (ج) ارایه نتایج: نتایج بشود، از طریق کلیدها انجام می
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آینـد،  صورت خودکار به روز در میکه نمودارهاي مربوطه بهییشوند. از آنجاجدول یا نمودار ارایه می
أثیر متغیرهـا و یـا مقایسـه    کاربر تمام اطالعات مورد نیاز جهت تعیین اندازه سرعت، تجزیه و تحلیل ت

.)2001اندرو، (هاي مختلف را به راحتی در اختیار دارد حلراه

سازي فرآیند.نمودار جریان اطالعات براي بهینه-1شکل

دار نشـان داده شـده اسـت.   کن تسمه نقاله، یک نمودار جریان ساده از خشک2در شکل : شرح فرآیند
) گـراد درجه سانتی(0T)، دماي کیلوگرم بر ثانیهF)dbمحصول مرطوب ورودي داراي شدت جریان 

روي تسـمه پخـش   کـن، بـر  ) بوده و در هنگام ورود به خشککیلوگرم بر کیلوگرم0X)dbت و رطوب
بر مبنـاي وزن  ) کیلوگرم بر ثانیهF)dbشود. محصول خشک شده نیز با همان شدت جریان مشابهمی

کن خـارج  خشک) ازکیلوگرم بر کیلوگرمdb(Xو میزان رطوبت) گراددرجه سانتی(Tخشک، دماي
bE) بوده و بـراي حرکـت بـه تـوان الکتریکـی      متر بر ثانیه(uگردد. سرعت حرکت تسمه برابر با می

) و گـراد درجه سانتی(T، دماي )کیلوگرم بر ثانیهdb(Ff) نیاز دارد. هوا نیز با شدت جریانکیلووات(
کـن و رطوبـت   شود. دماي هوا در بخش گـرم کن میوارد خشک) کیلوگرم بر کیلوگرمY)dbرطوبت 

شود. توان الکتریکـی مـورد   ) کنترل میکیلوگرم بر ثانیهaF)dbهوا از طریق شدت جریان هواي تازه 
شـود. مـی کن مصرف) در گرمکیلووات(Q) بوده و توان حرارتی برابر کیلووات(fEنیاز فن برابر با 
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دلیل جریـان  (ب) نمایش داده شده است، به2کن در شکل که در منحنی برش عرضی خشکطورهمان
توان شرایط هوا در طراحی فرآیند را ثابت در نظر گرفت.هواي زیاد می

(الف)

(ب)
ر جریان ساده؛ (ب) نمایی از برش عرضی آن.نمودااي: (الف)کن تسمهتصویري شماتیک از یک خشک-2شکل

براي محاسـبه فشـار   E01از معادله آمده است.2جدول 1بخشمدل ریاضی فرآیند در :مدل فرآیند
معادلـه سـایکرومتري اسـت. از معـادالت     E02شود و معادلـه  میبخار در دماي خشک کردن استفاده

E01وE02کردن، یعنـی دمـاي   براي محاسبه فعالیت آبی در شرایط خشکT   و رطوبـت هـوايY
نمایـد  مـی میزان رطوبت تعادلی ماده را در شرایط خشک کردن محاسبه E03گردد. معادله استفاده می
از هـر دو  رود.کـار مـی  هورد ثابت زمان خشک کردن در شرایط مورد نظر بـ آجهت برE04اما معادله 

که زمـان مـورد نیـاز خشـک کـردن را محاسـبه       شوداستفاده میE05در معادله E04و E03معادله 

خروج هوا
ورود هوا

محصول
فن

کنگرم
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در مـورد  E06کننـد. معادلـه   کن را بیان مـی موازنه رطوبت در خشکE07وE06کند. معادالت می
رود.کار میهبراي هوا بE07مواد جامد و معادله 

تـا  E08اي از نیازهاي مربوط به انرژي حرارتی در هنگام خشک کـردن نیـز در معـادالت    خالصه
E11مده است. معادله آE08،معادله مربوط به تبخیر آبE09دهـی مـواد جامـد،    مربوط به حرارت

مربـوط بـه کـل انـرژي مـورد نیـاز       E11دهی هواي برگشتی و معادلـه  مربوط به حرارتE10معدله 
E17تـا  E13هـاي شود. معادلهکن استفاده میبراي تعیین اندازه گرمE12باشد. از معادله کن میگرم

رابطـه بـین زمـان مانـدن بـا جـرم کلـی        E13روند. معادلـه  کار میههت محاسبه اندازه تسمه نقاله بج
رابطه بین جـرم کلـی و حجـم کلـی محصـول در داخـل       E14کن و معادله محصول در داخل خشک

کن را نشان می دهد.خشک
.ايکن تسمهاطالعات فرآیند خشک کردن هویج در خشک-2جدول 
اي.کن تسمهمدل خشک-1بخش

معادالت سایکرومتري
)E01( ]exp[ TaaaPS  321
)E02( swsw PaPPma 

سینیتیک خشک کردن
)E03(    3127321

b
wwe aaTbb ]][exp[ 

)E04(4321
0

CCcc
c YTVDct 

)E05(   ]/ln[ eec XXXXtt  0
موازنه جرم

)E06( XXFW  0
)E07(aFW   0YY 

الزامات انرژي حرارتی
)E08(    ][ TCCHXXFQ PVPLwe  00
)E09( 00 TTCXCFQ PLPSsh  ][
)E10( 00 TTCYCFQ PVPAaah  ][
)E11(ahshwe QQQQ 

گرم کن هوا
)E12( TTUAQ SSS 
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.ايکن تسمهعات فرآیند خشک کردن هویج در خشکاطال-2جدول ادامه 
ايکن تسمهخشک

)E13( 01 XtFM 
)E14(  HM S 1
)E15(DLZH 0
)E16(LDAb 
)E17(tLub /

فن
)E18(2

01 VZfP 
)E19(VDLF ai 
)E20(aFf PFE /

موتور محرکه تسمه
)E21( FXLeEb 01 1

الزامات انرژي الکتریکی
)E22(fb EEE 

هاي کاراییاندیس
)E23(QQn we /

)E24(BAWr /

مربوط به فرآیند.هاي داده- 2بخش 
(کیلوگرم بر مترمکعب)دانسیته

1000Wآب

1aهوا
1750sماده خشک
کلوین)(کیلوژول بر کیلوگرمگرماي ویژه

204آب /PLC
PVC/901بخار آب

paC/001هوا

002ماده خشک /PSC
ژول بر کیلوگرم)(میلیگرماي نهان

5020گرادصفر درجه سانتیکندانس شدن بخار در  /H
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.ايکن تسمهاطالعات فرآیند خشک کردن هویج در خشک-2جدول ادامه 
سایر مواد

SU/100(کیلووات بر مترمکعب کلوین)کن هوا ضریب انتقال حرارت در گرم
/400فضاي خالی

اعداد ثابت تجربی
101911براي فشار بخار آبAntoineمعادله  /a

3
2 10993 /a

2
3 10342 /a

4هاي مادهبراي ایزوترمOswinمعادله 
1 10357  /b

3
2 10751/b

1
3 10004  /b

401500معادله سینتیک خشک کردن 10 /;/  cc

250651 32 /;/  cc

1202 /c
0021معادله توان تسمه /e
0021معادله افت فشار /f

.فرآیندمشخصات - 3بخش 
F/010تن بر ساعت)db(شدت جریان خوراك ورودي

0100کیلوگرم بر کیلوگرم)db(میزان رطوبت اولیه محصول /X

X/100کیلوگرم بر کیلوگرم)db(میزان رطوبت نهایی محصول

d/010)متر(اندازه مشخصه ماده

0250)گراددرجه سانتی(دماي محیط /T

0100کیلوگرم بر کیلوگرم)db(رطوبت محیط /

2000)متر(عمق بارگیري /Z

P/001)بار(فشار محیط

160sT)گراددرجه سانتی(دماي بخار حرارتی

.تجزیه و تحلیل درجه آزادي- 4بخش 
) متغیر فرآیند37(-) معادالت فرآیند 24) درجه آزادي = (13(
) درجه آزادي13(-) مشخصات معلوم9) متغیر طراحی = (4(
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.ايکن تسمهاطالعات فرآیند خشک کردن هویج در خشک-2جدول ادامه 
.متغیرهاي طراحی- 5بخش 

Y/0450کیلوگرم بر کیلوگرم)db(خشکرطوبت هواي

065)گراددرجه سانتی(دماي هواي خشک /T

/501)متر بر ثانیه(سرعت هواي خشک fanexcbel n
ffan

n
sexc

n
beleq ECACACC

002(متر)عرض تسمه /D

ها.تجزیه و تحلیل هزینه- 6بخش 
آالتهزینه ماشین

)F01(fanexcbel n
ffan

n
sexc

n
beleq ECACACC 

هزینه کاري ساالنه
)F02(  yesop tECQCC 

کل هزینه سالیانه (تابع هدف)
)F03(opeq CeCTAC 

فاکتور برگشت سرمایه
)F04( 

  11
1





f

f

l
r

l
rr

i
iie

ها.هاي مربوط به هزینهداده- 7بخش 
هاي جانبیهزینه سرویس

kWh(300eC(ریال/برقهزینه

kWh(200sC(ریال/هزینه بخار حرارتی

آالتهزینه واحد ماشین
00000010)مترمربع/(ریالايکن تسمهخشک //belC

0000002)مترمربع/(ریالهاي حرارتیمبدل //excC

kW(0000001(ریال/فن //fanC

آالتفاکتور مقیاس اندازه ماشین
beln/950ايکن تسمهخشک

excn/650مبدل حرارتی

fann/750فن
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.ايکن تسمهاطالعات فرآیند خشک کردن هویج در خشک-2جدول ادامه 
سایر موارد

h/yr(2500yt(زمان کاري ساالنه

ri/150نرخ بهره

yr(5fl(عمر مفید
ها.نتایج تجزیه و تحلیل هزینه- 8بخش 

آالتهزینه ماشین
kWh(00000010(ریال/ايکن تسمهخشک //belC

kWh(0000002(ریال/مبدل حرارتی //excC

00000010فن //fann

229491089eqC(ریال)آالتکل هزینه ماشین

هزینه کاري
kWh(300eC(ریال/هزینه برق

kWh(200sC(ریال/هزینه بخار حرارتی
kWh(47822149opC(ریال/کل هزینه کاري

تابع هدف
68460761eqeCآالتماشینهزینه سالیانه 

47822149opCهزینه کاري

TAC=116282910کل هزینه سالیانه

گر توزیـع هندسـی حجـم    بیانE15ها معتبر هستند. معادله کنبراي تمام انواع خشکهااین معادله
نیـاز تسـمه و معادلـه    براي محاسبه مسـاحت مـورد   E16باشد. معادله میکلی محصول برروي تسمه

E17رود.کار میهجهت محاسبه سرعت مورد نیاز تسمه براي تامین زمان ماندن مطلوب ب
بـراي محاسـبه افـت    E18شوند. از معادله در تعیین اندازه فن استفاده میE20تاE18هايادلهمع
رابطه بین شـدت  E19گردد. معادله روي تسمه استفاده میواي عبوري از میان توده محصول برفشار ه

ورد توان الکتریکی مورد نیاز جهت آنیز براي برE20دهد. معادله جریان هوا با سرعت هوا را نشان می
کنـد.  توان الکتریکی الزم براي حرکت تسـمه را محاسـبه مـی   E21شود. معادله حرکت فن استفاده می

دو E24وE23هـاي معادلـه الخره . بـا نمایدکل توان الکتریکی مورد نیاز را محاسبه میE22معادله 
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کـن و  ارتی خشککارایی حرE23کنند. معادله میکن را تعریفمهم و بحرانی کارایی خشکشاخص
کند.ازاي واحد سطح تسمه نقاله محاسبه میظرفیت تبخیر را بهE24معادله 

هـاي فنـی مربوطـه در    اي از دادهمعادله ارایه شده است. خالصه24متغیر همراه با 37در این مدل، 
داده شده است و تجزیه و 2آمده است. مشخصات فرآیند براي این پروژه طراحی در جدول 2جدول 

2متغیـر طراحـی اسـت. جـدول     4شود که نشانگر وجود دیده می2تحلیل درجه آزادي نیز در جدول 
2جـدول ) درTAC(کند که متغیرهاي طراحی چگونه انتخاب شوند. هزینه کـل سـالیالنه  پیشنهاد می

اي هـاي هزینـه  اي از دادهگیـرد. خالصـه  سازي فرآیند مورد استفاده قرار میبهینهعنوان تابع هدف درهب
آمده است.2و نتایج تجزیه و تحلیل هزینه در جدول 2مورد نیاز در جدول 

Excelله در أزي مسساپیاده

آماده کردن فایل مورد نظر-1
یک صفحه گستردهمدل کردن فرآیند در-2
سازي فرآیندبراي بهینهSolverاستفاده از ابزار -3
استفاده از جداول و نمودارها براي ارایه نتایج-4
تکمیل یک سطح تماس گرافیکیوسازيآماده-5

ـ :آماده کردن فایل-1مرحله وده و)) ایجـاد نمـ  Drying.xlsنـام (( هدر این مرحله یک فایل جدید ب
.گردندگذاري میاین فایل ایجاد و نامالی را در، صفحات خ3مطابق جدول 

)).Drying.xlsصفحات موجود در فایل ((-3جدول 
هدفنام صفحه

صفحات گسترده
فرآیند
نمودار جریان
گزارش
کنترل

مدل فرآیند
نمودار جریان فرآیند
گزارش خالصه نتایج
سطح تماس گرافیکی

Visual Basicهاي مدول

سازيبهینه
هاکنترل

سازي فرایندمسیرهاي فرعی بهینه
هاي مسیرهاي فرعی جعبهDialogهاو کنترل
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ناحیـه  7در داخل صفحه گسـترده ((فرآینـد))،   : مدل کردن فرآیند در یک صفحه گسترده-2مرحله
:گرفته می شوددر نظر شرح زیرجداگانه به

،متغیرهـاي طراحـی  -5،مـدل اقتصـادي  -4،یندمدل فرآ-3،مشخصات فرآیند-2،هاي فنیداده-1
حدود فرآیند-7،هاي اقتصاديداده-6

((مشخصــات فرآینــد)) و ((متغیرهــاي طراحــی))،هــاي فنــی))،هــاي مربــوط بــه ((دادهدر ناحیـه 
((حدود فرآینـد))  هاي ((مدل فرآیند))،هاي اقتصادي)) تنها یک سري داده وجود دارد. در ناحیهداده((

سازي مدل ، پیادههاها و فرمولبا وارد کردن دادهدل اقتصادي)) نیز یک سري فرمول وجود دارند.و ((م
2یعنی صفحه ((فرآیند)) ظاهري شبیه شـکل  دست آمدهد و صفحه گسترده بهفرآیند تکمیل خواهد ش

هاي رسم شده نشانگر چگونگی جریان اطالعات در صفحه گسترده هستند.فلشخواهد داشت.
Solverدست آوردن مقدار بهینه در تابع هدف از ابـزار  هبراي ب:Solverاستفاده از ابزار -3حلهمر

تـرین مقـدار بـراي کـل     به معناي کمMinبا انتخاب تابع هدف در حالت شود.استفاده میExcelدر 
الزم آیـد. ست میدهبمقدار بهینهSolverعنوان متغیرهاي هزینه سالیانه و انتخاب متغیرهاي طراحی به

توان بر متغیرهـاي  ها در نظر گرفته شده است که میقسمتی براي قیدSolverذکر است که در ابزار به 
.طراحی قیدهایی را اعمال کرد

، وان با ابزار جـدول و نمـودار اکسـل   تمی:استفاده از جداول و نمودارها براي ارایه نتایج-4مرحله 
.)3(شکلورد تجزیه و تحلیل قرار دادنتایج طراحی فرآیند را بیشتر م

توان هر نوع سـطح تمـاس گرافیکـی    میسازي و تکمیل یک سطح تماس گرافیکی:آماده-5مرحله 
منظور اصالح بهdialogها)) تهیه و تکمیل نمود. از یک جعبه ((کنترلمورد نظر را در صفحه گسترده

صات فرآیند)) در صـفحه فرآینـد قـرار دارنـد،     ((مشخمقادیر مربوط به مشخصات فرآیند که در ناحیه
شود، با تغییر پارامترهـاي دمـا، رطوبـت و    که در شکل مشاهده میطورهمان. )4شود (شکلاستفاده می

آالت تغییر کـرده و  ، میزان هزینه جاري و هزینه ماشینcontrolسرعت هواي خشک کردن در صفحه 
شوند.هر کدام شامل سهمی از کل هزینه سالیانه می
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تاثیر متغیرهاي طراحی بر کل هزینه سالیانه.-3شکل
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مشخصات فرآیند.dialogجعبه -4شکل

گیري و پیشنهاداتنتیجه
اي براي محصـول هـویج در محـیط    کن تسمهسازي پروژه طراحی خشکسازي و پیادهبعد از مدل

Excelهـواي خشـک مـورد    عبارت است ازن هزینه سالیانه کل بهترین شرایط براي به حداقل رساند :
گـراد  درجه سانتی65کیلوگرم بر کیلوگرم و دماي 045/0متر بر ثانیه، رطوبت مطلق 5/1نیاز با سرعت

تـرین فاکتورهـاي   که مشهود اسـت هزینـه یکـی از مهـم    طورمتر. همان2کن و عرض تسمه در خشک
سـازي  سـازي و بهینـه  در طراحـی، مـدل  توان از همین اصولصنعتی است. میهايثیرگذار در فرآیندأت

کار رفته در صنایع تبدیلی محصوالت کشاورزي اسـتفاده  هآالت بها و بسیاري از ماشینکنسایر خشک
ها را به حداقل رساند.نموده و هزینه

تعیین محدوده مجاز بـراي متغیرهـاي   Solverسازي توسط ابزار هاي مهم در بهینهیکی از قسمت
اي که براي متغیرهـاي طراحـی انتخـاب شـده اسـت، براسـاس       محدودهاین پژوهشدرمستقل است. 
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افزارهـاي صـفحه گسـترده ایـن قابلیـت      با استفاده از نرماحتماالت واقعی در حین خشک کردن است. 
صورت آنی نتیجه تغییر در متغیرهاي طراحی را مشاهده کـرده و بـا اسـتفاده از ابـزار     هوجود دارد که ب

ترین زمـان ممکـن   سازي تابع هدف مورد نظر در کمافزارها اقدام به بهینهموجود در این نرمسازي بهینه
سـازي از کـدهاي   بـراي بهینـه  پـژوهش ترین هزینه کرد. طبق بررسی در منابع موجود در ایـن  و با کم

Macroنویسی به زبان استفاده شده است که جهت این کار باید با اصول برنامهMacroنویسی برنامه

Solverسازي و سادگی اقدام بـه اسـتفاده از ابـزار    براي تسریع در امر بهینهپژوهشآشنا بود. در این 

آمده است.5ها و نتایج مربوط به پروژه در شکل اي از دادهشده است. خالصه

.ها و نتایج)صفحه فرآیند (داده-5شکل 
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Abstract2

In this project, first we introduced a general rule for the design of drying
processes and then, we have applied Microsoft Excel for this purpose. Belt dryer is
one of the most common dryers in the food industry. In this study, our aim was to
process carrot by this dryer. We optimized the target function (total annual cost or
TAC) and investigated the influence of design variables on this target function.
This was done by preparation of the equations related to heater, belt dryer, fan, belt
drive shaft, electrical energy requirements and cost analysis including the annual
operating cost, equipment cost, investment return factor, and finally TAC. Our
results revealed that among design variable, an increase in air humidity reduces the
TAC and an increase in air temperature, drying air velocity, and belt width caused
an increase in TAC.

Keywords: Dryer design; Modeling; Optimization; Cost analysis; Excel

* Corresponding Author; Email: smjafari@gau.ac.ir


